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Dla tych, co noszą w sobie ciekawość świata,
Nie znoszą nudy i lubią przygody ...
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1. WSTĘP
Kiedyś na Bukowinie Tatrzańskiej zapytałem starego gazdę,
co rozumie przez słowo „teatr”.
Chwile podumał, pyknął z fajeczki, mrużąc oczy
Spojrzał gdzieś daleko przed siebie, po czym wstał, rozpostarł ramiona i
Uśmiechnąwszy się powtórzył:
- Tyjater ?
Obrócił się, jak gdyby obejmując wszystko, co go otaczało,
I wykrzyknął:
- Aż do samiuśkich Tater !
Tak sobie gazda stary to zjawisko wyobrażał.
Śmiałowski (1976, s.5)

1.1.TŁO
Wszystko zostało już powiedziane, ale skoro nikt nie słucha,
warto zacząć od początku.
Andre Gide1
Jeśli się myśli o teatrze trzeba zaczynać od koloru.
Stanisław Wyspiański2
Teatr jest miejscem, gdzie tworzy się mikro-kosmos . Wystarczy tylko sięgnąć po
Słownik Języka Polskiego, spróbować odczytać treść i znaczenie słowa teatr, by stanąć
wobec wielości i wieloznaczności tego pojęcia. Nawet wtedy możliwości interpretacyjne i tak
nie będą wyczerpane –w tym tkwi właśnie jego mikro-nieskończoność.
Teatr jest wieloma rzeczami naraz. Zawiera wielowymiarowe obrazy: jako zjawisko, jako
dziedzina sztuki, twórczość sceniczna danego autora, organizacja zajmująca się
wystawianiem utworów scenicznych, budynek, przedstawienie, scena, tekst, system
znaków, komunikat, słowo…

1

Część cytatów wprowadzających do rozdziałów zaczerpnięta jest ze zbioru aforyzmów, maksym i sentencji:
Glenskowie (1993); oraz ze zbiorów własnych notowanych w „Tomikach skrzydlatych myśli” (prowadzonych
od roku 1985), a także ze zbioru cytatów na stronach internetowych: Rogera Ebsena (2000), Wielka Księga
Cytatów (1999) oraz Quoteland.com (1997).
2
Z: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego. Teksty listów opracowała Maria Rydlowa
(1997), Kraków, Wydawnictwo Literackie.
6

W terminologii teatralnej mają swój początek kategorie socjologiczne (np. pojęcie roli
społecznej3), czerpią z niego także inne dziedziny. Teatr jest wciąż bogatym źródłem
znaczeń. Schiller mówił, że teatr łączy w sobie wszystkie sprzeczności świata, jest magią
kapłana, sztuką linoskoczka, trybuną polityczną i …. Ta różnorodność ujawnia się w
krążących wokół niego i tematyki z nim związanej metafor (np. teatr jako metafora
organizacji). Słowa i pojęcia zaczarowują nas i usypiają. Pojawiają się etykiety, metafory
tracą nośność, wypalają się. Ponieważ nie możemy stać się więźniami nawyków, konwencji
myślowych, raz jeszcze przywołuję teatr i stąd wzięło się moje zainteresowanie teatrem
Sceną Prezentacje. Gareth Morgan (1997a) jedną ze swoich prac rozpoczyna przywołując
słowa Alberta Einsteina: „Stawianie nowych pytań, ukazywanie nowych możliwości,
rozpatrywanie starych problemów z nowego punktu widzenia wymaga twórczej wyobraźni i
oznacza prawdziwy postęp w nauce”.4 Ja jeszcze chciałabym sięgnąć do słów Marcela
Prousta: „Odkrycie polega nie na szukaniu nowego, ale na spojrzeniu na stare po nowemu.”5
(Leonhardt, 2000, s.12) i zwrócić uwagę raz jeszcze na „kraj-obraz” t e a t r u, oglądać go
„nowymi” oczami.
Nie można sobie pozwolić na bycie głuchym mimo sprawnego słuchu. Nie można też
być zajętym patrzeniem i mimo dobrych oczu nic nie widzieć. Nie można zaufać
przyzwyczajeniu i być, rozumieć, robić „na pamięć”. Teatr i bycie w teatrze uwrażliwia nie
tylko estetycznie.

3

Rola społeczna jest ogniwem w procesie konstrukcji rzeczywistości społecznej. Jest to zestaw społecznie
zdefiniowanych atrybutów i oczekiwań, deklaracja praw i obowiązków związanych z daną pozycją społeczną,
kierowanych do jednostki, która uczestniczy w danym otoczeniu. Rola ukazuje jak indywidualne zachowania są
determinowane społecznie i podporządkowane regularnym wzorom. Jest efektem negocjacji między jednostką a
społeczeństwem. Rola za każdym razem jest grana „na nowo” i zawsze w relacji do innych ról. Goffman
(1959/1981, s.53) stwierdza, że „rola społeczna obejmuje jedną lub więcej ról granych przy kolejnych okazjach
przez wykonawcę przed publicznością tego samego rodzaju lub przed publicznością złożoną z tych samych
osób” – całkiem jak w teatrze.
4
„To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative
imagination and means real advance in science”. [tłumaczenie EF]
5
„Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man neue Landschaften sucht sondern dass man mit
neuen Augen sieht”. [tłumaczenie EF]
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Teatr to pozostawanie w dialogu z innym, uczestnictwo w bycie, w istnieniu drugiego
człowieka, otwarcie się na dopełnienie ze strony innej osoby, innych osób. Uczy nas być
otwartym na niuanse, wychwytywanie i chwytanie istotnych sygnałów, różnic, odkrywanie
znaczeń tego, co nas otacza. Odwołuje się do naszej uwagi, by nie przechodzić obojętnie
obok jakiegoś „nieistotnego” szczegółu, nie bagatelizować go, bo może okazać się to dla nas
zgubne, doprowadzić do niezrozumienia sytuacji i innych nieporozumień, przez co cała reszta
staje się nieczytelna. Wtedy my, nie mogąc przedrzeć się przez pozory, nie uchwycimy
autentycznego życia. Wszystko może mieć znaczenie, które może wpływać na kształtowanie
jakości rzeczywistości i to, dlaczego jest tak, jak jest. Wydaje się to szczególnie istotne, gdyż
organizacje są pełne paradoksów, ich rzeczywistość jest złożona i niekonkretna.
Teatr to studnia, w którą zaglądamy, uczestniczymy w procesie tworzenia świata
znaczeń. Chwila nieuwagi może wiele zmienić. Jakże ważny moment dla rozpoczynającego
działalność, pracę, dla nowego uczestnika wydarzenia teatralnego lub innej całości, która jest
większa niż suma części (prawo kompozycji). Ale nie tylko - nie można się zapomnieć,
znaczenia mogą być redefiniowane i może się okazać, że nagle nie jesteśmy stąd, bo
zagłuszyła nas znajomość przedmiotu, otoczenia, w którym działamy. Wtedy zależy wiele od
nas samych i naszych umiejętności, które pomogą lub nie „wybrnąć z sytuacji”.
To wszystko nie zamyka się w świecie teatru, ale teatr właśnie oferuje nam pewną
umiejętność, której implikacje praktyczne mogą być pomocne w świecie organizowania,
zarządzania, nade wszystko dotykać spraw społecznych i bycia z innymi, pośród nich,
rozumienia ich i wypowiadania siebie. Mogą pomóc odnaleźć się i radzić sobie ze zmianą,
która okazuje się być „stałą daną” naszego współczesnego otoczenia.
Teatr wciąż jest zagadką. Tajemnica teatralności niepokoi człowieka. Tutaj tematem
staje się każda rzecz, która wyzwala potrzebę przekazania otoczeniu wrażeń i doznań, a teatr
- zaczarowane miejsce przeobrażania wszystkiego we wszystko, od niepamiętnych czasów,
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od zawsze kusił wyobraźnię ludzi. Człowiek stara się zapanować w nim nad przedmiotami,
aby wydobyć z nich czysty, przejmujący dźwięk. Fikcje bledną wobec rzeczywistości. W
kulisach teatru kryje się ich poezja i zwyczajność. W teatr wpisana jest przemiana. Taka
charakterystyka nie musi być zarezerwowana tylko dla teatru, przypisana tylko jemu.
Teatr to również sposób na myślenie o organizacjach i w organizacjach. Jest strukturą
dynamiczną, strukturą w ruchu. Organizacje nie są trwałymi strukturami (przedstawienie
wieczorne organizacją?) i nie można znaleźć jedynego, trwałego rozwiązania dla danej
sytuacji.
W bibliotece regały wyróżniają odrębne działy, przewidziany jest system
katalogowania wg alfabetu, autora, przedmiotu itp. Wydaje się to być wzorem porządku, ale
trudno znaleźć bibliotekę, gdzie wszystkie książki znajdują się przez cały czas na tym samym
miejscu. Musiałby nikt ich nie czytać, nie przestawiać, żeby nie burzyć wzorowego
uporządkowania. Być może to też jest rozwiązanie – oglądać książki – dla mnie nieco
abstrakcyjne, ale przecież „na świecie potrzebni są i tacy, i owacy”, jak mawiał Cervantes.
Być może znajdą się tacy entuzjaści, którzy tylko oglądają. Ja jednak wolę czytać książkę.
Również metaforycznie księgę o organizowaniu („Świat jest księgą”, jak pisze Jacques
Derrida, 1986, s.7). „Dobrem dla księgi jest, by była czytana” pisze Umberto Eco (1987,
s.460). Także autorzy książek wolą, by ich prace były czytane. Dlatego takie trwałe
uporządkowanie może okazać się zgubne i bezcelowe. Każda czytana książka zachęca jej
autora do wznowień, ewoluowania tematu, pisania nowych prac, jego wydawcę do re-edycji,
a Innych zachęca do pisania własnych Ksiąg .
Teatr i perspektywa teatralna jawi się więc wciąż jako atrakcyjna, nie tylko cenna
inspiracja opisu życia, w szczególności organizacji, ale także jako „szkoła” umiejętności
postrzegania, czytania, odczytywania, interpretowania, reinterpretowania.
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W teatrze jest coś cennego, coś ponad teatr. Parafrazując Wyspiańskiego - Jeśli się
myśli o organizacji warto zaczynać od koloru.

1.2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

Tematem pracy jest analiza i opis kultury organizacji Teatru Scena Prezentacje z
perspektywy jej uczestników, na podstawie przeprowadzonych antropologicznych badań
terenowych. Czytam procesy konstruowania rzeczywistości społecznej w przejawach kultury
interpretowanych przez aktorów podczas codziennych interakcji. Zwracam uwagę na
Metateatr – jako właściwość komunikacji nie tylko przypisanej teatrowi w sensie instytucji,
ale jako właściwość komunikacji teatralnej. Operacja meta opiera się na traktowaniu sceny
oraz wszystkiego, co ją konstytuuje (aktora, dekoracji, tekstu) jako przedmiotów o
podwójnym statusie, tzn. będących jednocześnie znakami wskazującymi i przedstawiającymi.
Teatr w teatrze, teatry w organizacjach i teatry organizacji …
Próbuje odpowiedzieć na pytania: na czym polega i co naprawdę znaczy w codziennej
praktyce organizacyjnej metateatr? Jak dzieje się teatr w teatrze, co dzieje się w pracy
człowieka, kiedy wydaje mu się, że jest za kulisami, a tak naprawdę znajduje się na scenie?
Jak ludzie radzą sobie w teatrze przedstawień? Dlaczego grają role?

1.3. STRUKTURA PRACY

Pracę budują cztery części.
Pierwsza wprowadza w kontekst , w którym organizuje - “dzieje się” firma, jaką
wybrałam na teren badań. Teatr jest bowiem firmą, nawet jeśli przede wszystkim jest sztuką.
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Prezentuję sformułowany problem badawczy, który mówi, o czym w swej istocie jest
niniejsza praca, co pisze każda jej strona.
Druga, to „rozmowa żywych z umarłymi i odwrotnie”. Przedstawia teorie, mające
związek z badanym zagadnieniem, rysuje kontekst potrzebny do jej omówienia. Informuje
także o stosowanej metodologii – na czym ona polega i czego dzięki niej można się
dowiedzieć.
Trzecia, jako część empiryczna, zanim zanurzy w teren, opowiada we wskazówkach
scenicznych moją historię –jak spotkałam się z terenem i jego mieszkańcami, w jaki sposób
oni mnie przyjęli, a ja ich, co działo się w trakcie badań oraz jak z sympatii trudno mi było
opuścić tę krainę i powrócić. Antrakt mówi, że to życie pisze najlepsze scenariusze.
Collage dramaturgiczny - analiza dramaturgiczna czyli opis terenu przedstawia przekład
sztuki Romualda Szejdy pt. Teatr Scena Prezentacje, odsłania wielowymiarową całość,
przywołuje “cytat”. Opowieść o tym, co zobaczyłam w terenie tworzą główne aspekty
wypowiedzi moich rozmówców, to jeszcze jedna podróż.
Czwarta odsłania moje myśli, wnioski, interpretacje i re-interpretacje, do jakich
skłonił mnie teren i istniejąca teoria. Prezentuje metaforę, która tę organizację opowiada.
Przybliża organizację, która rozprzestrzenia się jak aerozol i przedstawia model badanej
organizacji. Konkluzje zapraszają do rozmowy.
Jest jeszcze część piąta - przystanki mojej literaturowej podróży oraz szósta –
dopełnienie terenu przez didaskalia, które dalej go piszą, snują swą opowieść.
Pracę zamyka post scriptum -... nie-ostatnia kartka ..., która ponawia zaproszenie do
rozmowy, więc tak naprawdę pracę otwiera6.

6

W myśl idei, o której pisał Umberto Eco w swojej książce Dzieło otwarte (1962/1994, s.26):
„Każde dzieło sztuki, ukończone i zamknięte niby doskonale zbudowany organizm, jest równocześnie dziełem
otwartym, poddającym się stu różnym interpretacjom, zresztą nie naruszającym w niczym jego niepowtarzalnej
istoty. Każda percepcja dzieła jest więc zarazem interpretacją i wykonaniem, gdyż w trakcie każdej z nich dzieło
odżywa na nowo w oryginalnej perspektywie.”
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2.CZĘŚĆ TEORETYCZNA
To, co rozumiemy i pojmujemy jako prawdę lub fakt,
częstokroć okazuje się błędem,
wymaga poprawek, rewizji i zastąpienia odmiennym rozumieniem.
Richard Shusterman 7
Nie otrzymujemy mądrości, lecz musimy sami ją odkryć
w podroży przez dzikie krainy, których nikt za nas przebyć nie może,
których nikt nie może nam oszczędzić,
gdyż nasza mądrość to punkt widzenia,
z którego w końcu zaczynamy widzieć świat.
Marcel Proust

2.1. KULTURA I ORGANIZACJA
W metaforach, które wybieramy odkrywamy siebie samych.
Stephen Jay Gould8
Metafory nie są jedynie „bardziej obrazową mową”,(...)
Określają one sposób w jaki żyjemy, w jaki myślimy.
Metafory stanowią o świecie, w którym projektujemy siebie samych.
Robert S. Solomon9
W badaniach organizacji metafory stanowią swoisty język, który pozostaje w związku
do naszego rozumienia świata w ogóle i który ułatwia (z-)rozumienie złożonego świata
organizacji. Metafory są konsekwencją sposobu myślenia i sposobem widzenia, czytania, a
dalej opisu organizacji (Morgan, 1997).
Metafory używamy wtedy, gdy usiłujemy zrozumieć jakiś fragment doświadczanej
rzeczywistości za pomocą innego jej fragmentu. (s.11)
Jedną z nich, której źródła sięgają antropologii, jest metafora kultury. Kultura jako
metafora rdzenna (root metaphor) pozwala spojrzeć na organizacje jako na ciągle
7

Shusterman (1998), Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego.
8
„We reveal ourselves in the metaphors we choose”. (Gould, 1996, p. 7; tłumaczenie EF).
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wyłaniające się byty kulturowe. Tym samym wskazuje, że kultura nie jest jedyną czy też
kolejną z właściwości organizacji, czymś co organizacja ma. Organizacja jest kulturą
(Smircich, 1989). Geertz, zainspirowany Maxem Weberem, widzi człowieka jako „zwierzę
zawieszone w pajęczynie znaczeń (webs of significance), którą sam uprządł” (1973, s.4-5). W
taki też sposób Geertz definiuje kulturę: sieci znaczeń (webs of meaning ~ systems of
meaning). Człowiek, zaangażowany w proces konstruowania konkretnej rzeczywistości
społecznej zanurza się w kulturę, do której przynależy, nieprzerwanie formując ją. Hall
stwierdza, iż „nie sposób się wyzbyć swojej kultury, ponieważ jest ona zapisana w naszym
systemie nerwowym i określa nasz sposób postrzegania świata” (1966/1997, s.240). Kultura
nie jest zewnętrzna wobec człowieka i jego ekstensji - jest on przez nią nieustannie
formowany. Nie jest też statyczna, ale jest zjawiskiem żywym, modyfikującym się. „Sieci
znaczeń”, tworzone społecznie - we wzajemnej interakcji z Innym - są „wspólną własnością
grupy” (Geertz, 1973, s.12), to za ich pośrednictwem w sensowny sposób ludzie mogą
wchodzić ze sobą w kontakt. Kultura pozwala ludziom nadawać życiu sens. Organizacja jest
formą ludzkiej ekspresji, osobliwym „medium”, przez które wyraża się ludzka świadomość.
Ważne jest zrozumienie znaczenia owej ekspresji - ludzkiego działania jako czynnika
kluczowego w tym procesie. Ważne jest, w jaki sposób aktor społeczny10 widzi, tworzy i
podtrzymuje ów system znaczeń, jak interaguje z otaczającą go rzeczywistością społeczną.
Kultura to stale trwający, pro-aktywny proces konstruowania rzeczywistości. (...)
aktywne żyjące zjawisko, za pośrednictwem którego ludzie tworzą i odtwarzają realia
świata w jakim żyją. (Morgan, 1997, s.149)
Kultura jest więc pojęciem niejako z istoty swej problematycznym. Istnieje bowiem
szereg rywalizujących znaczeń, z których żadne nie dąży do dominacji, lecz każde precyzuje
9

„Metaphors are not just, (...), ‘more picturesque speech’. They define the way we live, the way we think. They
are definitive of the world in which we project ourselves”. (Solomon, 1999, p.4; tłumaczenie EF).
10
W tradycyjnym ujęciu socjologii (Goffman 1959/1981) aktor społeczny to człowiek z perspektywy jego
społecznych działań.
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się

w ustawicznej „dyskusji”, przez co uwidacznia się pojęciowe bogactwo terminu –

zjawiska i ujawnia jego wieloaspektowość.
Wskazuje to tym samym raczej na dopełnianie się określeń niż ich rywalizację.
Osobiście skłaniam się ku określeniu kultury jako medium życia (medium of life,
Czarniawska, 1991, s.1), otoczka znaczeń (bubble of meaning, s.4), która umożliwia
komunikację, pozwala ludziom nadawać życiu sens, daje im poczucie bezpieczeństwa. Dzieje
się, jest procesem, zjawiskiem dynamicznym (Gagliardi, 1986, w: Kostera, 1999), zawsze
ewoluuje (Morgan, 1997, s.159).
Na procesy zwraca szczególna uwagę model dynamiki kulturowej Mary Jo Hatch
(Kostera, 1999, s.46), który był mi przydatny w moim opisywaniu terenu, analizowaniu
kultury organizacji i poznawaniu jej „budowniczych”. Wybór modelu wynika z wyznawanego
przeze mnie paradygmatu interpretatywnego, o którym piszę w rozdziale poświęconym
metodologii11. Model dynamiki kulturowej jest przejrzysty i zrozumiały. Oferuje elastyczne
ramy pojęciowe, w które można ująć szereg rozmaitych zjawisk. Kompleksowo ujmuje
zagadnienie. Poza wskazanymi mechanizmami jakie uczestniczą w tworzeniu kultury:
symbole, założenia, wartości, artefakty, model pokazuje dwustronne, zwrotne procesy, jakie
łączą wymienione elementy kultury.

manifestacja

WARTOŚCI

realizacja

ZAŁOŻENIA

ARTEFAKTY

interpretacja

symbolizacja
SYMBOLE
Rys.1. Model dynamiki kulturowej
Źródło: Hatch (1993, cytowana w: Kostera, w druku, s.21)

11

Czuję się interpretatywistą i tak widzę kulturę – proces.
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Założenia kultury12

manifestują wartości. Wartości13 realizowane są w postaci

artefaktów. Symbolizacja artefaktów, widocznych manifestacji kultury14 jest
niektórym z nich

statusu

nadaniem

symboli. Interpretacja symboli15, „narzędzi” pozwalających

zrozumieć jak funkcjonuje rzeczywistość, wspiera założenia.
Powyższej metaforze widzenia

rzeczywistości społecznej i organizacyjnej

podporządkowana jest inna metafora – teatru. Perspektywa teatralna od dawna znalazła swoje
zastosowane w socjologii. Teatrem jako wszechstronnym i ciekawym narzędziem
analitycznym do interpretowania rzeczywistości społecznej interesował się przede wszystkim
klasyk tego podejścia, Kenneth Burke (1945/1969). Afisz teatralny, który otwiera relację z
terenu w części empirycznej

skonstruowałam w oparciu

o klasyczną pentadę Burke’a

(1945/1969) – jest ona kluczem jego odczytania. W tym miejscu w dużym skrócie, w sposób
uporządkowany zapowiadam wydarzenia, które miały miejsce w badanej organizacji.
Czytanie (organizacji) teatru w kategoriach teatralnych przybliża odpowiedzi na pytania: co
się działo (akt), kiedy i gdzie się działo (scena), kto działał (aktor), jak działał (sposób),
dlaczego podejmował działania (cel).
Współcześnie najbardziej znanym socjologiem przyjmującym perspektywę teatralną
dla czytania rzeczywistości społecznej jest Goffman (1959/1981). Interesuje go struktura
społecznych kontaktów, jakie pojawiają się podczas współobecności i na skutek
współobecności ludzi (interakcje twarzą w twarz). Koncentruje się na wymiarze
interakcyjnym działań człowieka, który występuje u niego na scenie jako aktor społeczny16.
Goffman ujawnia dramaturgię sytuacji angażujących komunikację z innymi. Pisze o tym jak
bywa, w jaki sposób ludzie, działając w świecie form i podejmując się grania swoich
12

Założenia czyli esencja danej kultury- to, co podstawowe, prawdziwe i ważne, dotyczy natury prawdy,
rzeczywistości, natury ludzkiej, relacji człowieka wobec człowieka, wobec natury czasu i przestrzeni.
13
Wartości czyli oczekiwania społeczne co do tego co jest dobre, reguły, zasady, normy i wartości, moralność i
etyka, cele.
14
Język, sztuka, architektura, i inne wytwory materialne, zachowania, relacje interpersonalne itd.
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codziennych ról,

przedstawiają siebie i swoją działalność innym ludziom, jak kierują

wrażeniami, które starają się na nich wywrzeć.
Interpretacja teatralna życia organizacji ma wiele do zaoferowania. Dostarcza cennych
uwag zwłaszcza dla organizacji, jako szczególnego typu systemu (podejście systemowe),
zbioru elementów wzajemnie ze sobą połączonych, które wchodzą ze sobą w bezpośrednie
lub pośrednie relacje, tworząc

złożoną całość. System jest otwarty. Teatralna metafora

kieruje uwagę na symboliczne znaczenie najbardziej nawet racjonalnych aspektów życia
organizacji. Uświadamia złożoność i niejednoznaczność zjawiska organizowania. Mangham i
Overington (1987, w: Kostera, w druku, s.112) poruszają kolejne istotne zagadnienia:
Teatr daje możliwość oglądania codzienne okoliczności jako inscenizacji po to, by
zastanowić się nad ich znaczeniem. Jako taki, teatr tworzy przestrzeń dla rozwoju
świadomości. Ta przestrzeń i to doświadczenie są ponadto, dostępne jedynie w samym
przedstawieniu i tylko wówczas, gdy teatralność i jej świadomość wśród publiczności
i aktorów nie są kwestionowane.
Metafora teatru, uwypuklając i uteatralniając codzienne sytuacje dla odnalezienia ich
znaczenia w komunikowaniu się ludzi, zwraca uwagę na poddawanie swojej rzeczywistości
oglądaniu17 na nowe sposoby. Oferuje nam tym samym nowe, zróżnicowane i szerokie
możliwości działania. Teatr często określa się jako „lustro”18. Takiego też „lustra” dostarcza
praktykom metafora teatru – „lustra”, w którym mogą się przeglądać, zobaczyć i ocenić
samych siebie i to jak przyczyniają się do tworzenia organizacyjnej rzeczywistości.
Nikołaj Jewreniow (1927) twierdzi, że instynkt teatralny jest u człowieka najbardziej
podstawowy (bardziej podstawowy niż instynkt estetyczny, czy popęd tworzenia rytuałów).
Jego zdaniem tego instynktu nigdy nie da się wyeliminować. Bywa on

szeroko

15

Symbole to nośniki sensu, nośniki kultury; rzeczy i działania; rzeczy plus sens (thing-plus-meaning) (Barthes,
1990, w: Schulz, 1995, s.77).
16
Przy czym scena nie jest jedynym wymiarem istnienia człowieka.
17
Oglądać czyli tworzyć w podwójnym sensie: interpretacji i zrozumienia.
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kwestionowany i przemilczany; przez co traci się przyjemność świadomego wchodzenia w
role i traci się korzyści, wynikłe z rozpoznania zasadniczej wagi tego procesu dla ludzi. Taką
świadomość oferuje właśnie teatralne czytanie.
Czytanie teatrem ujawnia także strukturę społecznych kontaktów, umożliwia
obserwację tego, jak ludzie wspólnie przyczyniają się do konstruowania rzeczywistości
organizacyjnej, jak i dlaczego podejmują się współdziałań. Tym samym skupia uwagę na
ludzkich działaniach jako prowadzących do wywołania pewnego obrazu aktora w oczach
innych ludzi. Obecność innych odgrywa szczególną rolę19, przekształca ludzkie działania w
występ20. Tę problematykę szeroko porusza Goffman (1959/1981) - interesuje go według
jakich reguł działamy w obecności innych21.
Michel de Certeau (1974/1988) twierdzi, że ludzkie działania zazwyczaj stanowią
nieustannie się zmieniającą kombinację prób odgrywania ustalonych ról, czy sekwencji
zachowań oraz improwizowania w tych rolach. Autor pokazuje, że w działaniach społecznych
(organizacyjnych) próbujemy dopasować role do przyjętych przez nas dyskursów.
Aktor, który wciela się w daną rolę, nadaje jej własny koloryt. Umiejętność
oddzielania postaci od aktora to szczególnie istotna kwestia, na którą uczula metafora
teatralna. Dzięki niej „odbijam się w lustrze, ale nie mogę się dotknąć” (Kott, 2000, s.5).
18

Szekspir pisał: „... przeznaczeniem teatru, jak dawniej tak i teraz, było i jest, służyć niejako za zwierciadło
naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i
piętno...”.
19
Rozważania nad tym, w jaki sposób na co dzień postrzegamy innych ludzi, i jak potem postrzegamy siebie
samych w ich towarzystwie.
Warto zwrócić uwagę na badania nad świadomością i prace twórcy fenomenologii Edmunda Husserla
(1907/1990 i 1913/1974), (i innych).
Metodologia, przy pomocy której przeprowadziłam badania, opiera się na paradygmacie interpretatywnym, a w
jego ramach na fenomenologii i konstruktywizmie społecznym.
20
Definicję występu (performance’u) podaje Goffman (1959/1981, s.52): „wszelka działalność danego
uczestnika interakcji w danej sytuacji, służąca wpływaniu w jakiś sposób na któregokolwiek z innych jej
uczestników.”
Występ jest w pewnym sensie terminem cząstkowym performance’u. Przekład terminu performance odbiera mu
czar i dynamikę, a jednocześnie uwydatnia siłę tego terminu, która wynika z dopełniania się – połączenia wielu
jego znaczeń (występ, przedstawienie, spełnienie, osiągnięcie).
21
Interesują go nie tylko wrażenia świadomie wywoływane na partnerze interakcji (given), ale głównie te
wywoływane przez jednostkę bez czysto intencjonalnego zamiaru (given off) – jest to szeroki zakres działań,
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Perspektywa teatralna budzi zainteresowanie samą rolą społeczną, jej udziałem w tworzeniu
podmiotu, poszukując przestrzeni działania i zmiany. Wskazuje, iż dynamika zmiany ról
społecznych w dużym stopniu zależy od zmiany ich postrzegania przez „publiczność”.
Ludzie odgrywają wiele ról, jednocześnie wiele ról przyjmując. Nie bez znaczenia pozostaje
ekspresja aktora społecznego, przestrzeń, która m.in. dynamizuje relacje między uczestnikami
i aktant. Istotny jest czas, jako jedna z wyróżnionych przez Goffmana (1959/1981) cech
performatywności (czynności świadomie

wykonywanych w określonym czasie i wedle

pewnego formalnego lub nieformalnego scenariusza przed widzami). Ważnym jest
przedstawienie, które nie jest odrębne od meritum. Refleksja performatywna traktując
organizacje jako teatr – szczególny przypadek szerszej ludzkiej aktywności – wskazuje na
nowy zespół relacji wiążąc teatr z zachowaniami i ujawniając kontekst – nie tylko treść teatru,
ale jakie działanie stanowi. Omawiana metafora uświadamia, iż poza strukturą
powierzchniową istnieje

struktura głęboka „przedstawienia”, z której wypływa wspólny

system znaczeń. W widoczny sposób pokazuje odpowiedzialność, która tkwi już w samych
okolicznościach przebywania razem. Stąd ciekawie pokazuje współobecność i akcentuje jej
następstwa lub konsekwencje, jak również koncepcję zespołu. Ważnym jej wyróżnikiem,
zwłaszcza w stosunku do pozostałych metafor, jest poruszanie kwestii finansów. Metafora
teatralna, jako narzędzie, może stać się w praktyce przydatna na przykład podczas
przeprowadzania czy też wprowadzania zmian organizacyjnych. Pomaga je zobrazować,
przez co ułatwia ich zrozumienie. A w dostarczanych formach działania
wartości, zasady i normy postępowania mogą zostać skonfrontowane przez członków
kultury w warunkach względnego bezpieczeństwa, to znaczy, z perspektywy fotela w
teatrze. (Mangham, w Kostera, w druku, s.112)

jakie inni mogą traktować jako charakterystyczne dla osoby, która je podejmuje. Goffman twierdzi, że wszyscy
lepiej gramy, niż wiemy jak mamy grać.
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Perspektywa dramaturgiczna odsłania artystyczny wymiar zarządzania, istniejący w
każdej organizacji. Niektóre wydarzenia organizacyjne nie tylko zawierają elementy teatralne,
ale same w sobie stanowią skończone performance. Organizacja jest teatrem przedstawień.
Słabą stroną metafory teatru jest fakt, iż każde jej użycie niesie ze sobą ryzyko, gdyż
kreując nowe sposoby widzenia, jednocześnie jest przyczyną niewidzenia innych elementów
pewnej całości (Morgan, 1997) – jest to słaba strona metafor w ogóle. Metafory oferują nam
charakterystyczne widzenie i rozumienie organizacji, ale jednak jest ono cząstkowe. Stąd
wskazane jest konstruktywne podejście do każdej metafory, bez przesadnego zaufania, a z
rozwagą i krytyczną świadomością towarzyszącą jej stosowaniu. Patrząc z perspektywy
dramaturgicznej na byty uwarunkowane społecznie – organizacje, trzeba mieć na uwadze
gorset rozmaitych uwarunkowań. Wymaga on niebywałej konsekwencji formalnej; w
ostateczności dołożenie staranności w dotrzymaniu konsekwencji uwarunkowań i działań, jest
wielce pozytywne dla organizacji, a sam gorset uwarunkowań przestaje być przeszkodą.
Stosowanie metafory performance’u niesie pytanie o autentyczność22. Na zbyt powszechne i
zbyt rozległe (cały obszar społecznego działania; świat nie jest tylko teatrem) stosowanie
teatralnej metafory zwraca uwagę współczesny fenomenolog Bruce Wilshire (1991), pytając
o granice „teatru” i rozwijając aspekt refleksji moralnej.
Zatem „czytanie teatralne” jest szczególnie owocne poznawczo. Omówione mocne i
słabe strony zakładania „teatralnych okularów” w celu opisu życia organizacji przedstawia
poniższa tabela:
-

MOCNE:
symboliczne znaczenie organizowania

-

SŁABE:
„gorset” uwarunkowań

-

przestrzeń dla rozwoju świadomości

-

pytanie o autentyczność

-

mobilizacja do oglądania rzeczywistości na nowe -

zbyt powszechne stosowanie

sposoby

cząstkowe rozumienie organizacji

-

22

Pytanie o autentyczność (spowodowane tendencją do zbyt powszechnego i pochopnego rozpatrywania całego
obszaru społecznego jako performance) cofa nas co najmniej do Platona. Aktor – odtwórca roli – stanowił
ucieleśnienie płynnego, sprzedajnego charakteru. W tych cechach widział Platon (i inni) zagrożenie dla stałości i
bezpieczeństwa tak osoby ludzkiej, jak i całego systemu społecznego.
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-

instynkt teatralny podstawowy dla człowieka

-

widoczna struktura kontaktów społecznych

-

koncepcja zespołu

-

współobecność i jej następstwa / konsekwencje

-

umiejętność oddzielenia postaci od aktora

-

rola społeczna

-

eksponowanie i uwrażliwienie na:

-

= ekspresja aktora społecznego
= przestrzeń
= czas
= aktanta
= przedstawienie
= kontekst
=strukturę
powierzchniową
i
głęboką
przedstawienia
akcentowana odpowiedzialność za działania

-

porusza kwestię finansów

-

inspiracja i pomoc w rozumieniu zmiany

-

artystyczny wymiar zarządzania

Tabela 1 Mocne i słabe strony metafory teatralnej

Za Latourem (1987) posługuję się w pracy23 słowem aktant (actant), które przedstawia
sieć związków i znaczeń. Aktant definiowany jest przez swoje działania, odnosi się i do
aktorów osobowych i nieosobowych (human & non-human actors), przy czym pozwala
uniknąć kierunkowania myśli pierwiastkiem ludzkim zawartym w słowie aktor społeczny24.
Również rzeczy (np.: technologia) są sprawcami działań, wyzwalają tworzenie znaczeń.
Kantor na łamach Kultury zadawał na przykład pytanie „Któż bowiem powiedział, że w
sztuce przedmiot jest niższej rangi aniżeli aktor?” (Krzemień, 1974, s.12). Parafrazuję tytuł
wywiadu, w którym owo pytanie padło, można przenieść je na grunt badanej organizacji.
Przedmiot staje się aktorem, ale nie tylko, bowiem tylko aktor społeczny jest w stanie
włączyć aktanta

w system cyrkulacji działań. Homo Sociologicus pozostaje miarą

23

Czynię to zwłaszcza wtedy, kiedy pragnę zwrócić uwagę czytelnika na coś więcej niż ludzki aktor.
„Aktant jest kimś więcej niż ludzkim aktorem. (...) W układach ludzi, maszyn, zwierząt i spraw w ogóle,
ludzie nie są jedynymi stworzeniami z działaniem, nie jedynymi, którzy działają; materia ma znaczenie.” (Risan,
1997, s.10)
24
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rzeczywistości społecznej, jest miarą przestrzeni organizacyjnej. W ostateczności człowiek
sprawia teatr, ponieważ tylko człowiek jest twórczy.

2.2. METODOLOGIA
To umysł kreuje świat wokół nas i nawet gdybyśmy
stanęli tuż obok siebie, na tej samej łące,
moje oczy nie ujrzą tego, co twoje.
George Gissing
Zanim przejdę do opisu metody i rozliczenia się z tego co się wydarzyło w trakcie
badań, chciałabym przybliżyć czytelnikowi osobę badacza – opowiedzieć o mnie samej,
przedstawić mój światopogląd. Z niego, z moich wyborów wynika przyjęta metodologia –
etnografia, wywodząca się z antropologii kulturowej (Kostera, w druku). Badacz oferuje
czytelnikowi doświadczenie i nawet gdy mówimy tym samym językiem, nie oznacza to, że
myślimy i rozumiemy to samo. To my sami, w sposób ciągły nadajemy sens i znaczenia
światu (Kostera, 1998), aktywnie definiujemy i tworzymy naszą własną rzeczywistość
(Schulz, 1995) i nikt z nas, żaden człowiek nigdy nie patrzy na świat bezpośrednio, lecz
doznaje go poprzez zmysły, a także instytucje i sposoby myślenia (Benedict, 1934/99). Na
nasz odbiór wpływają również własne doświadczenia, wyobrażenia. Człowiek to nie tabula
rasa25, a krajobrazy to stany duszy (Kociatkiewicz i Kostera, 1995).
Z ciekawości świata, z zainteresowania człowiekiem, jako jego największym urokiem,
z niezgody na bycie człowiekiem wprost, do końca i na zawsze takim samym, z refleksji nad
samą sobą, z pasji podróżowania i czytania, poszukiwałam pomysłu na uważne życie i
starałam się wiedzieć gdzie jestem. Dowiadywanie się ciągle nowych rzeczy o sobie, by móc
25

Tabula rasa (łac. nie zapisana kartka) – pojęcie związane z empiryzmem genetycznym, który mówi, że umysł
ludzki jest pierwotnie nie ukształtowany (tabula rasa), a dopiero doświadczenie napełnia go wiedzą. W oparciu o
doświadczenie rozwija się cała nasza wiedza i rozumienie rzeczywistości zewnętrznej. (Za ojca empiryzmu
uważa się Johna Locke’a).
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potem je nieść dalej, staranie się by przekraczać własne ograniczenia, poszukiwanie sensów
istnienia, ludzkich zachowań i dążeń, wielowymiarowość jako wartość, otwiera oczy na
złożoność i wieloznaczność, uwrażliwia i uczy. To syntetyzowanie doświadczenia poszerza
horyzonty, umożliwia otwarcie na nowe obszary wiedzy „człowiek widząc uczy się, a to
czego się uczy wpływa na to co widzi” (Hall, 1966/1997, s.88) ten proces powoduje zmianę
perspektywy. Wtedy wiemy zdecydowanie więcej. Możemy doświadczyć różnych światów,
możemy wzbogacić nasz świat, reinterpretować i redefiniować go.
„Cóż więc mamy robić? Przemyśleć wszystko od początku.” (Miłosz, 1979/1998,
s.133)
Człowiek składa siebie, a nie składa się! Sami układamy własne życie w postacie,
figury i znaki. Ciało nie jest worem mięsa ani manekinem, czy kukłą, na której można
zawiesić każdy symbol, szmatę czy inny znak. Dlaczego układamy własne życie w postacie,
figury i znaki? Dlaczego te a nie inne? Jak układamy? Interesuję się tym, jak żyją ludzie, jak
widzą swoją rzeczywistość, jak ją konstruują i co z tego wynika. Uczę się człowieka. Próbuję
nauczyć się siebie samej. Antropologia to szczególny sposób na życie, to ciekawość Innych i
szacunek dla ich odmienności, to otwarcie na złożoność i wieloznaczność, to możliwość
współdoświadczania Innego. To mój sposób na „wielokrotne” życie” (Kostera, 1998, s.8).
„Teren to miejsce gdzie mieszka „Inny” (Czarniawska, 1998, s.21) – chodzi o to, by być
gotowym, starać się zobaczyć niewidzialne, iść na spotkanie.
Powyższe odkryłam w najbliższym mojemu sposobowi widzenia świata, rozumienia
go, moim przekonaniom, paradygmacie interpretatywnym26. Paradygmat interpretatywny
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Paradygmat interpretatywny jest jednym z czterech głównych paradygmatów w naukach społecznych, które
wyróżniają Burrel i Morgan (1979, w : Kostera, 1996). Takiego wyróżnienia dokonują w zależności od
przekonań co do roli nauki (obiektywność – subiektywność) i natury badanego przedmiotu – społeczeństwa czy
organizacji – orientacji społecznej (regulacja – radykalna zmiana).
Samo pojęcie paradygmatu w odniesieniu do nauk społecznych wyeksponowała praca Thomasa Kuhna (1962),
słynna Struktura rewolucji naukowych.
Paradygmat jest ogólnym sposobem widzenia świata, koncepcją teoretyczną przedmiotu. Dyktuje założenia
ontologiczne i epistemologiczne, a także jako konsekwencja wyborów poczynionych wcześniej przez badacza,
metodologię badań, cele badań oraz akceptowalne wyniki w danym czasie.
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zakłada względność rzeczywistości społecznej oraz jej niestabilność (Kostera, 1996). Badacz
nie koncentruje się na podaniu faktów, lecz na przedstawieniu procesów. W naukach
społecznych interesują nas procesy angażujące ludzi w tworzenie własnej rzeczywistości.
Ludzie nadają sens swoim działaniom. Działania ludzi są intencjonalne, a ich zrozumienie
wymaga poznania bezpośredniego kontekstu działania27. Rzeczywistość społeczna jest więc
intersubiektywną konstrukcją jej uczestników, nie można jej bezpośrednio i obiektywnie
poznać (Berger i Luckmann, 1966/1983)28. Zadaniem badacza jest zbieranie opinii , zbadanie
jak one zostały stworzone (interpretacja) oraz dzielenie się nimi z innymi. Z pokorą uczy się
od ludzi ich postrzegania świata, odkrywa i obserwuje tworzenie znaczeń, analizuje, wyciąga
wnioski, tłumaczy. Wielką rolę ma tu język – nie tylko z powodu wykorzystywania go do
nadawania sensów ale również do interpretacji świata.
Przyjęte przez badacza metody badawcze są pochodną paradygmatu jaki wyznaje,
wynikiem sposobu widzenia rzeczywistości (Morgan, 1983/87, w: Kostera, 1998).
Do paradygmatu interpretatywnego pasują metodologie jakościowe. Jedną z nich jest
etnografia29.
Etnografia nie jest ani subiektywna ani obiektywna. Jest interpretująca pośrednicząc
między dwoma światami poprzez świat trzeci. (Agar 1986, w: Kostera w druku, s. 24)
Etnografia pomaga w poszukiwaniu prawdy, w dochodzeniu do prawdy, sprzyja refleksji i
krytyce, przybliża dynamiczne, złożone, wielowymiarowe i trudne zjawiska społeczne w
”sposób całościowy i rozumiejący” (Kostera w druku, s.15). Geertz mówi, że
„zajmowanie się etnografią można porównać do czytania (a raczej konstruowania
metody czytania) manuskryptu ...” (1973, s.9).
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Mówił o tym Alfred Schutz– przedstawiciel fenomenologii w naukach społecznych. (Schutz, 1962 i inne.)
Berger i Luckman, uczniowie Schutza, są twórcami szkoły konstruktywizmu społecznego. Konstruktywiści
interesują się w sposób szczególny procesami i tym jak zjawiska powstają, jak ludzie tworzą i nadają sens swoim
działaniom. Świat jest konstruowany i dekonstruowany społecznie, dzieje się to w sposób ciągły, przez
używanie symboli, które służą ludziom do tworzenia sensów i znaczeń (Berger i Luckman, 1966/1983).
29
O etnografii jako tradycji metodologicznej i jej miejscu wśród badań jakościowych w teorii organizacji i
zarządzania między innymi obszernie pisze Kostera (w druku).
28
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Aby było to możliwe duży nacisk położony jest w etnografii na etap badań
empirycznych (Kostera, w druku), od których ja rozpoczęłam. Założenia również wpływają
na sposób opisywania rzeczywistości, „wybór i/lub konstrukcję teorii (metafory)” jako
kolejny etap procesu badawczego w badaniach interpretatywnych (Czarniawska, 1992b, w:
Kostera, 1996, s.44) i jako medium, poprzez które badacz podzieli się swymi przemyśleniami.
Ponieważ etnografia nie jest wyłącznie sposobem zbierania materiału i jego analizą, jest
również pisaniem i przedstawianiem swoich odkryć, wyników (Prasad, 1997, s.106)30. W tym
celu w zakończeniu wspięłam się na poziom „meta”.
O zastosowanych metodach badawczych traktuję w opisie metody31, gdzie
przedstawiam użyte narzędzia i techniki, odpowiednie dla badań jakościowych typu
indukcyjnego, właściwych badaniom antropologicznym i konsekwentnie wynikającymi z
dokonanych przeze mnie wyborów ontologicznych i epistemologicznych.

30

Relacje etnograficzne są zatem jednocześnie opisowe i interpretujące. Geertz jest znany z używania zwrotu
„gęsty opis” (thick description) wskazując jedną z cech metodologii etnografa.
Zestaw cech metodologii etnograficznej wymienia Prasad (1997, w: Kostera, w druku, s.27).
31
„... sposób obchodzenia się z pismem jest już sam w sobie decyzją o stosunku bycia i słowa do człowieka, a
konsekwentnie o stosunku człowieka do bytów, i o sposobie, w jaki oboje, człowiek i rzecz, trwają w
nieskrytości lub wycofują się z niej” (Heidegger, 1942/1992 , s.85).
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3. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA
Praca w terenie nie jest rzeczą łatwą. By ją dobrze wykonać,
trzeba oczyścić umysł z wszelkich założeń, nawet tych,
które dotyczą innych kultur znajdujących się w tej samej części świata,
w której prowadzi się badania …
W terenie niczego nie można zakładać z góry.
Margaret Mead32

3.1. WSKAZÓWKI SCENICZNE: OPIS METODY
Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
Wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
Żebyś nie tylko oczami ale też dotykiem poznał szorstkość ziemi
I abyś całą skórą zmierzył się ze światem
(...)
Jeżeli już będziesz wiedział zamilcz swoją wiedzę
Na nowo ucz się świata jak joński filozof
(...)
Odkryj znikomość mowy królewską moc gestu
Bezużyteczność pojęć czystych samogłosek
Którymi można wyrazić wszystko żal radość zachwyt gniew
Lecz nie miej gniewu
Przyjmuj wszystko
(...).
Zbigniew Herbert (1997, s.24-25)33
Pierwszy raz z teatrem Scena Prezentacje zetknęłam się, gdy byłam małą
dziewczynką. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co kryje się za wysokim murem, który mimo
brzydoty jeszcze bardziej intrygował i ciekawił. Dzieci wyobrażają sobie, że za takim
murem kryją się zaczarowane ogrody. Ciekawość rośnie. Potem zaczęłam poznawać
32

Mead M. (1972/1995), Blackberry Winter: My Earlier Years, Kodansha International, New York –Tokyo London. [Jeżynowa zima].
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Prezentacje jako widz. Odkrywałam teatr tylko dla siebie i coraz bardziej nie dawało mi
spokoju pytanie, jak on działa. Taki niepokój spowodował, że podczas studiów w ramach
zajęć Socjologia organizacji prowadzonych przez prof. Kosterę, moje i koleżanki studium
przypadku dotyczyło właśnie tej organizacji. Wciąż narastały we mnie pytania, wciąż nie
miałam dosyć odpowiedzi i coś ciągnęło mnie do Tamtego Miejsca jak magnes. Każda moja
wizyta stawała się przygodą. Potem, kiedy już byłam uczestnikiem seminarium
magisterskiego, zanim podjęłam decyzję czego dotyczyć mają moje badania terenowe, w jaki
Teren wyruszyć. Długo nosiłam w sobie temat, aż postanowiłam wyruszyć do Teatru Scena
Prezentacje. Znów wróciło uczucie, które kiedyś przepełniało pewną małą dziewczynkę: co
kryje się za tym murem? ... Wyruszyłam. Chciałam dotrzeć do głębi.
Były to moje pierwsze poważne badania. Radość i ekscytacja oraz brak doświadczenia
znalazły swój wyraz zwłaszcza podczas pierwszego wywiadu. Byłam przejęta rolą badacza,
rozpierała mnie ogromna radość z tego, że mogłam wyruszyć i rozpocząć swoją przygodę,
buzia sama mi się śmiała. (Bałam się chyba, że zaraz czar pryśnie i obudzę się zupełnie gdzie
indziej). Gdy wracałam do domu czułam się bogatsza o zdobywane doświadczenia, w wiedzę,
której zapis ukrywał notes i nagrane kasety. Zostawiłam za sobą dzień przepełniony wieloma
nowymi wydarzeniami. Tego dnia w terenie wydarzyło się bardzo dużo - poznałam z
przewodnikiem topografię teatru, przedstawiono mnie części pracowników, zaczęłam się
uczyć ich alfabetu. To nie był tylko początek mojego uczenia się organizacji, ale przede
wszystkim początek pokonywania własnych błędów i uświadamiania sobie własnej
niewiedzy. Przyznaję, że musiałam się nauczyć posługiwać się w rozmowie ciszą, nie
sugerować rozmówcy, nie zadawać więcej niż jedno pytanie na raz, ciągnąć sygnalizowane
wątki, a jednocześnie nie być natarczywym. Starać się zrozumieć rozmówców nie z mojego,
ale ich własnego punktu widzenia, zobaczyć ich w całości. Wsłuchać się w rytm uczestników
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[wytłuszczenie EF]
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organizacji i organizacji, pozwolić na to by to oni mnie prowadzili. Być uważną, delikatną i
ostrożną, gdyż „świat skonstruowanej społecznie rzeczywistości jest wrażliwy i pełen uczuć”
(Hatch, w: Kostera, w druku, s.31). A to wszystko po pierwszym wywiadzie. Uważam, że
mimo, iż nie był to w pełni udany wywiad, nie był wywiadem straconym. To on zaowocował
bogatą lekcją i sprawił, że kolejne wywiady – rozmowy stawały się lepsze.
Moja podróż po świecie Teatru Scena Prezentacje była intensywna i wielostronna.
Trwała rok i sześć miesięcy (grudzień 1998 – maj 2000), a bagaż był coraz większy. Mój
długi, wielostopniowy kontakt z organizacją i jej różnymi wymiarami dostarczał ciekawych
spostrzeżeń. Moje zanurzanie w kulturę, spowodowane były chęcią zrozumienia
funkcjonowania organizacji (Kostera, 1998), tego jak organizacja się dzieje i zbadania, jak
uczestnicy konstruują swój świat i jak prezentują go badaczowi. Ewoluowałam w moim
odkrywaniu wybranej organizacji – „prawdziwego świata”, wiedziałam coraz więcej,
widziałam jak organizacja się tworzy (Czarniawska, 1998, s.20). Oczywiście wymagało to
podjęcia ryzyka i wyruszenia. Wymagało to szczególnej wrażliwości antropologicznego
nastawienia (anthropological frame of mind) (Czarniawska, 1992, w: Kostera, 1998), czyli
takiego stanu umysłu badacza rzeczywistości społecznej, gdzie nic nie jest oczywiste, a
wszystko ciekawe i godne uwagi. Próbowałam znaleźć i zidentyfikować „ukryty wymiar”,
„bezgłośny język” w badanej organizacji. Moje przebywanie w terenie ewoluowało. Mimo, że
granica tych światów (mojego i Teatru Scena Prezentacje) była wyraźna to na samym
początku dźwięki, przedmioty widziane przez otwarte drzwi (zmieniałam się z Fauna w
Kaspiana) wydawały mi się szumem i dziwnymi szarymi plamami, a rzeczywistość mojego
świata silniejsza - wystarczyło kilka razy przejść przez drzwi by doświadczyć terenu jako
rzeczywistości równie silnej, a nawet silniejszej. Widziałam coraz więcej, szum przeradzał się
w bardziej rozpoznawalne, powoli znajome dźwięki, które stopniowo, z czasem, powoli
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przekształcały się w słowa, a szare dziwne plamy zyskiwały określone kształty, które
rozpoznawałam już jako symbole. Zdałam sobie sprawę, że koncepcja Fauna jest trafna:
Im dalej wzwyż i im dalej w głąb tym wszystko staje się większe. Wnętrze jest
zawsze większe od tego, co na zewnątrz [powiedział Faun].
Łucja popatrzyła uważnie na ogród i zobaczyła, że naprawdę nie jest to jakiś ogród,
lecz cały świat z rzekami i lasami, z morzami i górami. Nie były jej obce, znała je
dobrze.
-

Rozumiem – powiedziała – To jest wciąż Narnia, jeszcze bardziej prawdziwa i jeszcze
piękniejsza od tej Narni na dole, tak jak ta na dole jest bardziej prawdziwa i piękna od
Narni za Drzwiami Stajni ! Ach tak ... świat wewnątrz świata, Narnia wewnątrz Narni...

-

Tak – rzekł Pan Tumnus – jak cebula, tyle tylko, że im głębiej się wchodzi, tym większa
jest średnica. (Lewis, 1989, s.126).
Ponieważ interesowałam się teatrem od zawsze, robiłam to co lubię. Teraz mogłam

zobaczyć co jest „ w środku”, obejrzeć nie tylko wydarzenie estetyczne w postaci
wieczornego spektaklu. Zainteresowania teatrem zyskały nowy kształt. Teraz poznałam żywy
obraz zapisu z plakatów teatralnych: ludzi i nie tylko – nie tylko reżysera, ale także panie
kasjerki, biletera, garderobianą i innych, którzy organizują w TSP. Kolejną rzeczą jaka dodała
mi odwagi był początek, ich ciekawość mnie, studentki Wydziału Zarządzania.
Interesowało mnie nie tylko patrzenie co robi aktor społeczny, jakich działań się podejmuje,
ale także to co go interesuje, w co wierzy. Dlatego w myśli powtarzałam ulubiony slogan
Latoura „podążaj za aktorami” i przekładałam go na swoje działanie, czyniąc go ich
mottem34.
W moim bezpośrednim doświadczeniu terenu pomogły mi specjalne rozmowy
(Konecki, 1999), wywiady antropologiczne jako bogate źródło informacji i podstawowe
narzędzie dla badacza (Kostera, 1998). Były to wywiady jakościowe, nieustrukturalizowane i

34

Oprócz tego sloganu: „podążaj za aktorami” (Follow the actors), miałam na uwadze inny, który proponuje
również Latour (Crawford, 1993): „podążanie za znaczeniami” (Follow the translations).
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częściowo standaryzowane. To one pomogły mi dotrzeć do kategorii, jakimi uczestnicy się
posługują i w ten sposób terenu na jego własnych warunkach (Ożyński, 1998).
Przeprowadziłam 25 (+1) wywiadów35. Aby chronić anonimowość rozmówców
nadałam im imiona, które pochodzą ze sztuk teatralnych, jakie były wystawione na deskach
Teatru Scena Prezentacje. Powstrzymywałam się przed posłużeniem się antonomazją i
zastąpieniem imion własnych postaci epitetem lub peryfrazą. Chciałam uniknąć (na tym
etapie) narzucania czytelnikowi określonego sygnału interpretacyjnego i zabarwienia postaci,
typu ludzkiego, osobowości czy charakteru.
Nazwa osoby powinna być zawsze dobierana bardzo starannie, ponieważ imię własne
jest – jeśli tak można powiedzieć – władcą signifiants, jego konotacje - symboliczne i
społeczne - są niezwykle bogate. (Barthes w: Chabrol 1973, s. 34, w: Pavis 1998, s.42)
Większość wywiadów odbyła się w różnych miejscach na terenie Teatru Scena
Prezentacje, część z nich na gruncie neutralnym, a dwa w domu rozmówcy. Przeważnie
trwały około 2,5 godziny (najkrótszy 50 minut a najdłuższy 3,5 godziny). Za zgodą każdego z
moich rozmówców korzystałam z dyktafonu by utrwalić rozmowę, a następnie ją
stranskrybować. Jedna osoba była przeciwna nagrywaniu, musiałam notować w trakcie
wywiadu, utrwalając rozmowę zapisem holograficznym.
Zadawałam pytania o typowy dzień pracy, na czym ona polega, dlaczego rozmówcy
tam pracują, co jest dla nich ważne. Dalsze pytania przynosiła sytuacja, adoptowaliśmy się do
niej (ja i mój rozmówca) stawiając jej czoła (Fontana i Frey, 1994).
Moimi rozmówcami były głównie osoby powyżej 40 roku życia, w wieku
emerytalnym oraz trzy młode, powyżej 25 lat. Reprezentowali wszystkie stanowiska, jakie
przewiduje TSP – począwszy od dyrektora a kończąc na biletera.
Wywiady były moim głównym źródłem wiedzy, ale nie jedynym. Aby móc uzyskać
urzetelniającą i istotną w etnografii triangulację badań, wzbogacałam wiedzę przez
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obserwację nieuczestniczącą – podczas licznych wizyt w teatrze i moich kontaktów z nim,
spędziłam wiele godzin w biurze. Poza tym udostępniono mi materiały źródłowe w postaci
dokumentów, kroniki, wycinków prasowych. Byłam niemalże świadkiem powstawania strony
internetowej teatru Scena Prezentacje, gdzie również znalazłam wiele interesujących zapisów.
Do tego dodać należy liczne rozmowy na miejscu i telefoniczne czy wreszcie wizyty w
teatrze na prawach widza. Jako widz wypełniałam także zadania badacza: najpierw będąc w
teatrze dla obejrzenia sztuki z pobudek czysto estetycznych, potem tej samej sztuki dla
obserwacji. Uczestniczyłam w próbie generalnej. Wędrowałam po organizacji i wokół
organizacji, by zaobserwować przestrzeń. Podczas moich badań doświadczałam: miejsca o
różnych porach roku, dnia; dzień pracy; pustego obiektu; spektaklu jako widz; wyjazdu szefa;
wyjazdu teatru; spektaklu od kulis; próby; euforii po premierze i napięcia przed premierą;
tzw. „luz”. Takie obrazy sytuacji i wypowiadanych przez moich rozmówców słów
przechowuje teraz moja pamięć. Wszystkie obrazy i sytuacje znalazły swoją dokumentację w
zapisie ponieważ z wizyt robiłam notatki w dzienniczku badacza. Po rocznym wchodzeniu i
wychodzeniu z i do organizacji poprosiłam koleżankę by towarzyszyła mi podczas jednej z
wizyt. Miałam potrzebę spojrzenia na Teatr Scenę Prezentacje oczami innego człowieka.
Wynikało to z mojego wewnętrznego niepokoju – jako miłośnik teatru (już nie tylko widz, ale
widz zaangażowany) może czegoś nie widzę, nie dostrzegam, byłam tam już dosyć długo,
powoli zmieniał się też mój status bycia tam, czasem wręcz nie mogłam się oprzeć uczuciu
bycia spowiednikiem, panią z telefonu zaufania – znałam ich historie. To świeże spojrzenie
(koleżanka była tam po raz pierwszy) również przyczyniło się do lepszego zrozumienia co się
właściwie dzieje i uświadomiło mi jak zaczął się zmieniać mój status. Czułam kolejny stopień
mojego długiego kontaktu – wyższy stopień wtajemniczenia. Moja sympatia wobec jej
uczestników TSP i TSP rosła z każdą kolejną wizytą.
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Tabela z danymi o wywiadach zamieszczona jest w aneksie.
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Decyzję o zakończeniu badań podjęłam wkrótce po tym, jak „dorobiłam się”
własnego krzesła („ a to Pani miejsce”, mówili zgodnie pracownicy). Zaczynałam być jedną z
nich („Ja bym na chwilę wyszła, zostawię panią dobrze ?”). Zaczynałam żyć ich życiem w ich
czasie i ich miejscu. Granice tożsamości obserwowanego i badacza stawały się zamazane,
coraz bardziej angażowałam się w Teatr Scenę Prezentacje. Wtedy wiedziałam, że należy
wracać bo nic nowego się już nie nauczę.
Wróciłam jeszcze raz na innych prawach - przez lekturę stranskrybowanych rozmów
jakie odbyłam w Prezentacjach, ich analizę, studiowanie notatek z obserwacji, dokumentów
źródłowych (mój notes i wywiady liczyły 347 stron). Jeszcze raz zaczęłam zastanawiać się
nad terenem - rozmawiałam z nim „na papierze” (Czarniawska 1992/8). Wracałam pamięcią
do przeczytanego „tekstu” – organizacji i zaczęłam się zastanawiać na ile uważnym byłam
czytelnikiem? Zdałam sobie sprawę, ile rzeczy mi umknęło podczas moich rozmów.
Towarzyszyła mi również świadomość tego, że ważne wydarzenia zdarzają się często w
innych miejscach, niż te gdzie przebywa badacz. Podjęłam jednak próbę opowiedzenia o
moim terenie. Z zebranego materiału „odczytywanego jak wiersze, powoli, linijka po linijce”
(Kott, 2000, s.89) wyodrębniłam wątki dominujące, prawidłowości jakie się pojawiły.
Kłopotem okazało się bogactwo tematów i kategorii ponieważ zakończone badania przyniosły
mi nie tylko nagrodę w postaci ogromnej ilości tekstów, ale również obfitości wątków do
poruszenia i przedstawienia.
Chciałam uciec od terminologii teatralnej i opisać Teatr Scena Prezentacje jako
najzwyklejszą w świecie organizację. Jednak po pierwsze każda organizacja, jako tworzone
przez ludzi sieci działań, jest niezwykła, dlatego jest warta zbadania, a po drugie, im bardziej
uciekałam od tej metafory tym bardziej dostrzegałam jej walory. W końcu uznałam, że to ona
najtrafniej odda charakter tego tworu społecznego - organizacji, tego co się działo podczas
moich badań terenowych, przedstawi jej pracowników i miejsce. Dalsze uciekanie na nic się
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zda. Myśl o teatrze w teatrze, o metateatrze 36 (termin wprowadzony przez Abla, 1963) była
w moim czytaniu tekstu jako implikacja sposobu myślenia i widzenia. Przecież ta
organizacja „mówiła” o samej sobie, „przedstawiała się sama”. Operacja „meta” wskazuje na
podwójny (powielokrotny) status oglądanych i czytanych aktantów, które podlegają
procesom, wskazują i przedstawiają, działają. Podobnie jak Rilke pytałam: „gdzie jest do tego
wewnątrz owo zewnątrz?” (Rilke, w: Man, 1999, s.219 ). Zastanawiałam się nie tylko nad
wirtualnym, zewnętrznym adresatem, uzewnętrznieniem sytuacji teatralnej, zwielokrotnionym
obiegiem informacji. Szukałam granicy między sceną a widownią. Elastycznie
przemieszczałam się między jednym przedstawieniem a innym. Produkt końcowy tej
organizacji –spektakl okazał się nie jedynym przedstawieniem. Jest to ciąg przedstawień
przed „podniesieniem kurtyny” oraz po jej opadnięciu (Kott, 2000). Użycie metafory teatru
bardzo dobrze oddaje relacje między pracownikami, postawy, jak funkcjonuje badana przeze
mnie organizacja. Nie należy zapominać o złożoności, współistnieniu, wielowymiarowości i
wieloznaczności.
Mogę zapewnić, że dołożyłam wszelkich starań, by zaobserwowaną rzeczywistość
przedstawić jak najwierniej. W tym celu posłużyłam się opisem, który opiera się na cytatach
wypowiedzi moich rozmówców. Opowiadam rzeczywistością, gdzie nic się nie powtarza i
gdzie nie można robić dubli. Ta rzeczywistość ciągle dostarczała nowych, niezwykłych ujęć.
Jej dramaturgia wciąż trwa, a raczej się tworzy. Wszystkie myśli, które skonstruowałam
wynikają również z wypowiedzi moich rozmówców. Starałam się niewiele dodawać od siebie
i jakby fotografować organizowanie. Natomiast miejscem moich uwag uczyniłam konkluzje,
tu zaangażowałam się w dialog z tekstem, a w nim zawartą interpretacją zebranego materiału.
Badania jakościowe nie służą generalizacji. Pragnę zrozumieć (nie bez przyczyny nazywa się
paradygmat interpretatywny rozumiejącym) i podzielić się moimi refleksjami i
36

W niniejszej pracy zagadnieniu temu poświęcam rozdział 4.1. Metafora Metateatr-u.
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spostrzeżeniami z innymi, skłonić do myślenia i problematyzowania. Starałam się stworzyć
innym tylko punkty wyjścia, zainspirować, zaprosić do dalszej rozmowy37. Moim życzeniem i
intencją było, aby czytelnik mógł wyobrazić sobie siebie samego w realiach terenu, żeby
mógł dotknąć świata, o którym opowiadam, świata, o którym opowiadali moi rozmówcy.
Stanisław Jerzy Lec (Lec, w: Szkołut, 1997, s.56) pięknie zaleca: „nie uściślajcie aż do
ciasnoty”.
Mam nadzieję, że świadomość tego podczas lektury niniejszej pracy pozwoli
czytelnikowi na wyruszenie we własną podróż i skonstruowanie własnego obrazu opisywanej
organizacji, którą będzie oglądał przez pryzmat samego siebie (Kociatkiewicz i Kostera,
1995) tworząc własną, indywidualną interpretację .

3.1.1. ANTRAKT
Tradycyjny antropolog ma to wspaniale poczucie , że cokolwiek zarejestruje,
będzie miało swoją wartość: kształt fletu, wzór plecionki, fabuła mitu,
imiona słońca, księżyca i gwiazd, gesty przyzwolenia i powitania,
przepis na potrawę z sago, metoda liczenia orzechów betelu.
Wszystko jest wyjątkowe. I wszystko odchodzi w przeszłość.
Margaret Mead 38

Antrakt jest przerwą czasową w przedstawieniu, jako taki w Teatrze Scena
Prezentacje nigdy nie występował. Gra sceniczna nie została zawieszona, nie przerwano
iluzji teatralnej, akcja nie przestała się toczyć. Z perspektywy badacza organizacji, w moim
procesie badań terenowych, analizie kultury, jednak wystąpił. Przerwa pojawiła się pomiędzy
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Kostera (1996, s.44) ładnie pisze o pracy badacza: „Praca badacza jest pracą tłumacza – obserwuje /
uczestniczy w rzeczywistości, która go interesuje i interpretuje ją jak tekst należący do innych tekstów,
materialny ślad konwersacji, która miała miejsce.”
38
Mead M. (1977), Letters From the Field: 1925-1975, Ney York: Harper. [Listy z terenu]; [wytłuszczenie EF]
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powrotem z terenu a zakończeniem pisania pracy, na poziomie interpretowania zebranego
materiału (przyczyny były niezależne ode mnie).
Dla zachowania poprawności i rzetelności metodologicznej, wróciłam raz jeszcze na
Żelazną. Na mojego rozmówcę wybrałam Pierre’a, który już podczas pierwszej rozmowy
miał szczególną łatwość mówienia (wywiad trwał 3,5 godziny). Sam mówił o sobie „jestem
gadułą”. Mój kontakt telefoniczny okazał się dobry, cieszyłam się, że to on ofiaruje mi raz
jeszcze trochę czasu (zgodził się z dnia na dzień), uzupełnię materiał. Nie ukrywam, że w
drodze do teatru towarzyszyła mi ciekawość i „miły niepokój”. Raz jeszcze otwierałam
ogromne, skrzypiące drzwi Norblina. Jeszcze nie zdążyłam zamknąć ich za sobą, a już
spotkałam Panią Smith, która przywitała mnie uśmiechem. Czułam się tak jakbym była tu
dosłownie wczoraj. „Domownicy” przyjęli mnie bardzo ciepło, czułam się jak dawno
wyczekiwany gość, przyjaciel rodziny.
Rozmówca39 i tym razem także poświęcił mi dużo uwagi, znów się rozgadał
(2godziny 25 minut). Poza tym Pierre przewidział „wycieczkę krajoznawczą” po Scenie
Prezentacje. Dokładnie zdawał mi sprawę z tego co się wydarzyło i z dumą pokazywał dobre
zmiany (piszę o nich w dygresji), przedstawił nowego, który już się „nauczył teatru”.
Cieszyłam się na widok kolejnych miłych i uśmiechniętych twarzy. Rozglądałam się
intensywnie. Sprawiło mi dużo radości to, że ludzie, których poznałam kiedyś, wciąż
prezentują przy Żelaznej. Przypomniałam sobie wiersz Blaise Cendrarsa, który kiedyś
znalazłam u Burszty (1996, s.7). Rozpoczyna się on słowami: „Kiedy się kocha trzeba
odjechać (...)”.
Po powrocie znów zajęłam się pisaniem i tak zakończyły się moje badania.

39

Umówiony wywiad odbył się w Chłodni.
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3.2.
COLLAGE DRAMATURGICZNY ... – ANALIZA DRAMATURGICZNA
... - OPIS TERENU ...

Kiedy myślimy o teraźniejszości jako o czymś co ma nastąpić,
wtedy ona jeszcze nie istnieje; kiedy zaś myślimy o niej
jako o istniejącej - już należy do przeszłości.
Henri Bergson
Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.
Jean Paul Sartre
Przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej.
Cyprian Kamil Norwid
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Romuald Szejd

Przekład: Ewa Filipp
Marianna, Ofelia, Pani Smith, Stella, Pan Sloane, Heloiza, Pan Smith, Antoine,
Pierre, Florence Boothroyd, Helena Iwanowna, Służąca Mary, Hrabina Kotłubaj,
Marta, Pogoriełow, Kardynał Alcest, Fonsja Dorsey, George, Nick, Zina Devry, Julia
Lambert, Laura, Abelard, Kapitan Strażników, Niemowlę, Claire Lannes, Japes,
Wioletta, Katarzyna, Michel, Gilbert, Elyot, Pan Martin.

Reżyseria: Pan Sloane
Scenografia: Pan Smith

______________________________________________________________
Współcześnie, w jednej z dzielnic Warszawy, w Teatrze Scena Prezentacje dzieje się
METATEATR. Bohaterami akcji są aktanci - silnie związani ze sobą aktorzy społeczni
z pasją, marzeniem, zaangażowaniem, zapominając siebie podejmują działania,
grają role aby p r e z e n t o w a ć w dialogu z rzeczywistością ...

Ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, tel. 620-82-88, fax. 620-34-90
www.scena.w.pl

36

3.2.1. PREZENTACJA PREZENTACJI I ICH HISTORIA

Sztuka teatru nie polega ani na aktorstwie, ani na przedstawianych dziełach, ani na scenerii i
tańcu, lecz składa się ze wszystkich elementów, które tamte pojęcia zawierają, akcji, która jest
duszą gry aktorskiej, ze słów które są ciałem literatury, z linii i kolorów, które są rdzeniem
dekoracji, z rytmu, który jest istotą tańca.
Craig (1964, s.94)

PROLOG - WIZYTÓWKA
Zanim zanurzę się w historię Teatru Scena Prezentacje i opowiem o tym, co
widziałam, nie mogę pominąć „przedmowy” do sztuki, nie dodać kolejnego koloru, ani
zapomnieć o oświetleniu i powstałych cieniach. Tę przedmowę odnalazłam w uwagach,
myślach i wypowiedziach uczestników i odbiorców tej organizacji. Określa ona charakter
„wizji scenicznej”, która jest wpisana w teren badań, wiele mówi o kontekście. Te „sklejone”
części różnorodnych tekstów to rodzaj cytatu Teatru Scena Prezentacje, jego uczestników i
twórców. Może on pomóc zrozumieć i zobaczyć Czym, Jak, Gdzie, Kiedy była i jest „Scena
Prezentacje”, ponieważ już w swoim powitaniu zapowiada główne wątki sztuki.
A zatem prezentuję Prezentacje ...

Teatr Scena Prezentacje
Potrzebny kolor na palecie warszawskich teatrów.
Życzę mu, żeby nie wypłowiał.
Aleksander Bardini40
A to jest cudowna rzecz ten teatr, że on jest, to jest naprawdę cenne. I oby wiecznie był,
tak bardzo jest wspaniały.(Julia Lambert)41
40

Z archiwum teatru: Folder Teatr Scena Prezentacje (1996, s.1).
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Teatr Scena Prezentacje to najmłodszy instytucjonalny teatr w Warszawie, jednak
(...) udało się Panu [Panu Sloane’owi] w ciągu tak krótkiego czasu odnaleźć własne,
niepowtarzalne oblicze wśród stołecznych teatrów.(Japes)
Wśród licznych wypowiedzi , zwłaszcza wokół niedawnego jubileuszu, na temat Sceny
Prezentacje
teatr[-u], który ma duszę, no i przede wszystkim Pan Sloane - już 20 lat temu, kiedy
jeszcze w Polsce w ogóle nie było mowy o takiej formie teatru, która byłaby jakąś formą
półprywatną właściwie, impresaryjną jakąś taką, bez natłoku biurokracji, urzędników i
tego wszystkiego, co po teatrach jest w pewnym sensie nawisem, takim nadmiarem, to
zostało pomyślane 20 lat temu i można powiedzieć, że Pan Sloane wkroczył 20 lat temu
w XXI wiek jako jeden z pierwszych.(...) I Teatr Scena Prezentacje wyrobił już sobie
markę, zdobył publiczność, a ta specyficzna atmosfera, muzyka zanim spektakl się
rozpocznie...(Laura)
Nie razi, ani zbyt dziwi wyznanie twórcy, założyciela i dyrektora artystycznego
Ten teatr jest jak powieść, to teatr autorski, jednego człowieka. To zabrzmi nieskromnie,
ale po 20 latach już mogę to powiedzieć: uważam, że dałem temu miastu teatr, bo
myślę, że tak właśnie jest.(Heloiza, w: Kardaszewska, 1999, s.9)
Znajduje to uzasadnienie w słowach innych, w tym - najbliższych sąsiadów: dyrektora
Muzeum Techniki, który dodaje:
Teatr tworzony przez Pana Sloane praktycznie od podstaw, z ogromną
determinacją.(Michel)
A jednak nikt, zwłaszcza pracownicy, nie zapomina tego, że
Podlegamy miastu, jesteśmy jednym z kilku teatrów miejskich. Dokładnie podlegamy
miastu stołecznemu Warszawie, a Zarząd mieści się na Miodowej. Tam jest nasza
dyrekcja.(Pani Smith)
O tym zresztą trudno zapomnieć, wszelkie zmiany jakie tam zachodzą nie pozostają bez echa
również w Prezentacjach.
41

Gdy cytat pochodzi z moich badań terenowych nie podaję źródła tylko autora wypowiedzi.
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Ten ciągły brak pieniędzy, ta ogromna zależność finansowa od tych decydentów,
urzędasów gdzieś tam, którzy na dobrą sprawę nie mają prawie pojęcia o teatrze,
zielonego pojęcia o jego potrzebach.(Pierre)
Dziś są powodem wielu utrudnień. Powyższe również tłumaczy sytuację w sprawie
finansowania działalności teatru
Sumy z biletów to sprawy groszowe w porównaniu z potrzebami, kosztami
przedstawienia, nie wspominając o innych wydatkach. Dlatego jesteśmy obecni w
Urzędzie w kolejce do wspólnego wora.(Marianna)
Wyjaśnia to cenę biletów, która nie należy do najniższych:
Dużo osób mówiło, że niestety nie stać ich. Mówili, że za drogie bilety, przychodzili do
mnie i pytali. Potem Pan Sloane spowodował, żeby emeryci troszkę mniej płacili.
Proszę pani 25 złotych - ten teatr nie mógł mieć tańszych biletów. On nie mógłby
egzystować(...) po prostu chodzi o to, żeby ten teatr miał pieniądze, bo jednak o ten
grosz tam jest wielka troska, ciągła walka.(Służąca Mary)
Zrozumiały staje się też brak wejściówek:
(...) w tradycyjnym rozumieniu. W Teatrze Scena Prezentacje do ostatniej chwili czeka
się na widza i cena biletu nie schodzi.(Ofelia)
Wejściówki, których istnienie charakterystyczne jest w innych teatrach, nie mieszczą się w
konwencji tego teatru. Ten brak ma rekompensować Karta Stałego Widza, jeśli chodzi o
uatrakcyjnienie ceny biletu. Posiadacz Karty ma prawo do zniżki.
Symbolem i znakiem teatru jest zaprojektowana przez Pana Smitha Petka42.
On jest tutaj scenografem i twórcą wszystkich afiszy teatralnych, programów.(Pani
Smith)
Petka rozpoznawana jest jako logo, podpis teatru, ale nie tylko:
Ta Petka, która widnieje na każdym plakacie tzn. jakby symbol teatru znaczy cos
więcej niż tylko Teatr Scena Prezentacje. To przede wszystkim znaczy 8 lat mojej

42

- Petka.
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pracy tutaj, więc jakby część mnie tez tam jest. Tu jestem, pracuje i jestem
zaangażowana, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest jakby już na stałe ze mną
związane. (Hrabina Kotłubaj)
Główną aktywnością Sceny, niejako jej produktem, jest „robienie spektakli” (Kapitan
Strażników).
Repertuarem zajmuje się dyrektor. Jest bardzo związany z Francją. Mówi biegle po
francusku i jeździ tam co roku, wybiera sztuki. Zawsze stamtąd zdobywa jakieś
nowinki, często nieznane polskiemu widzowi. (Marianna)
Uczestniczą w tym aktorzy:
Od 20 lat staram się, by mój repertuar nie był przypadkowy. (Heloiza)
Dyrektor dobiera swój repertuar tak, by za każdym razem stawiać trudne i niewygodne
pytania o duchową kondycję ludzi, o duchową egzystencję. Jego przedstawienia pełne są
niepokoju, o to co się dzieje ze współczesnym człowiekiem. Pan Sloane zwraca szczególną
uwagę na ten najbliższy kontekst, w którym działamy i żyjemy – kontekst duchowy. Dla Pana
Sloane’a świat bez duchowego wojowania nie ma sensu, dlatego Prezentacje tworzone są z
dużą konsekwencją. Robienie spektakli jest dla niego tego typu „bojem”. Prezentacje są
czasem i miejscem, którymi, kiedy i gdzie stara się wyrażać to, co skrywane, wstydliwe,
nietaktowne i w pewnym sensie ekshibicjonistyczne. Dyrektor często powtarzał, że nie
interesuje go „byle bycie, byle mówienie, byle granie, byle sztuka”. Wyraźną zasadą polityki
repertuarowej jest także dążenie do utrzymania spektaklu jak najdłużej na afiszu, jak to tylko
możliwe.
Myślę, że przez to, iż jest właściwie jeden reżyser. Tu jest ważna rzecz, że on [Pan
Sloane] w repertuarze, poza francuskimi, wznawia rzeczy, które dawno nie były grane.
Dużo było takich rzeczy. (Pan Smith)
Pan Sloane sam reżyseruje wszystkie spektakle, ustala repertuar. Dyrektor i reżyser w jednej
osobie, pytany dlaczego tak się dzieje, nie kryje swoich emocji, zaznaczając, że:
Teatr ten uważam za bardzo osobisty i przekazanie komuś innemu tematu do roboty
znaczy dla mnie tyle co nawiązanie, trwanie a potem wynik długiej przyjaźni nie jest to
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czynność natury technicznej. Prawdziwa przyjaźń zdarza się nie często, a czasem nie
przychodzi nigdy. Niemniej mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki moment, iż zaproszę
kogoś do realizacji.(Heloiza)
Mówi, że oddaje głos doświadczeniom, które czekają by ktoś o nich usłyszał. Interesuje go:
prawda, ale ta którą trzeba wydobyć z siebie i nazwać, do której trzeba dojść. Prawda
jest istotą sztuki. (Pan Sloane)
Pracownicy sądzą, że jest to miejsce, gdzie przestrzeń i szansę znajdują młodzi, początkujący
aktorzy. Dodają także, iż:
Metodą teatru jest chodzenie na nazwiska (Florence Boothroyd)
Są w repertuarze
zawsze dwie, trzy osoby, które mają swoją markę i niosą przedstawienie, więc nie
musimy się wstydzić grających tu aktorów.(Marianna)
Inne aktywności Prezentacji, poza produkcją czy też wystawianiem przedstawień to
udział w festiwalach i to jest chyba jedyna taka działalność na zewnątrz, nie licząc
wyjazdów różnych przedstawień, które są [wożone] po całej Polsce, teatr jest
zapraszany w różne miejsca i tam przedstawienia są wystawiane. (Kardynał Alcest)
Takie podróże możliwe są też dzięki charakterystycznej dla tego teatru oprawie plastycznej w
znaczeniu kondensacji scenicznej:
Tu nie ma stałej sceny. Właściwie dekoracje są skrótowe, ale wszyscy to akceptują.
Zresztą moim zdaniem czasem im mniej przedmiotów jest w sztuce lub znaczą co
innego niż w rzeczywistości, tym bardziej działa ona na wyobraźnię. Ale to musi być
konsekwentne, bo inaczej ci się wszystko zburzy. (Pan Smith)
Wiele osób za największe atuty Prezentacji uznaje bliskość wspaniałych aktorów, aktualność
tematów, surowe otoczenie.
Z dość surowego otoczenia przenosimy się niespodziewanie do salonu, w sam środek
wyrafinowanego, ekscytującego pojedynku płci i namiętności. Przedstawiane tu sztuki –
od estetyzującej klasyki XX wieku po współczesne komedie psychologiczne, kształt
przestrzeni teatralnej, piękne kostiumy, muzyka tworzą jedyny w swoim rodzaju
wyszukany prywatny klimat. Skłaniają do refleksji nad osobowością współczesnego
człowieka, jego dylematami i potrzebami. (Japes)
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Od chwili powstania Prezentacje okazały się teatrem jedynym w swoim rodzaju w
Warszawie – realizują często bulwersujące i drażliwe, ale niewątpliwie potrzebne teksty
dramatyczne.(Wioletta)
Przedstawienia nie są długie, więc również brak przerwy nikomu nie przeszkadza.
nie ma paradnej gali, jest tylko teatr i widz. Nikomu nie przeszkadza kostium służbowy
czy wyciągnięty sweter. (Marta)
Uczestnicy tej organizacji w osobach zawodowych aktorów, cenią sobie zastaną tam prostotę
i zmienność.
Tam jest jedna dobra rzecz w tym miejscu, że są zachowane proporcje między
działalnością artystyczną a organizacją to znaczy, że nie jest to jakaś taka wielka
instytucja, bo zaledwie parę osób. Poza tym za każdym razem jak się przychodzi jest
nowy zespół, a z zespołami jest tak dziwnie, że ludzie się jednoczą jakby tak do jakiejś
jednej pracy. Oni się tak zbierają – podobnie jak w filmie: jak się robi takie zespoły,
one powstają potem człowiek myśli, że to już na całe życie, a tymczasem wsit – i nie
ma, ale ten teatr ma takie swoje [wzdycha], nie umiem tego nazwać, kiedyś nawet
miałam taką jakąś definicję w głowie, ale, że to jest jakieś takie [ zastanawia się ]
organiczne w sumie.(Zina Devry)
Ta specyficzna forma teatralna, która tak na początku, jak i dziś zakłada brak stałego zespołu
artystycznego.
To był ewenement w skali, nie wiem przypuszczam całego kraju. To był teatr jedyny
w swoim rodzaju, w tym teatrze nigdy nie było dużego zespołu, zaangażowani byli
aktorzy najlepsi na ówczesne czasy i oni to przyjmowali. To było coś nowego, ten
teatr nigdy nie miał stałej obsady aktorskiej, tutaj są ludzie z wyboru – przychodzą,
przyjmuje rolę albo nie. Jeżeli przyjmuje to oczywiście z wszystkimi warunkami.
(Kardynał Alcest)
To że nie mamy własnego zespołu aktorskiego, jest niejako istotą teatru Prezentacje.
Wiążą się z tym faktem pewne dogodności, bo możemy wybierać sobie aktorów,
jakich chcemy, co jak dotąd, z małymi tylko wyjątkami, udaje się nam . Także aktorzy
grają u nas , na co mają ochotę, a nie do czego zmuszani są we własnym rodzimym
teatrze. Poza tym interesujące jest zderzenie różnych sposobów grania i różnych
osobowości aktorów, którzy się tu spotykali i spotykają. To daje nową jakość
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artystyczną. Tak to przetrwało do dziś. Zawsze robiłem to, co chciałem, ale chciałem
się też podobać naszej publiczności. (Heloiza, w: Kardaszewska, 1999, s.9 )
Angażowanie aktorów do konkretnych przedstawień wciąż przypomina etykietę, z jaką teatr
rozpoczynał swoją działalność
Określenie „teatr impresaryjny” rzeczywiście do nas przylgnęło, choć moim zdaniem
niesłusznie. W teatrze impresaryjnym wynajmuje się salę na imprezy gościnne,
zaprasza przedstawienia wyprodukowane na innych scenach. Ja nic takiego nie
robię.(Heloiza)
Prostuje to nie tylko dyrektor, szczegółowo wyjaśnia także Inny współtwórca Sceny
Prezentacje
Bo teatr jest to instytucja, która o godz. 19.oo, codziennie poza poniedziałkiem wydaje
przedstawienie z aktorami na ogół związanymi z tym teatrem umowa o pracę. I ten
teatr też jest teatrem zawodowym, bo opiera się na zawodowych aktorach, ale nie ma
własnego zespołu teatralnego – aktorskiego, tylko korzysta z aktorów zatrudnionych
w innych teatrach lub z wolnych aktorów. I to jest coś, co nazywają teatrem
impresaryjnym. Nie jest on do końca jednak impresaryjny, ponieważ jako taki
organizowałby się do jakiegoś przedstawienia, nie miałby własnej siedziby, tylko
wynajmował różne miejsca, pomieszczenia. Natomiast Ten teatr ma własny pion
administracyjny, dyrektora, siedzibę, tylko nie ma aktorów.(Pan Smith)
Poza wyjaśnieniami jest też to, co oczywiście taka forma organizacji, jej formuła, ze sobą
niesie
Jest to i plus i minus. Plusem jest to, że może zbierać takich aktorów, jakich w danej
chwili potrzebuje, a nie układać repertuar pod własnych, zatrudnionych aktorów, ale
minusem jest ułożenie repertuaru, bo aktorzy są wszędzie zajęci.(Pan Smith)
Na co świadomie zwracają uwagę pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko. Z
dumą opowiadają o swojej inności w stosunku do pozostałych scen teatralnych w Warszawie
oraz Polsce. Wskazują również na ogrom pracy i trudności, jakie trzeba pokonać w związku z
przyjętą regułą i jakie pokonują.
To ma złe i dobre strony, bo tak jak mówię są dobre przedstawienia a czasami grane
bardzo rzadko, właśnie ze względu na to, że jest duża obsada aktorska i trudno tych
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ludzi o jednej godzinie i w jednym miejscu zebrać, a z kolei nie są to ciągle te same
osoby, ciągle te same twarze, co tylko grają różne postacie. Myślę, że tak jak jest, jest
dobrze i jest to duże zróżnicowanie, tym bardziej ciekawsze. Zresztą dzięki temu Pan
Sloane zdobył taką pozycję jaką mamy. (Kardynał Alcest)
My nie mamy w ogóle aktorów na etatach, to są wszystko zaproszeni do danego
przedstawienia goście. To nie jest takie proste, bo każdy z nich jest tam gdzieś zajęty,
ma plany swoje w teatrze czy w filmie, więc tak to bywa z gośćmi. (Pani Smith)
Zaproszeni „goście” różnie wypowiadają się na ten temat, jedni chwalą sobie
taki wolny związek, gdzie nie zdążysz się znudzić i tak dalej (Abelard)
nad stały angaż, który porównują do małżeństwa, a
wiadomo, jak to w małżeństwie bywa ....(Abelard)
Aktorzy świadomi są problemów, wynikających z „bycia gościem”:
Zawsze jest trudno zebrać obsadę, bo każdy jest z innego teatru. Czasem coś ma
powodzenie i nie można tego grać, bo ten nie może, tamten wyjeżdża, ktoś to a drugi
owo. (Zina Devry)
Spektakle w Scenie Prezentacje mają jedną wadę, której nie da się zmienić. Ponieważ
wszyscy grający tutaj są gośćmi z najróżniejszych teatrów, w związku z tym nie
można spektakli grać pod rząd. Często więc gramy rzadko takimi blokami, że np. 3
spektakle raz w miesiącu, czy cztery jak się uda i wtedy ma się uczucie, że ma się za
każdym razem premierę. (Laura)
To teatr oryginalny. Jest niepowtarzalny i trudny, bo wymaga rzetelności i wielkiego
skupienia na wszystkich etapach podejmowanej pracy i organizowania. Taki wymóg dotyczy
wszystkich uczestników organizacji, w tym widza. Dyrektor pragnie rozwijać jakość teatru.
To nie przypadek, że do współpracy zaprasza tylko tych, u których odnajduje podobną
wrażliwość, a zwłaszcza gotowość i wolę pójścia tą samą drogą, chęć przeżycia wspólnej
przygody twórczej. To goście, którzy go akceptują i to co ma im do zaoferowania.
Ja buduję pewną atmosferę w teatrze, na którą składa się po pierwsze repertuar tego
teatru, ludzie którzy tam pracują i niewątpliwie aktorzy, których się do tego zaprasza.
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Tylko nie montuje się spektaklu, bo chce żeby ta określona aktorka zagrała, to ja
szukam dla niej roli. Nie tak. Zaprasza się osoby, które ewentualnie to, co by pani
chciała w tym przedstawieniu pokazać , to te osoby swoją jakością, swoim kunsztem
podnoszą. (Pan Sloane)
Nie tylko to zaprasza do Sceny Prezentacje i opowiada o niej. Dodatkowym walorem
organizacji są relacje interpersonalne. Aktorzy dostrzegają osobisty wymiar organizacji. Teatr
zbudowany jest na przyjaźni i szacunku. Wszystko jest zbudowane na przyjaźni w
Teatrze Scena Prezentacje. Tu jest bardzo niewielka grupa ludzi, którzy nas obsługują.
Są właściwie wieloczynnościowi i gdyby nie wierzyli w to, co robią, w ten teatr,
gdyby go nie kochali naprawdę, znaleźliby pracę dużo lepiej płatną i gdziekolwiek
indziej, a jednak oni cały czas tutaj są i robią to wszystko. Myślę, że z przyjaźni i z
tego, że kochają ten teatr.(Laura)
Jest tam
coś takiego osobistego (...) czasem jest tak, że wszyscy myślą, że nie dojdzie do
premiery, że to niemożliwe, że będzie klapa, cofną im pieniądze czy wymówią
pomieszczenia, no i po prostu potem przezwyciężają to wszystko, pokonują
przeszkody i tego stracha.(...). Zresztą myślę sobie , że jest to zupełnie zdrowe.
Najgorzej jak człowiek tak siedzi i nic – ani w górę ani w dół. Ani się nie przestraszy,
nie zasmuci, nie uśmiechnie. Jest taaaki bezpieczny. (Zina Devry)
O bogatej historii opowiada kronika i wydawnictwa jubileuszowe. Zebrane są tam zdjęcia
osób, miejsc, wpisy, dedykacje, recenzje, ślady z podróży.
Naprawdę nie każdy teatr może się poszczycić takimi zbiorami i takim przywiązaniem
do niego., nie mówiąc o wielkich , którzy tu grali. (Antoine)
Dyrektor, doświadczony trudami organizacyjnymi, przyznaje, że
Moje największe osiągnięcie – to, że na przekór wszystkiemu, co mi nieżyczliwe,
trwam do dziś ....(Pan Sloane)
Gdy padają pytania o przyszłość Teatru Scena Prezentacje pojawia się niepokój. Pracownicy
wątpią w możliwość utrzymania dotychczasowego kształtu teatru.
A ja nie wierzę w to, żeby ktoś przejął schedę po Panu Sloane’ie i prowadził
Prezentacje w takiej substancji jak to jest dziś w naszym małym teatrze. ( Hrabina
Kotłubaj)
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Byli pracownicy podkreślają ludzki wymiar TSP, podmiotowość uczestników organizacji.
Tutaj chodzi głównie o to, żeby utrzymać charakter repertuaru i gry, te specyfikę
Prezentacji i klimat jaki przede wszystkim tworzą ludzie. (Ofelia)
Dyrektor teatru nie kryje swoich emocji i otwarcie wypowiada się o stosunku własności
teatralnej (w rozumieniu działań i pomysłów):
Bardzo trudno jest mi ocenić własny rozwój. Mówię własny bo rzeczywiście , ten teatr
jest niewątpliwie mój. Mam do niego bardzo osobisty stosunek i dlatego sądzę, że to
jest tak jak w głębokiej przyjaźni: robimy wszystko aby cały czas iść razem, a jeśli już
się zdarzy, że jedno z nas wyprzedzi drugie lub zostanie trochę w tyle – to wtedy
staramy się albo siebie dogonić albo na siebie zaczekać. Nie wydaje mi się natomiast
możliwe, aby którekolwiek z nas zdecydowało się na pójście własną drogą. (Heloiza)
Ta krótka kompozycja cytatów stanowi zapowiedź wielowymiarowej całości. Sygnalizuje
opowieść o przedmiocie z różnych perspektyw. Ukazuje rozmaite typy, postaci. Mówi o
rzeczywistości przedstawionej, przedstawianej i czytanej. Zmierza do umożliwienia
rekonstrukcji różnych poziomów znaczeniowych, jak podkreślają pracownicy. Pisząc swój
tekst każdy idzie własną, ale mimo wszystko wspólną teatralną drogą.

SŁOWNIK (SYNONIMÓW)
Nazywanie to jakby przyczepianie do przedmiotu etykiety.
Ludwig Wittgenstein

Podczas moich spotkań z Teatrem Scena Prezentacje powstawał swego rodzaju
słownik (synonimów). Nazwy mówią o kulturze i o tym, co w teatrze ma dla ludzi znaczenie.
Sama nazwa badanej organizacji – Prezentacje – wskazuje na wystawianie kogoś lub czegoś
na widok publiczny, przedstawianie do oglądania, prezentowanie, pokaz.
Wydaje mi się, że jest coś takiego , co zawiera się w nazwie i tym bardziej dopełnia
emocje i przeżycia, przypomina aktorów i mówi o prowadzącym ten teatr. (Zina
Devry)
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Poniższe wyrazy, sformułowania, tytuły, nazwy wskazują, że nie wyczerpuje to
określeń na temat tego teatru. Pojawiały się one w wypowiedziach uczestników świata tej
organizacji, a ich pominięcie może stać się przyczyną jeżeli nie nieporozumienia to
niedopowiedzenia. O ich przywołaniu zadecydowałam z uwagi na szczególną powtarzalność i
wysoką częstotliwość użycia. Następujące epitety opisują teatr:

ani archaiczny ani awangardowy
autentyczny
bezdomny
bulwarowy
dla konesera
dom
droga
dziwny: mały i mądry
dziwoląg
dziwny teatr
efemeryda
ekshibicjonistyczny
firma
gniazdo kulawych kaczek
impresaryjny
inny niż wszystkie
instytucja
jedyny
konfesjonał
miejski
nie -konwencjonalny
nie –normalny
nie –standardowy
normalna instytucja
numer 216 ( nie koniecznie imię jego 40 i 4 ...)
odpowiednik tradycyjnego wariantu teatru telewizji
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off stolicy / warszawski off
placówka kulturalna
pochodna dyktatury artystycznej
popularny
powieść
Prezentacje
przedsiębiorstwo
rodzina teatralna
salon
sklep meblowy
specyficzny
swój
Szejd
teatr autorski
teatr gwiazd
teatr jednego reżysera
teatr, gdzie musi być coś z szaleństwa
teatr rzemiosła
teatr kameralny
teatr, który powstał z buntu
teatr podobny do życia
teatr słowa
teatr wędrujący
teatrzyk
TeEsPe
terapia
twór stały
teatr nie- normalny
TSP
twór stały
widmo
własny teatr
wypożyczalnia
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zakład pracy
żywy teatr
i wiele innych.
Tabela 2 Nazwy prezentują Prezentacje

Wydaje mi się, że tworzy to pewien kontekst dla teatru. W stosunku do całości
organizacji poszczególne sformułowania stają się rodzajem paratekstu, który dotyka i
wyjaśnia oraz wskazuje i dostarcza informacji, buduje obrazy, wpływa na rozpoznanie sztuki.
Takie tytuły i sformułowania były często komentarzem do przedstawianej fabuły Teatru
Scena Prezentacje.

ODSŁONA PIERWSZA
CZYLI O ZAŁOŻYCIELU I O TYM DLACZEGO CHCIAŁ
MIEĆ WŁASNY TEATR

To jedyna właściwa droga. Iść za marzeniem, znowu iść za marzeniem
- i tak - ewig - usque ad finem.
Conrad (1949, s.223-224)43
Pan Sloane jest założycielem tego teatru, to jest od początku do końca jego
pomysł (...) jest Pan, który ten teatr sobie wymyślił, znalazł miejsce...
(Pani Smith)

Jest to historia pewnego człowieka, który
duszę sprzedał teatrowi i właściwie tym żyje (Zina Devry)
Historia,

która nie tylko wskazuje twórcę, inicjatora czy założyciela Teatru Scena

Prezentacje, ale opowiada o wytrwałości i marzeniach, które są po to, by je realizować. To
opowieść o człowieku, który po ukończeniu studiów artystycznych z głową pełną marzeń i

43

ewig (niem.) - usque ad finem (łac.) - zawsze - aż do końca.
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pomysłów znalazł się na rozdrożu. Odkrył, że szkoła teatralna, która jednym daje dyplom
aktorski, drugim reżyserski, praktycznie nie gwarantuje niczego. Nawet tego, że będzie się
pracować w swoim zawodzie. Wychodzi się ze szkoły i „rób co chcesz” trzeba sobie samemu
radzić, podjąć jakieś ryzyko.
Taki jest ten zawód, to wieczne ryzyko.(...) I ja to ryzyko podjąłem tworząc tę scenę.
(Pan Sloane)
Pan Sloane ukończył Wydział Aktorski w Łodzi. O sobie zwykł mówić, że jest człowiekiem,
który żył osobno i nie miał
żadnego zaplecza towarzyskiego, które w tym zawodzie jest bardzo istotne. (Pan
Sloane)
Przyznaje, że jego droga życiowa, początkowo aktorska, była niezwykle trudna. Zaczynał w
Poznaniu, gdzie, jak na młodego aktora, grał dużo. Zdarzyło mu się w tym okresie pracować
z dobrymi aktorami. Na początku lat 60-tych musiał wyjechać. Wtedy to po raz pierwszy
znalazł się we Francji i była to „miłość od pierwszego wejrzenia”. Pojechał na festiwal
teatralny do Awinionu, a potem jeszcze na kilka dni do Paryża. Opowiada jak bardzo
wpłynęło to na jego życie, jakim okazało się zaskoczeniem, „szokiem”:
ja nie spodziewałem się, że taki świat w ogóle istnieje. (Pan Sloane)
Po powrocie do Poznania
zobaczyłem to szare, smutne miasto, dostałem szalonego ataku płaczu. Zacząłem się
zastanawiać, co ja tutaj robię, co tak naprawdę jest ważne. Co się liczy. Wszystko
narastało do jakiejś zmiany. Sam jeszcze nie wiedziałem, do jakiej.(Pan Sloane)
We Wrocławiu zaczął współpracować z ruchem studenckim, z teatrem Kalambur i wspólnie
ze swoim przyjacielem Gilbertem stworzyli Teatr Otwartej Sceny. Pan Sloane grał wtedy już
mniej. Były to raczej role tzw. posiłkowe. Stał na scenie i obserwował aktorów
ludzi trochę zrezygnowanych, którzy przychodzili do tego teatru, grali, a wieczorem
niektórzy z nich strasznie pili. Szczerze mówiąc, mnie też to się udzieliło. Wpadłem w
takie towarzystwo ...(Pan Sloane)
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Życie znaczone radościami i smutkami przygotowało kolejne dramaty. Tym razem przełom
spowodowała śmiertelna choroba matki,
niespodziewana tragedia. (Pan Sloane)
Postanowił opuścić Wrocław i wyjechać do Warszawy, by tam zdawać na reżyserię. Miał
pewne wątpliwości i wahania, bowiem pamiętał, że matka
Nie była zadowolona z tego, że byłem aktorem. Uważała, że to niepewny zawód. (Pan
Sloane)
Skończył studia reżyserskie i znów znalazł się na rozstajach dróg. Ponownie znalazł się w
punkcie wyjścia. Wewnętrzna pasja nakazywała mu podejmowanie czegoś nowego, ciągłe
poszukiwanie, jednak nigdy nie odchodził od teatru:
pchałem się do tego teatru, do pracy w nim. Czasem wydawało mi się, że ten teatr
jednak mnie nie chce. (Pan Sloane)
Nie pozwalał sobie na załamanie, chociaż przyznał się do momentów, kiedy chciał się
wycofać, czuł się bardzo zmęczony. Nie miał stałego angażu i występował z pozycji tzw.
wolnego strzelca:
Chodzenie po prośbie; od teatru do teatru, od dyrektora do dyrektora. (...)To bardzo
bolesny problem w naszym środowisku i rzadko poruszany, jak gdyby wstydliwy.
Reżyser bez etatu skazany jest najczęściej na nieustanne jeżdżenie po teatrach, ciągłe
oferowanie propozycji literackich, które chciałoby się zrealizować, bądź też na
przyjmowanie byle czego – tego, co oferuje akurat dyrektor jakiegoś teatru. Dla
przygodnego reżysera zawsze znajdzie się gotowa odpowiedź dyrektora teatru: brak
nam funduszów na takie przedsięwzięcie, mamy już zamknięte plany repertuarowe. A
przy tym niestety, nie wszyscy nasi dyrektorzy teatrów lubią udane przedstawienia
obcych reżyserów ...(Pan Sloane)
Przez cały ten czas wędrówki po teatrach gromadził pomysły, których nie miał szansy
zrealizować.
Postawiłem wszystko na jedną kartę. Pomyślałem sobie: jeśli mam być dalej
reżyserem, to muszę realizować przedstawienia za wszelką cenę, a jeśli nie - to
„wypiszę” się z tego fachu. (Pan Sloane)
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Jego ogromna samodzielność zawodowa sprawiała, że od nikogo niczego nie oczekiwał, nie
chciał. Jednak taki wybór drogi życiowej był najeżony trudnościami i prowokował kłopoty.
Na szczęście w tamtym okresie łączyła go już przyjaźń z kilkoma osobami
(...)mocnymi towarzysko, zawodowo, artystycznie (...).(Pan Sloane)
Podjął się realizacji dla telewizji Żołnierza Królowej Madagaskaru, w którym główną rolę
kobiecą grała Kalina Jędrusik Bardzo się polubili, a aktorka podkreślała
Ty to powinieneś mieć swój własny teatr. ( Pan Sloane)
To był moment, kiedy Pan Sloane postanowił stworzyć coś od nowa. Zebrał nagromadzone
pomysły, ułożył z nich plan repertuarowy i liczył, że zainteresuje tym paru zaprzyjaźnionych
i życzliwych mu aktorów scen warszawskich – tych, których, jak podkreślał, cenił i z którymi
zawsze chciał współpracować. Stwierdził, że dojrzał artystycznie i zawodowo do pełnej
samodzielności twórczej i ocenił, iż najwyższy czas zacząć pracować na własny rachunek
życiowy. Odtąd chciał mieć własny teatr.
Pan Sloane chciał mieć teatr. Żeby oglądać to, co lubi. Popychany, poklepywany po
ramieniu, wiercił dziurę w wielkim brzuchu biurokracji, czepiał się każdej
szansy(...)Stworzył własną ścieżkę, swoją teatralną muzykę środka. (Wioletta)
Kiedy odebrał telefon od Kaliny Jędrusik z informacją o sali przy Próchnika 8, przybliżyły się
wizje realizacji jego pragnienia. Złożył propozycję w stołecznym Wydziale Kultury i
Społecznym Domu Kultury na Żoliborzu. Intensywnie marzył o założeniu własnego teatru.
Tym bardziej było to godne pochwały, że wszyscy wokół wątpili, powtarzali, że nie da się
tego załatwić, taka realizacja nie jest możliwa.
„Przeszedłem tuzin korytarzy” opowiadał Pan Sloane ”a kiedy doszedłem już do
najważniejszego mecenasa w dzielnicy – a mecenasem wtedy był jakiś działacz na
szczeblu – i z wypiekami na twarzy zacząłem opowiadać, że mam taki pomysł, że
premiera będzie niesłychana, bo kupiłem prawo do Heloizy i Abelarda, a zagrają Janda
i Seweryn, wtedy towarzysz spytał mnie po prostu: kto tu pana przysłał ... No więc
nikt. Nikt nigdy nigdzie mnie nie posyłał. Po prostu chciałem robić własny teatr.
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(...)Rozpocząłem próby. Podejrzewano nawet, że organizuję dziwne nielegalne
spotkania ...”. (Heloiza, w: Express Wieczorny, 1989, s.5 )
Mimo różnych oporów udało się pozyskać pewne dotacje od ZPR. Pan Sloane wspomina
zawsze tych, którzy mu pomogli, wspierając jego inicjatywę swoimi autorytetami – Jonasza
Koftę i Jerzego Maksymiuka, gwarantujących dodatkowo stałą współpracę.
I tak pod koniec roku, dokładnie 29.10.1979 r., zapoczątkowałem działalność Sceny
Prezentacje w żoliborskim Domu Kultury. I właśnie tam to się zaczęło. (Pan Sloane)
Na początek przeniósł tam zrealizowany wcześniej w Starej Prochowni spektakl Białych nocy
według

Fiodora

Dostojewskiego

z

Magdą

Zawadzką

i

Andrzejem

Sewerynem.

Przedstawienie, które
(...)Graliśmy po macoszemu w różnych miejscach, tułaliśmy się z nim bardzo (Laura).
Potem były już premiery Heloiza i Abelard Ronalda Duncana z Krystyną Jandą i Andrzejem
Sewerynem. Nowe miejsca, następne pomysły i zamiary, które wymagały uporu i ciężkiej
pracy. Nie było łatwo lecz walka została wygrana. Ponadto udało mu się zarazić innych
swoim entuzjazmem, wiarą w „coś z niczego” . Działania te były oczywiste i naturalne –
chyba przez wywołane zaskoczenie, że kiedy jedni się odwracali z grymasem, drudzy
dołączali do niego. Spotkania były spontaniczne, dyrektor do spraw technicznych mówi:
po prostu podszedł do mnie na płycie basenu (Antoine)
Pan Sloane robił to, co chciał, tworzył teatr, choć droga była najeżona trudnościami.
Tu szef wyjątkowo się napracował zanim coś zbudował i ten kolektyw sobie
zorganizował. (Pogoriełow)
Nie ukrywam, że po drodze do celu spotykałem degeneratów, pijaków, obłąkanych,
nawiedzonych, mitomanów, zawiedzionych, wychudzonych artystów na pensjach
urzędniczych – oni wszyscy są wśród nas. Może nazwiska się zmieniają, ale serce i
garnitur pozostają te same. (Pan Sloane)
Obecny dyrektor teatru Scena Prezentacje miał wrażenie, iż pchał się do teatru, a ten nie
zapraszał go zbyt chętnie:
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Byłem niechcianym dzieckiem [...] Wepchnąłem się sam. Ze swoimi sprawami,
swoim życiem, swoimi problemami ... Jeszcze w domu uchodziłem za
niedoważonego, zwariowanego artystę, z którym nikt się nie liczy. Skoro tak, w głębi
ducha nie byłem wcale pewien wyniku całego przedsięwzięcia, okazało się, że to, co
zawsze chciałem opowiedzieć ludziom, jest niegłupie. Publiczność przyszła, chciała
słuchać...(Pan Sloane)
Pan Sloane przyznaje, że teraz jest w sytuacji luksusowej - stworzył świat, który mu służy,
pomaga, wyzwala; a luksus rozumie jako
zaangażowanie samego siebie w swoje życie. To jest najważniejsze, jak człowiek
umie sobie poradzić ze swoją samotnością, uwarunkowaniami, w których się znalazł z
takich czy innych powodów. Jeśli ma taką świadomość [człowiek], być może jest w
sytuacji luksusowej. Ja ją mam.(Pan Sloane)
Praca i zaangażowanie to nie wszystko, należy pamiętać o szczęśliwych splotach wydarzeń i
przypadków.
Ten teatr, powstał przez przypadek. Wszystko w większości powstaje przez
przypadek, ponieważ pragnieniem reżysera było, żeby powstał teatr. Nie miał takiej
siły, żeby dostać teatr stacjonarny, to zaczął organizować teatr na tej zasadzie – i
powstał teatr taki, jaki jest teraz. A to, że siedziba tutaj, to też jest przypadek. (Pan
Smith)
Zbiegi okoliczności trzeba umieć wykorzystać. Wielu pamięta po latach i nie może się
nadziwić, że realizacja pomysłu Pana Sloane’a stała się faktem.
Mam ogromny podziw dla Pana Sloane’a, bo zawsze mówiłam do niego, że teatr to
pan.(...) Potrafił jakby bicz z piasku ukręcić. (Służąca Mary)
Pracownicy dzisiejsi i oraz ci , którzy już odeszli, np. Służąca Mary zastali teatr w siedzibie
na ul. Żelaznej 51/53, ale są świadomi, iż wcześniej były inne lokalizacje
gdzieś na Żoliborzu, w Domu Kultury na ul. Próchnika , a potem w Buffo (...), ale
teatr trwał twardo, trwa i trzeba powiedzieć, że to wszystko dzięki ogromnemu
wysiłkowi i wkładowi pracy oraz talentowi Pana Sloane’a. (Służąca Mary)
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Ciągłe wspomnienia miejsc, ról, sztuk, wykonawców powodują, że Pan Sloane mówi o sobie,
że jest człowiekiem starej daty. Dodaje również, że ma świadomość, iż Scena Prezentacje jest
teatrem jednego człowieka
„(...)i ten człowiek jakby pani nie chciała coś sobą reprezentuje. Tak czy inaczej się
ubiera, tak czy inaczej mówi. Takie a nie inne książki czyta, słucha określonej muzyki,
zadaje się z takimi a nie innymi ludźmi. Ma pewien gust, styl i są jego „wyznawcy”.
(Pan Sloane)
Cały ten czas tworzenia teatru wiąże się z jednym człowiekiem, więc tu i ówdzie pojawiają
się powątpiewania
jak odejdzie [Pan Sloane] to teatr się rozpadnie. Zresztą on go stworzył, to jego
dziecko. Bez niego nie byłoby teatru, a bez teatru Jego by nie było. (Służąca Mary)
Wynika z tego wspólna estetyka, swego rodzaju linia myślowa, do której odsyłają pracownicy
dzisiejszego teatru, mówiąc:
Pan Sloane opowiada o teatrze Prezentacje a jego teatr Prezentacje o Panu Sloane’ie.
(Pani Smith)
Teatr ma już ponad 20 lat, a jego istnienie wymaga wielu wyrzeczeń
Tu płaci się ogromna cenę, to nie jest za darmo jak się komuś wydaje. (Pan Sloane)
Pan Sloane mówi o swoim poświęceniu pracy w teatrze. Zwierza się, czego z wiekiem żałuje,
na co i dlaczego, na jakie różne inne okoliczności nie zwrócił przy okazji uwagi.
Czasami o takim człowieku mówi się, że egoista (...) widzi świat, ale obok siebie gubi
twarze ludzi, którzy na niego patrzą, którzy do niego coś czują (...). Ta moja
dyspozycyjność i poświęcenie to szaleństwo.(...). Zazdroszczę ludziom, którzy może
mniej są spełnieni zawodowo, ale są spełnieni prywatnie, wszystko im się dobrze
ułożyło. W moim przypadku na tym tle wszystko idzie nie tak, ale powtarzam sobie,
że dokonałem wyboru i muszę ponosić tego konsekwencje. Zazdroszczę ludziom,
którzy może tyle nie czują co ja, bo maja łatwiej, ale chyba to nieprawda. Czasami
człowiek nie widzi i nie przyjmuje do wiadomości prawd oczywistych,
niewygodnych... jest to kwestia wrażliwości...(Pan Sloane)
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Opowiada o tym, czego nauczyło go życie w teatrze. Twierdzi, że świat teatru z jednej strony
jest

bardzo

piękny,

ale

zarazem

bardzo

niewdzięczny,

krótkotrwały,

ulotny

i

niedopowiedziany do końca.
Człowiek dodaje siebie do każdego spektaklu ... Ulotne to ogromnie....(Pan Sloane)
Często mówi się o nim jak o zwykłym człowieku, który miewa złe dni lub humory. Czasem
wybacza się bo „to artysta”, jednak jego humor często wpływa na całą atmosferę. Czasami,
zdaniem współpracowników, sprawia wrażenie jakby ciągle był niezadowolony z życia.
Czasami wstanie to już jest wkurzony , że musiał wstać i nieważne, którą nogą, bo u
niego to się chyba nie liczy i taki niezadowolony. (Nick)
Może wynika to z faktu, że prowadzenie takiego teatru jak Scena Prezentacje nastręcza
sporo problemów, a może istotnie z tego, iż
Poświęcił się teatrowi, jest samotny, może z racji wieku, może inna orientacja (...) A
poza tym on uwielbia być podziwiany, no a ile można człowieka podziwiać ? (Nick)
Jednak szef bywa też dowcipny i pogodny. Zawsze żyje teatrem, a teatr nim. Jest człowiekiem
doświadczonym, lecz otwartym. Nie zamyka drzwi i podejmuje rozmowę. Daje szansę. Jeden
z pracowników przypomina sobie pewne wydarzenie, o którym opowiedział dyrektor:
Kiedy był studentem i zaraz po studiach, ktoś mu nie dał szansy i jeszcze ktoś i
znowu... No i może dlatego jest teraz bardziej otwarty.... (Marianna)
Pan Sloane może jest otwarty na człowieka, ale niechętny agresywnej reklamie, wybredny.
Teatr Scena Prezentacje nie podpisuje umów z żadnymi biurami podróży i nie próbuje żeby
zapełnić widownię metodą ściągania wycieczek. Pracownicy zgadzają się z dyrektorem:
Najlepszy jest ten widz, który sam przyjdzie do kasy, żeby nie było jak z
łapanki...(Pierre)
Działalność teatru stanowi niezwykłą formę informacji zwrotnej dla dyrektora, że jest komuś
potrzebny.

Program mówi o życiu, dobiera problemowe sztuki i budzi coraz to nowe

wątpliwości. Chce
pomóc zrozumieć siebie, innych, świat.(Pan Sloane)
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Dyrektor sądzi, że misja teatru w tym zadaniu jest bardzo czytelna, a jej funkcja nie do
przecenienia, choć nie zawsze tak było.
Kiedy byłem młody, rzeczywiście robiłem teatr dla przyjemności. A teraz – żeby
przedłużyć sobie życie. (...)Dla mnie różnica między starym a nowym polega na tym,
że swego czasu głowa pękała mi od różnych problemów, które starałem się pokazać,
ale nie mogłem, teraz mogę – ale nie mam pieniędzy. (Heloiza, w: Gucewicz, 1992,
s.4)
Szef wielokrotnie także zadaje sobie i innym pytanie
prezent[em] co sobie zrobiłem (Pan Sloane)
przedstawieniem muzycznym, przygotowanym z okazji jubileuszu teatru Scena Prezentacje
Co nam zostało z naszej miłości ? Pan Sloane podkreśla swoje przywiązanie do TSP, choć nie
ukrywa, że jest to trudna miłość, ale okraszona promykami radości. Gdy chce poprawić sobie
nastrój, szuka rozmowy:
Gdy Pan Sloane ma chwilkę czasu i ja [dyrektor d.s. technicznych] mam chwilkę,
idziemy razem do Szopy – on bierze sok, ja kawę – siadamy, rozmawiamy, patrzymy,
wspominamy...(Pierre)

DROGA. Z KRONIKI PREZENTACJI : HISTORIA I PODRÓŻE

Fundament, który buduje pewne całościowe przeżycie i odbiór, kościec nadający
kształt temu przeżyciu, glebę, z której ono wyrasta można odczytać i odnaleźć, odbywając
podróż szlakami Prezentacji. Trzeba o wiele dokładniej poznać skrawek rzeczywistości ,
którego obraz pragnę przekazać, aby móc przedrzeć się przez pozory i uchwycić codzienne
życie teatru Scena Prezentacje, czy obserwowane choćby jego teatralne wycinki. Galeria
portretów ludzi, kostiumy przybierające kształty ludzkich postaci, ale jeszcze nie oswojone,
jeszcze obce, przedmioty i ich dźwięki, miejsca puste a tłoczne, kronika, te wszystkie listy,
dedykacje, zgromadzone noty opowiadają o teatrze.
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Jak to się stało, że przybił na dłużej do portu przy ulicy Żelaznej 51/53 i dlaczego właśnie
tam? Moi rozmówcy poświęcali temu dużą uwagę. Chcieli wiedzieć, że ja wiem i będę mogła
zrozumieć. Teatr dziś pozostaje w relacji do świata wczoraj, którego jest komentarzem i
który komentuje. To droga jaką przeszedł teatr Scena Prezentacje i jaką kroczy dalej.
Dzisiaj prowadzę cały czas ten sam teatr. (...) Postanowiłem w końcu, raz jeden, być
nieskromnym

i opowiedzieć, jak stworzyłem, zbudowałem, nazwałem i dałem

Warszawie teatr, bo ciągle odnoszę wrażenie, że zrobiłem to wbrew temu miastu. (Pan
Sloane)
Teatr Scena Prezentacje został założony przez Pana Sloane’a w Społecznym Domu Kultury
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Próchnika 8a na Żoliborzu. Była to
siedziba teatru od września 1979 do czerwca 1982r. Decyzja w sprawie lokalizacji i
działalności teatru została podjęta w 1979 roku przez Centralny Związek Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego, nadzorujący ówcześnie całokształt działalności społeczno –
kulturalnej w kraju. Sam teatr został objęty patronatem Zakładu Widowisk Estradowych
ZPR. Gazety codzienne zadawały pytania „Co kryje się za szyldem teatru ?” (Express
Wieczorny, 1979, s.3).Inauguracja działalności Sceny miała miejsce 29 października 1979
roku. Z tej okazji wystąpiła Polska Orkiestra Kameralna pod batutą Jerzego Maksymiuka
Wszyscy we frakach, wytworni, grali cudownie, jak zwykle, a na widowni siedziała
wspaniała aktorka, zawsze mi życzliwa, Magdalena Zawadzka ze swoją ciotką oraz
kilka oniemiałych z przerażenia emerytek, które przyszły po bony na cukier, a zostały
prawie siłą zagnane do sali przez portiera ...(Pan Sloane)
Wydarzenie to miało jeszcze inny wydźwięk - Dom Kultury nie wypłacił się i nie było komu
pokryć kosztów występu orkiestry. Aby pierwsza premiera, którą była poetycka sztuka
Ronalda Duncana Heloiza i Abelard, doszła do skutku, Pan Sloane z własnej kieszeni musiał
kupić dolary na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem praw autorskich, a
W tamtych czasach było to niedozwolone. Agent musiał pisać list do ZAIKSu, że daje
mi prawa „za darmo” ...(Pan Sloane)
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Początki owocowały wieloma nietypowymi, czasem zabawnymi obrazami i sytuacjami.
Aktorzy przychodzili na spektakl z torbami i walizkami, w których mieli własne kostiumy.
Przebierali się w maleńkiej „dziupli” za sceną, w rogu pokoiku, za drzwiami, bo gdzie indziej
nie było miejsca. Garderobiana liczyła rekwizyty, które trzymała u siebie w domu, bo nie było
gdzie ich zostawić.
Kiedy na scenie, w ogromnym skupieniu, Janda i Seweryn mówili tekst Heloizy i
Abelarda. Widownia wypełniona po brzegi, a w kulisach trzymałem w ramionach
kompletnie pijanego elektryka z Domu Kultury, który pijackim szeptem powtarzał : „
nie widzę, k..., tej wajchy”, i w każdej chwili mógł się przewrócić i spaść widzom na
głowę. (Pan Sloane)
Dyrektor często przywołuje wspomnienia, snuje opowieści nazywając je „znakami czasów”:
Dom Kultury wyznaczył mi instruktorkę, która miała opiekować się moim teatrem.
Ja, nieświadomy niczego, mówiłem jej o wszystkich problemach związanych z walką
o utrzymanie teatru. Okazało się, że była to mitomanka, osoba chora psychicznie,
będąca w stałym kontakcie z wydziałem dochodzeniowym policji, pod pseudonimem
pisała powieści kryminalne. Tylko dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności sprawa
wyszła na jaw i nie ośmieszyłem się przed samym ministrem kultury, z którym
instruktorka, jako jego rzekoma krewna, umówiła mnie na spotkanie w ministerstwie.
Wszystko było nieprawdą, a wszelkie pisma do ministra trzymała u siebie w biurku i
nigdy nie zostały wysłane ...(Pan Sloane)
Potem było Robotnicze Centrum Sztuki Estradowej przy fabryce Ursus, które objęło Scenę
mecenatem i teatr żył z pieniędzy, które zarabiały zespoły muzyczne, takie jak Perfekt czy
Maanam. Owocem współpracy były występy teatru, raz w miesiącu, w klubie fabrycznym.
Dyrektor pamięta spektakle, gdzie na przykład
(...)na scenie skupiona para, (...) w miłosnym uniesieniu i nagle zawyły syreny
fabryczne obwieszczające koniec zmiany ... cóż, aktorzy przerwali ...(Pan Sloane)
Dalej były trudności finansowe, a jednak teatr trwał i błyskawicznie reagował na ówczesną
rzeczywistość. Na wiadomość o Noblu dla Czesława Miłosza teatr prezentował jego wiersze.
Kolejna premiera odbyła się dzięki prośbie dyrektora Martina z Robotniczego Centrum
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Sztuki Estradowej o jednorazową pomoc finansową, skierowanej do Ministra Kultury i
Sztuki Józefa Tejchmy.
Później teatr podjął współpracę z Alliance Francaise i zaczął przyjmować pierwszych
zagranicznych gości, a wśród nich Catherine Sauvage, francuską piosenkarkę. Były to
jednak mroczne czasy i mroczność dominuje też w prasowych recenzjach:
Sumując zyski i straty wniosek może być chyba jeden: zmienić Prezentacjom
kierownika artystycznego i jedynego reżysera. A gdyby to okazało się nie wykonalne,
to [jest]jeszcze prostsze rozwiązanie: po prostu zlikwidować tę scenę. Nikt tego, może
poza Panem Sloane’m, zbyt boleśnie nie odczuje. A chyba nawet nie zauważy.(Teatr,
1981, s.18)
Scena nie cieszyła się wówczas aprobatą środków masowego przekazu. Jej lokal określano
jako:
(...) miejsce (...) ciemnawe, brudnawe, w stylu pałacowym, w guście powiatowym,
zimne, nieprzytulne i zaniedbane, jak stacja powiatowa w mordobijskim powiecie, w
dodatku schowane tak, że trudno je znaleźć. (Express Wieczorny, 1980, s.3)
Jednak teatr otrzymał jednorazową dotację Ministra Kultury i Sztuki i walka o przetrwanie nie
ustawała. Stan wojenny spowodował, że życie zamarło:
WOJNA od 13 grudnia 1981 do 18 stycznia 1982 cisza w teatrze (Kronika teatru)
Aktorzy wtedy w ogóle nie grali w telewizji, nigdzie się nie angażowali, wybierając – jak to
sami określali – emigrację wewnętrzną.
To były takie czasy, że u nas w teatrze aktorzy grali, po tej krótkiej , ważnej przerwie,
teatr istniał, ale nie dlatego, że jakiś komunistyczny, tylko po prostu tutaj oni
przychodzili, żeby być. (Pani Smith)
Planowana premiera nie odbyła się. Mimo tych przeszkód losowych i historycznych Teatr w
końcu jednak wznowił działalność. Rozwiązano Robotnicze Centrum Sztuki Estradowej
„Ursus”. Wydział Kultury i Sztuki Miasta Stołecznego Warszawy zlecił prowadzenie
działalności artystycznej Sceny Prezentacje Stołecznemu Biuru Imprez Artystycznych.
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Prezentacje pod opieką Stołecznej Estrady, otrzymały też dotacje finansowe z Urzędu Miasta,
wciąż jednak nie miały swojej stałej siedziby. Pojawiły się kolejne marzenia
Dosyć się w życiu najeździłem po różnych teatrach, naprosiłem, wystarczającą ilość
razy antyszambrowałem w przedpokojach, by nie odczuć wreszcie potrzeby
posiadania własnego kąta. (Heloiza, w: Strzemżalski, 1984, s.7)
Przejeżdżając wielokrotnie obok Zakładów Norblina, pod koniec 1980 r. dyrektor powziął
pomysł na siedzibę dla Sceny Prezentacje. Miały w tym swój udział jego wspomnienia i
fascynacje z podróży do Francji. Teren zabytkowego kompleksu fabrycznego Zakładów
Norblina coraz bardziej

mu przypominał słynny francuski teatr Du Soleil

Ariane

Mnouchkine44. O swoim marzeniu mówił coraz śmielej, co natychmiast podchwycili
recenzenci wskazując, że oto nadszedł:
Czas, kiedy Pan Sloane wypatrzył Fabrykę Norblina i oszalał. (Wioletta)
Pan Sloane złożył pierwszą wizytę dyrektorowi Muzeum Techniki, który administrował
terenem dawnej fabryki i zaproponował mu otwarcie teatru w Norblinie. Dyrektor Michel
okazał się pełnym życzliwości partnerem. Pracownicy również dziś mówią o nim z sympatią,
że jest to człowiek, który niewątpliwie ma swoje znaczenie i miejsce w historii Prezentacji.
Stołeczna Estrada wynajęła na cztery lata dla Prezentacji halę, aby służyła teatrowi. Miała to
być pierwsza tego typu siedziba teatralna w Warszawie.
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Mnouchkine Ariane - w 1964r. założyła Theatre du Soleil - Paryż, Cartoucherie de Vincennes. Głośny dzięki
teorii i praktyce twórczośći wspólnoty, zainteresowaniom politycznym i próbom zrewaloryzowania najstarszych
konwencji teatralnych. Powstał na zasadach spółdzielni pracy, czego konsekwencją jest równe wynagrodzenie
dla wszystkich współpracowników. Lokalem w Cartoucherie de Vincennes – kompleks budynków dawnej
fabryki - zespół dysponuje od 1970. Działają tam dziś jeszcze cztery inne grupy teatralne. Zespoły przedkładają
współpracę nad rywalizację, ponieważ losy całego ośrodka zależą od ich pojedynczych sukcesów. Du Soleil
otrzymuje niewielkie dotacje państwowe, zatem nie uznaje się teatru du Soleil za alternatywny, jednak nie jest
też typową sceną repertuarową.
Zespołowi Mnouchkine bliska jest idea teatru jako sposobu życia. Wspólna twórczość wymaga wewnętrznej
konsolidacji grupy, składającej się z trzydziestu kilku osób. Jej działalność reprezentuje również konkretne
stanowisko polityczne. Mnouchkine angażuje się w rozwiązywanie problemów dzisiejszego świata. To
reprezentantka pokolenia kontestatorów i pacyfistów, bierze czynny udział w debacie publicznej na temat
suwerenności i zniewolonych współcześnie narodów.
Chodzi nie tylko o tekst i rozwiązania inscenizacyjne, według Mnouchkine (...) teatr powinien podkreślać nie to,
co ludzi łączy, ale to, co ich dzieli. Ujawniać bariery jakie ludzie sami wobec siebie budują. (Semil i Wysińska,
1980).
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Zanim jednak Prezentacje znalazły swoje miejsce w Norblinie, konieczny był generalny
remont pomieszczenia dawnej czyszczarni, a ponieważ jest to obiekt zabytkowy, nie można
było wprowadzać żadnych zmian architektonicznych.
Remont, według projektu Pana Smitha, dotyczył przysposobienia i adaptacji hali na potrzeby
teatru, a jednocześnie restauracji wskazanego fragmentu fabryki. Pieniądze na ten cel dały
Pracownie Konserwacji Zabytków, zgodnie z decyzją ówczesnego dyrektora Wydziału
Kultury

Urzędu Miasta,. Ponieważ teatr nie miał osobowości prawnej, realizacją

modernizacji zajęła się Stołeczna Estrada.
W czasie trwania remontu Norblina Scena Prezentacje zmieniała kolejne adresy, tułała się, ale
nadal przyjmowała gości, również z zagranicy. Gdy „znalazła przytułek w "Buffo" przy ul.
Konopnickiej 6” (Express Wieczorny,1982, s.3) udało jej się, na tej obcej scenie, przygotować
premierę i raz jeszcze zaprosić gości. Scena pokazywała się dla szerszej publiczności i w
sposób cykliczny rzadko. Prawdziwym powodem, zdaniem dyrektora, był fakt, że:
(...) tak naprawdę nie mieliśmy gdzie grać. Rozpoczynamy czwarty sezon w trzecim
miejscu – to mówi samo za siebie (Pan Sloane)
Teatr wówczas głównie odpowiadał na zaproszenia i wyjeżdżał. Ten fragment działalności
był wcześniej zaniedbywany, więc teraz przyjmowano zaproszenia, by grać w wielu miastach:
Lublin, Gdańsk, Katowice, Łódź- głównie w ośrodkach uniwersyteckich, pod egidą Aliance
Francaise dla romanistów, ale także dla szerokiej publiczności. Teatr podróżował. Zaczął
prowadzić również festiwalowe życie
Scena Prezentacje po raz pierwszy brała udział w szczecińskim Festiwalu Małych
Form i zdobyła główną nagrodę publiczności za spektakl Łysej śpiewaczki. Teraz
jesteśmy zaproszeni do Wrocławia. (Heloiza, w: Express Wieczorny, 1983, s.3)
Podczas rozmów na temat sensów istnienia teatru stwierdzano, że życie w podróżach nigdy
się nie skończy,
(...) a jednym z wielu sensów istnienia teatru jest podróż do widza . I na pewno
będziemy podróżować. (Pan Sloane)
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Wszyscy pracownicy podkreślali, iż teatr ma misję do spełnienia, mówili o jego roli kiedyś,
dziś i jutro. Wtedy Pan Sloane snuł dalsze plany i opowiadał

o ich nowym miejscu

zastanawiając się, jakie będzie. Wiedział, czego na pewno nie będzie:
Nie będzie sceny, kurtyny, rampy oddzielającej publiczność od nas. Nie będzie
wystawnych dekoracji, scenografia w naszym teatrze zawsze była umownym znakiem,
a tu zyskuje jeszcze konkretny walor: w wizerunku ścian z surowej cegły, co będzie
można wykorzystać jako pomysł w konkretnych przedstawieniach.(Heloiza, w:
Express Wieczorny, 1983, s.3)
Te plany musiały jednak zaczekać. Aby dopiąć swego i osiedlić się w Norblinie – Pan Sloane
przyznaje, że musiał przejść
niemałą krzyżową drogę budowlanego, zaopatrzeniowca, inspektora itd.(Pan Sloane)
Szukał również współpracowników. Niektórzy

towarzyszą mu do dziś, znosząc trudy i

niewygody teatru w podróży.
Wchodzi

się do nas jak gdyby od kuchni, poprzez podwórka fabryczne. Wtedy

zobaczyłem, że tu w ogóle hale bez dachu nad głową, w wypalonej cegle, wiaty jakieś
stare, stoją tam jakieś rzeczy, więc początkowo byłem przerażony trochę. Ale
powiedziałem czemu nie.(Antoine)
Dyrektor uczula, żeby nie zapominać, iż były to czasy kompletnej pustki na rynku:
W sklepach bez kolejki można było kupić tylko ocet, natomiast poszukiwane towary
były w magazynach tylko dla wybranych.(Pan Sloane)
Opowiada o tym, jak sam postanowił „zdobyć” materiał budowlany, jak ludzie, z którymi
miał współpracować unikali go lub udawali, że go nie widzą, albo
Patrzyli na mnie jak na szaleńca, dla wielu byłem tematem żartów. [cisza] Firma
hydrauliczna, chcąc mnie się pozbyć, dała mi listę 120 części, które trzeba zdobyć:
kranów, rur o różnych przekrojach itp., w przekonaniu, że nigdy ich nie zdobędę.
Kiedy po mojej wizycie u dyrektora magazynów materiałów budowlanych na ul.
Instalatorów przywiozłem wymienione części – szef firmy hydraulicznej zaniemówił.
(Pan Sloane)
Pamięta, jak specjalnie przyprowadzano starych pracowników Norblina, bo nie było planów
kanalizacji. A kiedy okazało się, że warunkiem podłączenia rur ściekowych w toalecie było
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rozbicie płyt cementowych, czego mogła dokonać tylko sprężarka wojskowa, dotarł do
Ministerstwa Obrony, do szefa garnizonu, który za zaproszenie na najbliższą premierę w
Norblinie przysłał, ku zdziwieniu pracujących tam osób, potrzebną maszynę. Kiedy do
istniejących otworów okiennych w hali fabrycznej musieli dobrać odpowiednie okna,
dyrektor jeździł pod Piaseczno i szukał zakładu stolarskiego, który się tego podejmie.
Zaprzyjaźnił się ze stolarzem, który potem wyszukał specjalne drewno na ramy; pomagał mu
ładować je na samochody.
Pracownicy opowiadali, że gdy Pan Sloane szukał dymnych szyb do okien, znalazł Zakłady
Optyczne na Pradze, które produkowały takie szyby na eksport. Dzięki temu, że pani dyrektor
lubiła piosenki francuskie, a on podarował jej album Aznavoura, załatwiła szyby „z odrzutu”.
On przewoził je

do Norblina własnym fiatem. Mając w ręku przepustkę i zlecenie od

dyrektora również jeździł na Instalatorów, gdzie własnymi rękoma wybierał płyty
marmurowe do hollu teatru, a wydająca je pani, kiedy dowiedziała się, jakie jest ich
przeznaczenie, pomagała wybierać te ładniejsze, ze skamielinami.
Następnie Pan Sloane pojechał do Kalisza, do Runotexu, aby zdobyć welur na kotary w
teatrze. Fabryka produkowała tkaniny tylko na eksport. Dyrektor początkowo wyśmiał go.
Tkanina została w końcu sprzedana Panu Sloane’owi tylko dzięki temu, że z córką głównej
księgowej zdawał niegdyś maturę w Poznaniu. Kiedy już załadowanym samochodem wiózł
„towar” do Warszawy, złapał dwie gumy, ale mimo drogi pełnej przeszkód dotarł do celu.
(Ten welur przetrwał w teatrze w Norblinie 12 lat i dopiero niedawno został wymieniony).
Same zakupy to jednak nie wszystko. Ze wszystkiego trzeba było się rozliczać w Estradzie,
więc musiał się nauczyć rozmaitych czynności, pojęć i nazw różnych kwitów, druków itp., a
było ich niemało.
Remont w Norblinie trwał dwa lata. W tym czasie Pan Sloane przygotowywał już sztukę na
inaugurację nowej sceny - był to Zamek w Szwecji Francoise Sagan. Próby odbywały się
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popołudniami pośród biurek w pokoju głównej księgowej w Stołecznej Estradzie. Już
opowiadał aktorom o końcowej fazie remontu,

brakowało tylko instalacji konstrukcji

wewnętrznych i reflektorów. Teatr był niemal gotowy. Była już nastawnia, prawie całe
techniczne zaplecze, nawet lustra w garderobach. Widział jednak w wielu oczach
niedowierzanie. Postanowił „niedowiarków” zaprosić do nowych pomieszczeń:
Hall był jeszcze nie wykończony, leżały cegły, wapno. W sali było zimno, był
grudzień. Aktorzy zobaczyli to i nagle Kondrat i Stockinger gdzieś zniknęli, a po
chwili zjawili się z szampanem – nie zapomnę im tego nigdy ...(Pan Sloane)
Tak nadszedł czas Norblina, a dyrektor przyznaje, że udało się, bo towarzyszyła im ludzka
życzliwość. Miejsce zafascynowało go, choć jak twierdzi:
Przyjąłem je z dobrodziejstwem inwentarza – czyli z niczym (...)(Pan Sloane)
Wszystko zrobił sam z garstką ludzi, których do tego „zapalił”. Przedsięwzięcie było
kolosalne, takie, którego nie powtarza się w życiu dwa razy.
Gdybym miał to jeszcze raz wykonać, to pewnie bym nie dał rady , bo musiałbym się
jeszcze raz urodzić z taką samą siłą. I nie chodzi w tym wypadku nawet o zdobycie
pieniędzy, ale o to, że wszystko trzeba [było] zrobić samemu. Na wstępie do takiego
przedsięwzięcia nikt nie chce ręki przyłożyć.(Heloiza, w: Strzemżalski, 1984, s.7)
Kiedy już scena była gotowa, wiele osób zachodziło w głowę, jak to wszystko mogło się
udać?
A był nawet pewien urzędnik, od którego sporo zależało, który po zobaczeniu sceny
przed otwarciem wyraził żal, iż nie zostałem u niego kierownikiem budowy.(Heloiza,
w: Strzemżalski, 1984, s.7)
Ten czas został zapisany w dość grubej księdze, w której rejestrowane były etapy budowy
teatru Prezentacje, sceny w Norblinie.

Szef zadecydował

po ukończeniu

remontu o

przyszłości niektórych pracowników i sprawił, że poszli za nim i też połączyli na długo
swoje życie z e Sceną Prezentacje. Wielu pracowników czuje podobnie jak on:
Włożyłem tu swoje serce (Antoine)
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Życzeniem dyrektora było, by przychodzili do „jego teatru” ludzie i łączyli z tym miejscem
określony rodzaj wrażeń teatralnych. Zapraszał nie tylko

współpracowników, ale i

publiczność.
17 stycznia 1984 roku odbyła się pierwsza premiera na nowych deskach, przyszli pierwsi
goście. Scena Prezentacje znalazła swe miejsce na mapie teatralnej Warszawy, miała własny
lokal. W dalszym ciągu utrzymywano bliskie kontakty z Francją, a na występy na deskach
Prezentacji przyjeżdżali: mim Pradel, zespół Zero Theatre, Compagnie de Mime Theatre
Magenia, Pierre Lauieau – francuski gitarzysta, Serge Kerval – piosenkarz, Cora Vaucaire,
Pierrette Dupoyet. To wcale nie oznaczało jednak, że można było „spocząć na laurach”,
przeciwnie, nadal potrzebna była determinacja i zapał.
Każdy etap cyklu technicznego przygotowywania przedstawienia był problemem:
przygotowanie premiery, w sytuacji, gdzie nie było żadnego zaplecza, magazynu. Z powodu
braku pomieszczeń magazynowych wiele rzeczy niszczało. Pracownicy opowiadają, jak
chowali meble w miejscach przypadkowych,
(...)żeby nie sikały na nie zdziczałe fabryczne koty, a potem rozpaczliwie czyściło się
to, odkażało, po czym stanowiło to salon Hrabiny Kotłubaj. Może to i śmieszne, ale
dla nas to była bardzo ciężka harówa. (Heloiza, w: Stankiewicz – Podhorecka, 1986,
s.3)
Przez długi czas jedno i to samo krzesło czy też kanapa grały w trzech kolejnych
przedstawieniach.
(...) natomiast piękne kreacje Pani Andrycz pochodziły z jej prywatnej szafy.(Heloiza,
w: Stankiewicz-Podhorecka, 1986, s.3)
Dyrektor „wychodził” kolejne pomieszczenie, gdzie zorganizowano magazyn. Teatr żył, aż
przyszedł czas na 10-lecie Prezentacji - 29.10.1989 r. Również przyszedł czas kolejnych
rocznic współpracy z organizacją Alliance Francaise, która nie okazała się jednorazowa,
wprost przeciwnie stała się trwałym elementem „programu” TSP. Tę współpracę tak
wspomina jeden z pracowników:
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Zapraszały nas Instytuty Francuskie, które istniały w każdym większym mieście (...)
Przyjeżdżał po nas

elegancki busik z Ambasady Francuskiej, na francuskich

numerach jak zagraniczni goście, a jak po Polsce 10, 15 lat temu taki przejeżdżał to
wszyscy się gapili, sensacja była, a dla nas to był ogromny prestiż. (Antoine)
W historię teatru wpisał się również pies dyrektora Pana Sloane’a, Kevin, spędzając tam całe
dnie. Zwierzę było zabawne i bardzo ruchliwe, wszędzie go było pełno. Były pracownik
zauważa:
Kevin chętnie nam zawsze towarzyszył. Kiedyś coś liczyłam i takie szuuu słyszę pod
drzwiami. Patrzę - nie ma nic nikogo i nagle, za chwilę patrzę a tu łapy na tej półce,
pysk boksera... tę gębę wsadza w okienko a ja mówię: po bilet przyszedłeś ?! a on po
prostu lubił siedzieć u mnie, zresztą on dużo przebywał tu z nami i biegał po całym
terenie (Służąca Mary)
Odkąd teatr przeniósł się do byłych Zakładów Norblina, ugruntowała się już opinia o nim, że
to teatr gwiazd, teatr niekonwencjonalny. Natomiast Norblin zaczął się kojarzyć nie z filią
Muzeum Techniki, ale przede wszystkim ze Sceną Prezentacje Pana Sloane’a.
działającą na „zachodnich” zasadach – bez stałego zespołu, z aktorami angażowanymi
do konkretnych przedstawień (Kobylińska, 1990, s.4)
Od tego momentu różnie zaczęła się układać współpraca między Muzeum Techniki a Sceną
Prezentacje, różnie też o niej opowiadali pracownicy. Inaczej ci, którzy pracują, bądź
pracowali w biurze a inaczej „techniczni”. Właścicielem terenu jest nadal Muzeum Techniki.
Teatr wynajmuje pomieszczenia,

za które

płaci czynsz. Codzienność organizacyjna

odpowiada na ile i w jakim stopniu mogą być samodzielni, niezależni i czuć, że są u siebie.
Własność może byłaby lepsza, bo tu nie można podnajmować pomieszczeń. Gdy teatr
ma okazję dorobić nie możemy sami podjąć decyzji, to trwa. Za każdym razem
musimy zwrócić się do dyrektora Muzeum Techniki, czy wyraża zgodę. My
zwracamy się zawsze z pismem do Michel’a, on jest dość elastyczny i gdy widzi, że
jest szansa dla teatru na zdobycie dodatkowych pieniędzy, a wie, że warunki
finansowe naszego teatru nie są duże, są małe, raczej się zgadza. (Florence Boothroyd)
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Dyrektor Muzeum Techniki, Michel na co dzień jest w PKiN. Zgodził się na teatr, podpisał
umowę, wynajął miejsce, wskazał gołe hale. Przy Żelaznej filia Muzeum Techniki ma
swojego kierownika, który komentuje tę sytuację:
(...)czasem strasznie się szarogęszą i zachowują jak w powiedzeniu co dać palec a rękę
weźmie.(Elyot)
Dzisiejszy dyrektor do spraw technicznych wyjaśnia, że
kiedy tu przyszedłem do pracy, czynna jeszcze była ciągarnia drutu jako walcownia
metalu. Była to filia walcowni, bo potem została przeniesiona na Palisadową, a tu
zrobili takie muzeum starej fabryki. I w momencie, kiedy to wszystko zostało
przeniesione, a on [kierownik MT] został tu zarządzać. To starszy człowiek i często
miał swoje fochy, zrobił się humorzasty, Sporo pomógł przy budowie teatru, a dziś ...
Wszystko musi przechodzić przez jego ręce, on musi wszystko wiedzieć. Czasami
idzie nam pod górę. Jednak on podlega Michelowi. Poza tym jakoś sobie radzimy w
tej wspólnocie, przecież jesteśmy u siebie chociaż naprawdę w Muzeum Techniki. Ale
nie ma żadnych problemów większych (Antoine)
Pozostali pracownicy biura dodają , że dyrekcja Muzeum znajduje się w PKiN-ie, więc nie
ma bezpośredniego wglądu w to, co się dzieje na Żelaznej.
Kierownik filii chyba wolałby, by ten teren należał tylko do fabryki, żeby nic się nie
działo oprócz Muzeum Techniki i Motoryzacji. A tak poza tym z tym tutaj
zarządzającym kierownictwem żyjemy w zgodzie. Czasami oni nam są potrzebni a
czasami my im, więc jakoś nam się układa. (Marianna)
Były pracownik wspomina, że czasami wydawało mu się, iż teatr im (Muzeum Techniki)
przeszkadza.
Raz kiedyś powiedziałam temu kierownikowi tam, że muzeum traktuje nasz teatr tak
jak przedwojenny kamienicznik lokatorów, których nie lubił albo którzy nie płacili.
Przecież myśmy początkowo mogli samochody tam swoje parkować, potem
musieliśmy zostawiać je na ulicy i potem znowu się zgodzili i można tam wjeżdżać.
(Służąca Mary)
„Techniczni” z kolei nawet nie odczuli trudności ze strony administratora terenu, a o
istniejącej sytuacji mówili:
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Tutaj też jest oddział Muzeum Techniki (...), ale my sobie raczej pomagamy i nie ma
tu jakichś zgrzytów, jest zawsze współpraca. Pewna zależność oczywiście występuje:
jeżeli jest grane przedstawienie, odbywa się impreza teatralna, wtedy nie ma żadnych
imprez towarzyszących ,organizowanych przez MT , a dość często otoczenie staje się
planem filmowym, w starych zabudowaniach, w ruinach są kręcone ujęcia kręcone,
czasami nawet rejestrowane koncerty rockowe. Odwrotnie też. Jest to zawsze
omawiane przez dyrektorów naszego i pana Michel’a, dyrektora Muzeum Techniki.
Także współpraca układa się bardzo dobrze. Pracownicy Norblina przychodzą też do
nas jako widzowie, są zapraszani po koleżeńsku także to pełna komitywa i dobre
stosunki sąsiedzkie. (Kardynał Alcest)
Te dobrosąsiedzkie stosunki potwierdza także dzisiejszy dyrektor d.s. technicznych. Na
początku zaznacza, że
Chłopaki znają się już jak łyse konie. Kiedyś przyszła pracownica Muzeum Techniki z
zapytaniem, że muszą odebrać zamówienie (jakąś nagrzewnicę), a nie mają nawet
samochodu Spytała czy nie dałbym pracownika, oni zapłacą za paliwo. Mówię proszę
bardzo, tylko że mam zmianę dekoracji, która musi być zrobiona na czas. Przyszło
dwóch, pomogli robić zmianę dekoracji. Często jest tak, że pewne roboty
wykonujemy razem, bo oni muszą coś z hali przepchnąć, a ich jest tam trzech, no to
my idziemy. Ja zawsze za kierowcę robię, bo tam w te bramy wjeżdżam dobrze oczywiście samochód nie jest na silniku, tylko oni go pchają, a ja tu udaję. I jest
wesoło. Wiadomo nikt tego nie widzi. (Antoine)
Ten wątek zamyka stanowisko dyrektora – Pana Sloane’a:
Gdy pytają mnie a zatem teatr czy muzeum? Trudno mi powiedzieć, nie chciałbym
tego oceniać, bo jestem w sytuacji ogromnie niezręcznej dlatego, że jestem na terenie
zamkniętym i to oni mi użyczają tego terenu. Nie chciałbym oceniać tej działalności
tutaj lub co jest ważniejsze...(Pan Sloane)
Wśród tych uwag i rozważań na temat „u siebie czy nie ” w odbiorze ludzi z nim związanych
warto na chwilę jeszcze powrócić w czasie do przełomu lat 1989/1990, kiedy sytuacja teatru
była niezmiernie trudna, bo wiązała się z poważnymi kłopotami finansowymi. Teatr
wystawiał niewiele przedstawień
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(...) nawet dochodziły głosy, że tego teatru już nie ma - co trzy tygodnie zmuszony
byłem podnosić ceny biletów z powodów czysto honorowych – wstęp do teatru był
tańszy od bochenka chleba. Swoich pracowników prosiłem o przetrwanie tego
ciężkiego okresu. Sam nie wiedziałem, co będzie dalej.(Heloiza, w: Kobylińska, 1990,
s.4)
Do tego czasu pieniądze na działalność sceniczną pochodziły z Urzędu Miasta via Stołeczna
Estrada. Tę sytuację tak komentuje dyrektor, podkreślając, iż w życiu nic się nie dzieje bez
przyczyny i za darmo
Stołeczna Estrada pobierała od nas olbrzymi haracz w postaci 25 procent z
dotacji.(Heloiza, w: Kobylińska, 1990, s.4)
W ówczesnej nomenklaturze teatralnej teatr Scena Prezentacje stanowił cząstkę teatrów
„małych form”, które z braku osobowości prawnej podporządkowane były Stołecznej
Estradzie. Pieniądze z Wydziału Kultury, przyznane tym teatrom szły do Stołecznej Estrady,
gdzie dokonywano ich podziału, i dopiero potem trafiały do teatru
I zawsze był ten sam problem – za dużo chętnych, za mało pieniędzy. Uważałem cały
czas, że rozwiąże go selekcja, ale nikt nie chciał tego dokonać własnymi rękami. Nikt
nie chce być rzeźnikiem, bo w przeszłości było już kilka takich osób, które próbowały
zamykać teatry i do tej pory są wyklęte. Dlatego lepiej stworzyć takie warunki, że
niech się sami poduszą. I wtedy powiedzą – biedny – nie wytrzymał. Ja już miałem
taką pętlę na szyi ...(Heloiza, w: Kobylińska, 1990, s.4)
Cała księgowość i biuro były w Stołecznej Estradzie, a teatr określano: Scena Prezentacje
przy Stołecznej Estradzie. Tak wspominają ten okres pracownicy
podlegaliśmy wówczas Estradzie,

po czterech czy pięciu latach

w końcu

wyzwoliliśmy się z tej Estrady. Powstała własna komórka księgowości no i biuro się
rozrosło. (Służąca Mary)
Na początku 1990 roku sytuacja nieco się wyjaśniła. Została założona księga rejestrowa (RIA
166/91) dla Teatru Scena Prezentacje i własne konto w banku. Przyznano bezpośrednią
dotację z Urzędu Miasta.
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Kolejny sezon działalności rozpoczął już TSP z osobowością prawną i przeszedł pod nadzór
funduszy miejskich.

Teatr przekazano Zarządowi Dzielnic Gminy Warszawa Centrum.

Zaczęła się samodzielna działalność Prezentacji. Oznaczało to rozliczanie się ze swoich
przychodów i kosztów przed organem założycielskim, Biurem Zarządu Miasta St. Warszawy
Wydział Kultury i Sztuki a także przed US, ZUS, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym.
Księgowa wyjaśniała od czego zależy wysokość dotacji na działalność artystyczną
konkretnego teatru - od liczby zatrudnionych pracowników, utargu ze sprzedaży biletów i
ewentualnych wyjazdów, a określa te wielkości na początku roku organ założycielski (po
otrzymaniu od jednostki wniosku projektu budżetu, w którym zostają określone potrzeby
firmy).
Po reorganizacji teatr jeszcze był „w dołku finansowym” i starał się odnaleźć w nowej
sytuacji. Udało mu się to i mimo wszystko doczekał kolejnych rocznic w 1993r 15 sezon
działalności Teatru Scena Prezentacje i 30-lecie pracy artystycznej dyrektora teatru – Pana
Sloane’a. 19 lipca 1995 roku otwarto nową scenę – Szopę, następny zaadaptowany budynek,
„wychodzony” u dyrektora Muzeum Techniki. Szopa powoli zapełniała się znakami
przeszłości – wśród nich były stare plakaty

z dawną obsadą, wiele pamiątek i listów

dedykacyjnych, gratulacji, zdjęć. Powstało jakby na użytek własny Prezentacji
Nasze małe wielkie teatralne muzeum.(Marianna)
Pomieszczenie ewoluowało: od magazynu poprzez muzeum, kameralny bufet - klub teatralny
mogący pełnić funkcję sceny, czy wreszcie wykorzystywano Szopę w czasie wewnętrznych
okazji i uroczystości we własnym gronie jak również, gdy
(...)ludzie z zewnątrz jak przychodzą do dyrekcji to tam się spotykają, tam są
zgromadzone pamiątki Pana Sloane’a związane z jego pracą i tym miejscem. One są
jego chlubą i zawsze tym się szczyci i pokazuje.(Kardynał Alcest)
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Zarówno aktorzy jak i pracownicy wspominają późne spektakle, jakie miały miejsce w
Szopie. Kasjerki komentowały, że wtedy przychodzili prawdziwi widzowie, wielbiciele
teatru.
Bo rzeczywiście, kto by przyszedł do teatru na 22:00 na jakąś sztukę.(Marianna)
Dziś pracownicy zastanawiają się, czy można do tego systemu wrócić latem, zwłaszcza, że
jest to jeden z niewielu teatrów, w którym w czasie wakacji odbywają się przedstawienia.
Teatr przez cały czas się rozwijał, odpowiadał na indywidualne zaproszenia i grał w wielu
miejscach w Polsce, uczestniczył w festiwalach, zaczął wyjeżdżać za granicę, co bardzo
cieszyło pracowników. Odwiedził Sztokholm, Paryż, Karlsruhe, Bazyleę, Genewę,
występował nawet w Australii. Z „wysupłanych” pieniędzy udało się przeprowadzić w 1996
roku ogólną renowację Prezentacji, jeszcze raz zmienić podłogę, która w teatrze niszczy się
najbardziej.
Tam jest największy ruch, bo dekoracja jeździ, ludzie chodzą, wielokrotne próby, aż
ona robi się taka okrągła. Kiedyś pamiętam podłoga ubijana była starym sposobem,
była na pół felc, ale były gwoździe bite do czoła i to było straszne, bo gwoździe często
same wychodziły, niszczyły podesty, meble, bo ludzie zawadzali nogami i
postanowiłem, że już czas najwyższy aby następne pieniądze zaoszczędzić i zmienić tę
podłogę. W tej chwili podłoga jest położona tak, jak się teraz kładzie, bez gwoździ, na
felc. Jest przede wszystkim równa, bo legary inaczej ułożono, ocieplono od
dołu.(Antoine)
Sukcesywnie zmieniały się warunki techniczne w teatrze – na początku więcej niż skromne,
później zostały udoskonalone. Nastawnię tyrystorową zastąpiono nastawnią komputerową.
Zmiana nastawni zakończyła w dużym stopniu „erę” pomyłek związanych z dźwiękiem i
oświetleniem podczas przedstawienia. Nick opowiadał jak trudno było się przy

tej

„archaicznej maszynerii” wyrobić i zgrać z aktorem. Nowa nastawnia ułatwiła pracę i
zredukowała w dużym stopniu na tym tle stres. Wymieniono panele. Wprowadzono inny
system grzewczy.
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Kiedyś mieliśmy takie piece grzewcze, ale w zimie było wszystko niedogrzane. Na
przedstawieniach było 14 - 15 stopni, trzeba było pisać kartki, że sala niedogrzana. To
były mroźne zimy.(Antoine)
Dyrektor techniczny wpadł na pomysł, żeby ustawić zbiorniki z paliwem. Za kolejne
zaoszczędzone pieniądze został kupiony piec na olej opałowy i zrobiono centralne ogrzewanie
„z prawdziwego zdarzenia”.
Już można było funkcjonować normalnie, jak w innych placówkach, zwłaszcza biorąc
pod uwagę, że teatr jest budynkiem całkowicie zewnętrznym - nie przylega do
żadnego innego, a nawet jeśli przylega, to do nie ogrzewanej hali, pozbawionej
częściowo dachu, okien, więc bardzo ciężko było to ogrzać....(Antoine)
Podczas sezonu teatralnego realizowano przedstawienia, zwiększano ofertę repertuarową.
Kilka przedstawień zostało uwiecznionych

na taśmie VHS (nagrania dla telewizji).

Natomiast w czasie „sezonu ogórkowego”, czyli wakacji, z zaoszczędzonych pieniędzy, w
miarę możliwości przeprowadzane były remonty, wdrażane udoskonalenia. Kolejną
inwestycją, była klimatyzacja. W ten sposób pracownicy przygotowywali swój teatr do
obchodów 20-lecia Sceny Prezentacje.
Gdy jubileusz nadszedł, mówili o zmianach. Wspominali, że już się nie zdarza, by aktorzy
grali we własnych ubraniach, jak to bywało na początku, kiedy przychodzili nawet z
własnymi garnkami, żeby zagotować sobie wodę na herbatę. Teraz kostiumy są specjalnie
projektowane. Pracownicy podkreślają, że pod tym względem wszystko jest już podobne jak
w teatrze standardowym.
Kiedyś [były] nędzne warunki, nie było rozbieralni i aktorzy grali, po prostu chcieli
grać. To była sztuka przez duże S. Teraz warunki techniczne coraz lepsze, aktor
wbiega do garderoby na 5 minut przed spektaklem, przebiera się raz dwa wpada na
scenę, zagra i czasami natychmiast wylatuje, bo musi grać w innym teatrze. I czasem
kiedy są brawa bywa, że aktora już nie ma. To jest taki pęd trochę za pieniędzmi, a
trochę żeby zaistnieć.(Marianna)
Czas płynął. Teatr, mimo swej „ukrytej” lokalizacji również musiał się do niego dostosować.
Warunki funkcjonowania teatrów też bardzo się zmieniły. Pracownicy dzielili się swymi
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spostrzeżeniami i obserwacjami współczesnej rzeczywistości. Czują i

wiedzą, że

bez

rzetelnej informacji trudno jest dziś utrzymać repertuar, a jeszcze trudniej zdobyć pieniądze.
Pieniądze wciąż stanowią poważny problem teatru. Jeden z pracowników opowiadał z
entuzjazmem, jak zastanawiał się nad najlepszą z możliwości reklamowania repertuaru
teatralnego Prezentacji i jak udało mu się, mimo początkowych trudności uzyskać zgodę Pana
Sloane’a.
Właśnie teraz naciągnęłam teatr na stworzenie strony internetowej.(...). (Marianna)
Dyrektor przyjął ten pomysł z oporami i dużą rezerwą. Uświadomił sobie jednak konieczność
podążania z duchem czasu w stronę nowoczesności.
Współczesne życie jest ciągłą pogonią za pieniądzem, dobrami materialnymi, awansami.
Towarzyszy temu atmosfera nerwowości. Przestrzeń przeznaczona na twórczość została
spętana procedurami i uwikłana zarządzeniami – skarżył się jeden z pracowników. Zauważał
niepokojący objaw „traktowania kultury jak kartofli”: obrodzą czy nie, dadzą zarobek lub
przyczynią się do powiększenia straty. Odwoływał się również do historycznych zaszłości,
kiedy traktowano kulturę, działalność artystyczną jako element towarzyszący propagandzie,
wyrobnika ideologicznego, co spowodowało nieodwracalne zmiany mentalne w organizacji i
społeczeństwie. Zmiana otoczenia zewnętrznego w jego fizyczności jest też przyczyną
nerwów, gdyż niesie zagrożenie. Pracownicy myślą z niepokojem o przyszłości teatru, bo to
jest
Dobre miejsce i ono też tam oko kole a zwłaszcza że teraz wokół się tam bardzo
zmieniło otoczenie. (Służąca Mary)
Martwią się, żeby nikt nie wpadł na „genialny” pomysł zniszczenia muzeum a razem z nim
teatru lub poszerzenia czy „wyprostowania” ulicy Prostej.
Wszędzie teraz buduje się betonowo szklane biurowce, bo pieniądz robi wszystko... A
przecież gdyby nawet przenieść ten teatr to ja już nie wiem czy ten klimat da się
przenieść czy on wtedy będzie taki bo tam to chodzi się troszeczkę tak jak do
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zaczarowanego ogrodu gdzie kwiatkami czy krzewami jest ten złom po drodze te stare
graty te maszyny. (Służąca Mary)
W jakiejś gazecie znaleźli artykuł, z którego wynikało, że są „zakusy” na teren Norblina, czyli
też na scenę Prezentacje.
My jesteśmy tu u nich, jesteśmy ich częścią w pewien sposób. To jest kąsek taki dla
ludzi biznesu którzy mają pieniądze i chcą to w jakiś sposób wykorzystać w celu
zupełnie innym niż to się dzieje w tej chwili. (Kardynał Alcest)
Zarzuca się dyrektorowi MT, że tu się nic nie dzieje, lub za mało. Boimy się, że ten
teren zostanie wykupiony, bo jest jakoby marnotrawiony. I to jest tak, że raz
słyszymy, iż już mają burzyć, równać z ziemią, a potem cisza i jakby tematu nie było,
więc taki stan ciągłego zagrożenia, który przypływa i odpływa jest bardzo męczący.
(Marianna)
Pracownicy liczą na to, że fala zagrożeń „radosną twórczością” architektoniczną przeminie i
wyjdą z tego obronną ręką. Obecnie w największym niebezpieczeństwie jest Szopa, ze
smutkiem mówią pracownicy, zwłaszcza ci, którzy uczestniczyli przy jej powstawaniu,
budowali ją, wnosili do niej swoje pomysły. Każdego dnia kolejny pracownik przynosi nowe
sensacje gazetowe na temat przyszłości terenu przy Żelaznej 51/53:
zacznę od nieprzyjemnych spraw - zabiorą nam Szopę [cisza] niestety będą
prostować ulicę Prostą i prawdopodobnie pod koniec tego roku albo w przyszłym
wytną kawał tego Norblina – takim klinem, bo niestety to tylko „jedyny” sposób
poszerzenia ulicy, mimo, że po drugiej stronie jest parking samochodowy. Także
Szopę, która jest do tego muru przyklejona przyjdą buldożery i zniszczą. I nikogo nie
obchodzi, że to teren zabytkowy. A co z tego, że inwestor chce zapłacić
odszkodowanie ? Przecież tego się nie odtworzy, a to jest pewna historia nie do
powtórzenia. (Pierre)
Jednak nie tracą nadziei, mimo, że pojawia się też inne realne zagrożenie. Mówią, że skoro
teatr ma już osobowość prawną i własną twarz, jest znany koneserom nie tylko w Polsce, a
dyrektor i pracownicy są oddani sztuce tworzenia z niczego, może komuś przyjść do głowy
by oddać firmę „w dobre ręce”. Tłumaczą to jako: przyjść na gotowe. Boją się tego. Obawy
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są uzasadnione – podstawową rolę w budżecie teatru spełnia dotacja, a sztuka w Warszawie
traci zasoby, teatry się komercjalizują. Rada Warszawy jest ciałem samorządowym, które
decyduje między innymi o kulturze, o pieniądzach dla teatrów. Teatry są traktowane jako
jedne z instytucji budżetowych, istniejących w pewnym kompleksie i działających w ramach
pewnych reguł, których stanowieniem zajmują się odpowiednie urzędy. Pracownicy
ubolewają nad tym, podkreślają, że należy
brać pod uwagę specyfikę funkcjonowania teatru, ponieważ tu nie wszystko da się
zmierzyć i wepchnąć w jakieś procedury czy inne reguły lub zapisy. Proszę mi
wierzyć niektóre z nich to się mają do nas jak pięść do nosa [z wyrzutem]. Tu
naprawdę jest inaczej niż na przykład w szkole czy szpitalu. Zresztą instytucja
budżetowa nie jest równa drugiej instytucji budżetowej, teatr teatrowi też nie jest
równy, ale oni [w urzędzie] chyba tego nie chcą zrozumieć. (Pierre)
W tej chwili ustawa o zamówieniach publicznych określa, gdzie i jak każda złotówka może
być wydana w danej jednostce. Środki ze wspólnego budżetu muszą być wydatkowane
zgodnie z zarządzeniami, procedurą przetargową itp. Wiąże się to z poważnymi problemami:
pułapami kwotowymi, zapytaniami ofertowymi, czy organizacją przetargów.
I to jest bardzo, to jest strasznie upierdliwe, przepraszam, wiem, że nagrywamy, ale
mnie to bardzo złości, bo to związuje ręce i nie ma takich możliwości jak kiedyś. [...]
Ci decydenci, którzy przyszli w tej chwili decydować o działalności teatru, nie mają
zielonego pojęcia jak on funkcjonuje w ogóle, jak działa od lat. Nigdzie na świecie nie
ma tak by jakaś zmian polityczna i ludzie nie wiadomo skąd chcieli decydować o
kształcie teatru, jego repertuarze itd. A tak teraz się tu odbywa w Polsce, zna się czy
nie, ale chce w tym kotle mieszać [z naciskiem i oburzeniem],[cisza], chce robić teatr
...[z ironią].To przecież nie jest miejsce, gdzie jest taśma, siedzą ludzie w fartuchach,
dostają ręcznik, mydełko, herbatę. Tu jest inaczej. I nawet jeśli regulamin mówi, że
pracownik montażysta sceny pracuje tyle i tyle, to on i tak musi być wtedy, kiedy jest
potrzebny i przekracza czas, bo to nie jest tak, że po czasie go już nic nie interesuje. A
tu bhp straszą, bo wiedzą, że u nas też sporo starszych osób pracuje. (Pierre)
Jeżeli nawet teatrowi uda się zdobyć pieniądze,
miasto zrobi łaskę i przyśle decyzję (Pierre)
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żeby można było zrealizować swoje założenia, które trzeba obmyślać dwa lata naprzód i
wtedy przewidzieć jaki będzie plan repertuarowy. Może
łaskawie go zatwierdzą, dadzą na dwie premiery dotację celową i uczynią nas - ten
zespół ludzi teatru Scena Prezentacje szczęśliwymi, którzy otrzymali pieniądze i teraz
mogą przystępować do pracy.[...] ważne są również terminy, ich dotrzymywanie, bo to
nie tylko prawa autorskie, które się wykupuje, ale dotacje, które w określonym czasie
trzeba rozliczyć.(Pierre)
Samo przygotowanie przedstawienia pozostaje bez zmian. Nadal scenografię robi się na
zewnątrz. Zdaniem Pierra tych zewnętrznych zmian jest więcej, a pieniędzy coraz mniej i
ciągle trzeba coś ograniczać.
Chciałoby się fajny kostium zrobić albo jakąś ekstra dekorację a pula wyczerpana i
trzeba coś innego, gorszego, brzydszego, nie takiego jakby się chciało. Podobnie z
zakupami np. żarówek do teatralnych reflektorów. W teatrze są reflektory firmy ABB,
uważane za jedne z najlepszych. One pracują na określonym typie żarówek, ale
niestety według procedury przetargowej należy zgłosić się z zapytaniem o cenę do
kilku kontrahentów, po nadesłaniu przez nich oferty dokonać wyboru tej najbardziej
ekonomicznej. Na to wszystko potrzeba czasu. I to jest dla teatru, dla mnie pa-ra-noja. Ja rozumiem, że tak się robi, gdy poważny remont, tak jak my tez w tej chwili
kawałek hali z tyłu zaadaptowaliśmy żeby poszerzyć te warunki techniczne i
garderoby. Chociaż to też była męka z wychodzeniem i uzyskaniem tych pieniędzy na
to.(Pierre)
Przed rokiem dyrekcja teatru zwróciła się z zapytaniem do dyrektora Muzeum Techniki, czy
nie mógłby dać jakiegoś pomieszczenia na magazyn podręczny. Odpowiedź była twierdząca,
jak również życzliwie doradzono, by składać stosowne pisma i gromadzić odpowiednie środki
na remont: nową instalację, ocieplenie budynku itp. Pieniądze zostały przyznane.
Z niedowierzaniem zacząłem kompletować tę całą dokumentację. Czas mijał , nie było
jednak oficjalnej zgody, oparło się to o wydział architektury zabytków, bo inwestycję
miał prowadzić Wydział Rozwoju Miasta, nie teatr . Pieniądze były przyznane dla
teatru ale miały one przejść przez ten wydział Znalazł się jednak jakiś urzędnik, który
zakwestionował prawo dyrektora Michela do wydawania decyzji czy zgody na
egzystowanie wespół z teatrem. Zatem prawo adaptacji hali zostało zakwestionowane.
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Tak więc sytuacja zrobiła się patowa, bo nie było jakiegoś szczegółu we wpisie do
ewidencji. Zakwestionowano nawet stanowisko dyrektora Michela i on poczuł się
urażony, ja też bym tak się poczuł. No to człowiek piastuje stanowisko od trzydziestu
paru lat, jest dyrektorem ogromnego muzeum techniki [z wyrzutem i naciskiem], tutaj
decyduje i on sam nie robił problemu nigdy, inni to zaakceptowali itd.(Pierre)
Dla kierownictwa Prezentacji to sytuacja bardzo niezrozumiała, wielokrotnie przecież teatr
odbierał pieniądze, dotacje i funkcjonował prawie 20 lat, żeby teraz natrafić na przeszkodę.
Jedna wielka afera, a jej konsekwencje to miniony czas i cofnięte - przyznane
pieniądze. Znów trzeba było pertraktować, aż na którymś posiedzeniu Rady
Warszawy, na zebraniu dyrektorów teatrów miejskich, jeszcze raz wystąpiliśmy z
prośbą, był wówczas taki przewodniczący Podkomisji Kultury, Pan Martin i on okazał
się bardzo życzliwym dla tego teatru, a Rada potem przegłosowała decyzje i pieniądze
znów nam przyznano. Ja wtedy powiedziałem panowie wy nam pieniądze przyznacie
ale my wrócimy do tego samego punktu, ze znowu je zabierzecie. (Pierre)
Zadecydowano wówczas, że inwestycja będzie prowadzona nie przez miasto, ale przez teatr.
Zatem były pieniądze, należało przygotować procedury, projekty, przetargi, żeby w terminie
spożytkować środki. W zeszłym roku 2001, latem prace trwały od świtu do nocy, żeby
zdążyć na otwarcie sezonu 25 września. Przy okazji udało się zdobyć dodatkowe środki i
przeprowadzono mały remont kasy i biura. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi.
Należało jeszcze zmodernizować instalację elektryczną, bo istniejąca była bardzo stara i
niebezpieczna, a poza tym sąsiadom z Łuckiej przeszkadzała stara kotłownia fabryczna.
A tym wszystkim tam nowobogackim to ten dym który leciał z komina po prostu im
przeszkadzał. Zgłosili do gminy , skąd przysłano kontrole i zamknięto piece i cala
kotłownię w Norblinie. I tak trzeba było robić ogrzewanie elektryczne, żeby w ogóle
można było pracować.(Pierre)
Pracownicy stwierdzają, że kiedyś łatwiej było coś wykonać tzw. własnym sumptem,
oszczędzając przy okazji czas i pieniądze, a i pracownicy mogli dorobić. Teraz tego nie ma,
jest zakaz. Musi być przetarg, musi być ktoś z zewnątrz i mnóstwo papierków i dokumentów
musi być. Teraz jedynie prace konserwatorskie można robić samemu.
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(...) Kiedyś to ja wychodziłem z takiego założenia, że gdy np. malowanie teatru
robiliśmy to wolałem naszym ludziom odrobinę mniej zapłacić, oni by sobie zarobili
te dodatkowe parę złotych, dla teatru mała oszczędność by była. Teraz tak nie można
bo procedura. I mówi się że nie ma pieniędzy, na ale niestety my nie przeskoczymy
tego [...] tak samo z zakupami na wolumenie, tak bardzo przydatnymi podczas
kompletowania dekoracji teraz nie ma takiej możliwości, absolutnie.(Pierre)
Mimo upływu czasu, zewnętrznych zmian pracownicy twierdzą, że to jest nadal teatr Pana
Sloane’a – zawsze był i będzie, ale inaczej. Dyrektor chyba już to sobie uświadomił.
Repertuar nadal jest podobny, choć
ci z miasta nawet tu próbują ingerować ... ale niestety Pan Sloane musiał sobie to
uświadomić, bo ktoś mu bardzo wyraźnie powiedział, że to teatr miejski za miejskie
pieniądze. (Pierre)
Teraz wie, że przy każdej premierze musi pamiętać i zawsze powiedzieć, iż przedstawienie
powstało dzięki pieniądzom miasta czyli Wydziału Kultury. Zawsze dziękuje się dyrektorowi
czy prezydentowi, którzy muszą też koniecznie dostać zaproszenie, by osobiście odebrać
publiczne podziękowania.
... no i teraz zawsze głową trzeba w blat [bardzo głęboki ukłon głowy] jeśli chcemy
dostać pieniądze „nie ważne jakie, taką jałmużnę”, trzeba dobrze pilnować sposobu
ich wydawania, żeby nie dać pretekstu do zamknięcia kolejnego małego teatru, pod
pretekstem, że sobie nie radzi. (Pierre)
Jednak mimo wszystko Teatr Scena Prezentacje mobilizuje się wciąż od nowa, od spektaklu
do spektaklu
To życie od spektaklu do spektaklu . Tu się chyba tak żyje, rozmawia się o tym,
jednak poza tym, że gra się coś na scenie to też teatr żyje własnym życiem przecież
ktoś to wszystko musi zrobić. (Hrabina Kotłubaj)
Z tym samym kapitanem, niedużą załogą, w porcie przy Żelaznej, gdzie
Cały czas coś się dzieje. Teatr żyje cały czas. (Kardynał Alcest)
Dyrektor zapytany o przyszłość sceny, o jej jestestwo, odpowiada:
Faktem jest, że stworzyłem tzn. jakby urodziłem teatr, który następnie nazwałem
Scena Prezentacje. No i mam go . To tyle. Inaczej tego nie czuję. Myślę o nim
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wyłącznie w kategoriach emocjonalnych i tylko w takim wypadku mogę się nim
zajmować.(...) (Heloiza, w: Stankiewicz-Podhorecka, 1986, s.3)

3.2.2. SCENOGRAFIA - STRUKTURA FIZYCZNA ORGANIZACJI
Labirynt zwany teatr.
Wyspiański45

Plastyka Teatru Scena Prezentacje komponuje czasoprzestrzeń, nadaje jej właściwy
rytm. Jest dynamiczna i wielofunkcyjna. Jest jednym ze składników widowiska, bez którego,
jak podkreśla dyrektor, Prezentacje nie byłyby Prezentacjami. To dopełnienie nie tylko treści
artystycznych, w określeniu kontekstu produktu tej organizacji - przedstawienia, ale także
dopełnienie sytuacji organizowania i organizujących.

O MIEJSCU I PRZESTRZENI
Nie ma materii martwej (...) martwota jest jedynie pozorem,
za którym ukrywają się nieznane formy życia.
Skala tych form jest nieskończona, a odcienie i niuanse niewyczerpane.
Bruno Schulz46

Dla uczestników Prezentacji (pracowników i gości) otoczenie fizyczne stało się stylem
Prezentacji. Założyciel teatru nie mówi o teatrze inaczej niż jako miejsce miejsc. Dla niego
miejsce jest instrumentem teatru - pomaga być aktywnym i twórczym. W swojej ogólnej
geografii, forma przestrzeni tłumaczy to, co niewypowiedziane i sugeruje elementy, które
trzeba dopowiedzieć, dookreślić i zrozumieć.

45

w: Grodzicki i Szydłowski, 1975, s.5.
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PRZEDWCZORAJ
Zanim nadszedł czas Norblina, teatr rozpoczynał w sali żoliborskiego Domu Kultury.
Pomieszczenie było wielkie, niektórzy przyrównywali je do sali gimnastycznej lub hangaru.
Akustyka była tam fatalna. Przeszkadzały różne hałasy. Garderoby i lustra nie były
uwzględnione, a aktorzy przebierali się za szafą. Miejsce na ustawienie świateł było
rarytasem, nie zawsze dostępnym. Ta nieteatralna przestrzeń pozwalała, zdaniem Pana
Sloane’a, na uczestnictwo w przedstawieniu w inny sposób. Była dowodem tego, że zdarzenia
teatralne są żywe. Potwierdzała, że są one bezpośrednie i samo-wyłaniające się, oglądane w
czasie, kiedy się stają. Teatr Scena Prezentacje był, ale stawał się w wybrane wieczory, kiedy
organizacja była powoływana do istnienia przy ul. Próchnika. Przestrzeń była tworzona
swobodnie za każdym razem od nowa. Sala mogła być przekształcana na wiele różnych
sposobów. Pan Sloane mówi, że była to odpowiedź na to, czym Prezentacje miały być i czym
ma nadzieję, że są:
Krytyczną siłą dla mnie była i jest sztuka, możliwość wypowiedzenia się, tym
medium jest przedstawienie – teatr, to jest najważniejsze.(Pan Sloane)
Inni dodają:
Najważniejsze jest robienie teatru. (Kapitan Strażników)
Przy okazji wystawiania kolejnych produktów – przedstawień teatralnych, na łamach prasy
ukazywały się pierwsze noty na temat miejsca i “wszystkich mankamentów technicznych”.
Pisano, że scenograf nie miał wiele roboty, a spektakle nie należały do widowiskowych.
Zwracano uwagę, że kameralność przedstawień miała wynikać nie z preferencji reżysera i
założyciela ani wskazówek autorów lecz z konieczności. Pan Sloane komentował te opinie
jako nieporozumienie i nade wszystko niezrozumienie. Na łamach prasy, w dużej
mniejszości, pojawiały się także inne zapisy:

46

Bruno Schulz (1934).
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Sala pusta, stworzyła za to inne możliwości inscenizatorom. Widzów można było za
każdym razem posadzić inaczej. Krzesła były dostawiane w zależności od
popularności przedstawienia. Widzów od aktorów nie oddzielała rampa. Aktor grał o
krok od nich. Każde przerysowanie postaci, zły makijaż, chwila nieuwagi mogły
zostać zauważone. Ale jednocześnie do aktorów docierały bezpośrednio sygnały od
widzów. I zależnie od tego, czy sztuka podobała się czy nie – grana postać mogła
ulegać nieznacznym, lecz istotnym retuszom pod wpływem partnerów, ale także
widowni. (Kobieta i Życie, 1982, s.6)
Pan Sloane potwierdzał. Dodawał wielokrotnie, że tam przedstawienie nadawało miejscu
charakter, umieszczało je w dodatkowym wymiarze. Dziś twierdzi, że to, gdzie odbywa się
przedstawienie Prezentacji to całość, która integruje zarówno aktorów, widzów i przestrzeń.

WCZORAJ
Wczoraj było kontynuacją rozumienia teatru i myślenia o teatrze przez założyciela
Prezentacji. Pan Sloane wspomina głębokie wrażenie jakie wywarły na nim francuskie
eksperymenty - inscenizowanie sztuk w przestrzeniach nieteatralnych. Mówi o nowej jakości
estetycznej, jaka rodzi się w zderzeniu teatru z nieprzystosowanymi do jego potrzeb
wnętrzami. Potrafi dostrzec i wykorzystać aurę poetyckości i tajemniczości, która przenika
takie miejsca: stare, opuszczone warsztaty Cartoucherie, pamiętające swą przemysłowosztukmistrzowską przeszłość, które posłużyły teatrowi Du Soleil w Paryżu. Jeszcze rezydując
przy ul. Próchnika, Pan Sloane zaczął się interesować kompleksem fabrycznych obiektów
dawnego Norblina. Wyobrażał sobie TSP w tamtym miejscu. Wspomina:
To miejsce uderzyło mnie swym pięknem i twórczą energią jaka od niego biła. To
przesądziło o wyborze miejsca. (Pan Sloane)
W tej niekonwencjonalnej przestrzeni, naznaczonej przez historię widział coś szczególnego,
coś nieoczekiwanego, co mogło wzbogacić jego przedstawienia.47 Ta przestrzeń wychodziła

47

Zakłady Norblina powstały w 1809 roku, a od 1882 mieściły się przy ulicy Żelaznej. Podczas II Wojny
Światowej fabryka uległa zniszczeniu w 80% , jednak w 1946 uruchomiono produkcję w tej substancji jaka była,
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z pomocą w poszukiwaniach twórczych, w wyzbywaniu się schematów. Dyrektor podkreślał,
że sama w sobie angażowała w proces rozumienia, interpretowania i tworzenia znaczeń.
Prowadził rozmowy z dyrektorem Muzeum Techniki - administratorem obiektu - oraz z
władzami miasta. Gdy rozmowy trwały, w ruinach Norblina zorganizowano wystawę
powstańczą.
Wydawało się, że mój pomysł upadnie, tym bardziej, że zaczęto mówić o ekspozycji
stałej, a nawet o skansenie. Losy ułożyły się jednak inaczej, mogłem powrócić do
moich planów. Miałem szczęście, udało mi się nie tylko zainteresować, ale nawet
wciągnąć w idee utworzenia teatru wszystkich od których to zależało. (Pan Sloane)
Zaistniała sytuacja nadała dramatyzmu dążeniom dyrektora. Jednak próby zainteresowania
teatrem decydentów i gospodarzy terenu wybranego na siedzibę dla TSP nabierały realnych
kształtów. Wybrany budynek na terenie opuszczonej fabryki był dawną czyszczarnią. Pan
Sloane przywołuje z pamięci obrazki, z których przeistaczały się Prezentacje wczoraj w
Prezentacje dziś. Wspomina wnętrze pustej hali pozbawione podłogi, goły piasek i szyny do
wózków, wiatr w oknach bez szyb i piękne drewniane sklepienie.
Tam gdzie obecnie są toalety i szatnia, leżała kupa gruzu, na której siedziały wrony,
nie było ani drzwi, ani światła, nie było doprowadzonej wody, ani kanalizacji i
ogrzewania, niczego. Było tylko piękne, stare, drewniane sklepienie. Potem zaczęła
się walka o zbudowanie tego teatru, walka o pieniądze.(...) Ale ja uparłem się.(...) To
było szaleństwo.(Pan Sloane)
To miejsce nie istniało do tamtego czasu w geografii teatralnej Warszawy aż teatr Scena
Prezentacje uczynił je swą przystanią, o której dyrektor mówił:
Myślę, że ludzi szokuje to miejsce (...) Nasze miejsce z pewnością zaciekawia,
zważywszy naszą tradycję to jest szokujące: scena w zabytkowym skansenie
przemysłowym. Ale chcę powiedzieć, że nie jest to żadnym dysonansem, jest po
prostu inaczej niż w tradycyjnym budynku teatralnym. (Heloiza, w: Express
Wieczorny,1984, s.3)
modernizując ją nieznacznie i rozszerzając działalność. W połowie lat osiemdziesiątych Walcownia Metali
Warszawa opuściła tę siedzibę, w murach pozostał teatr Scena Prezentacje, filia Muzeum Techniki – Muzeum
Przemysłu oraz Muzeum Drukarstwa.
83

W prasie pisano:
Nikt, kto mija szary mur, okalający stary fabryczny teren, przy Żelaznej 51/53, nie
zdaje sobie sprawy z tego , co się za nim dzieje. (Wysocka, 1998, s.4-5)
Pan Sloane i pracownicy wspominają, że obecność teatru na terenie dawnych Zakładów
Platerniczych Norblinów, w tym właśnie punkcie Warszawy, na „wstydliwych” tyłach
głównych arterii miasta była dla wielu zupełnie nieoczekiwana. Wzbudzała różne impresje i
emocje:
Idąc Żelazną od strony Świerczewskiego i Grzybowskiej, mijam rozsypującą się
ruderę w trakcie stopniowego wyburzania. Tabliczka informuje że jest to siedziba
Centrum Projektowania i Zastosowania Informatyki ZETO-ZOWAR, instytucji
nowoczesnej i przyszłościowej. Nieco dalej rozlewnia octu Warsowin, potem w głębi,
odarta z tynków, czarna upiorna kamienica czynszowa. Na rogu Żelaznej i Prostej,
naprzeciwko mennicy Państwowej, dawne Zakłady Metalowe pod firmą Norblin, Bcia Buch i T.Werner. Uznane za zabytek, jako Muzeum Techniki w Organizacji są
częścią Muzeum Techniki NOT. Za bramą widok jeszcze bardziej egzotyczny. Duży
teren hal i rozgałęziających się dziedzińców, zakamarków. Gdzieniegdzie resztki szyn,
wagoniki transportowe. W jakimś kącie czekają lepszych czasów dwie wielkie, stare
ciężarówki. Krajobraz widmowy. Zwłaszcza wieczorem, zwłaszcza zimą, gdy
zewsząd zwisają lodowe stalaktyty. W tej właśnie scenerii, w odremontowanej
zabytkowej hali ma swą siedzibę Scena Prezentacje, która powstała, istnieje i coraz
bardziej rozkwita w wyniku energii, pracy i uporu [Pana Sloane’a]. (Maślińska, 1988,
s.5)
Gdzie
Zanim trafimy na widownię, mijamy przeraźliwą bramę, nieprzyjemną portiernię i
stare zamknięte na trzy spusty hale. Ale – paradoksalnie – właśnie do tego teatru
publiczność ubiera się elegancko. W skromnych wnętrzach unosi się zapach dobrych
perfum. Elegancko jest też na scenie. Akcja wielu przedstawień rozgrywa się w
salonie, który wyczarowany jest za pomocą kilku skromnych rekwizytów. (Wyżyńska,
1999, s. 12)
Widzowie zajmują krzesła , które tworzą rzędy ustawione rozmaicie, w zależności od
inscenizacyjnych potrzeb teatru. (Kulesza, 1984, s.12-13)
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W trakcie przedstawienia
Hala zdawałoby się odziaływująca tak, jak naftowa lampa nad stołem, tworząc zakręty
krąg, wciągający do tego, co się w nim dzieje. (Michel)
Innym razem, o tym samym miejscu pisano, że
Wchodzi się jak do fabryki – przez portiernię[w której mieści się kasa teatru], wędruje
się dalej przez ponury wyludniony teren zakładów, aby znaleźć się wreszcie w
przytulnej salce teatralnej i całkowicie zapomnieć o pozostawionej za drzwiami
fabrycznej scenerii. (Chynowski, 1984, s.7)
Przy wewnętrznych uliczkach widma fabrycznych zabudowań. Do budowli z
czerwonej cegły poprzylepiane szopy, szopki, przybudówki i wiaty, z których czas
dawno zdarł dachy. W zakurzonych oknach strzępy firanek, kurz, pajęczyny i duch
suchej paprotki. W pustych halach hula wiatr i gnieżdżą się stada gołębi, okrywając
wszystko warstwą odchodów. Stara lodówka, obok zdezelowane elementy ozdobnego
ogrodzenia, plansze po wystawie Barbakan 92’ i sztukach, które dawno zeszły z
afisza. Pod wiatą stary Chausson z wyłamanymi drzwiami i zwisającym na ostatnich
nitach progiem. W śniegu pod ścianą pastorał przepięknej starej latarni. Pod gołym
niebem pokryte rdzą fragmenty olbrzymich machin, których przeznaczenie trudno dziś
sobie wyobrazić: dźwig (?) na kołach, prądnica (?) z częściami na wierzchu, wagonik
na żelaznych kołach. (Wysocka, 1998, s.4-5)

DZIŚ
Teatr nadaje przestrzeni jej metaforyczny sens.
Pan Sloane
Dziś Scena Prezentacje mieści się wciąż na terenie Norblina, w samym sercu
Warszawy, gdzie ścierają się czasy i jeden nie daje za wygraną drugiemu. Ten pierwszy
uśpiony w enklawie okalających czerwono-brunatnych murów i tego, co one kryją, delektuje
się rytmem odmierzanych sekund, minut, godzin. Czasem przyspiesza by znów kroczyć
dostojnie, wolno albo zatrzymać się gdzieś na dłużej. Ten drugi w swoim pędzie przynosi
nowe i pędzi do przodu coraz szybciej i szybciej. Zatrzymuje się przy murze, który jakby

85

bronił się przed otynkowaniem, a jednak nie starcza mu sił, by obronić się przed billboardami.
Za murem wznoszą się betonowe biurowce. Różne rzeczywistości, różne wymiary spotykają
się tutaj - u zbiegu ulic Prostej, Żelaznej, Łuckiej, Pańskiej, Miedzianej, Złotej, Twardej oraz
dzielnic Woli48, Śródmieścia i Ochoty, nieopodal dworców - dziś już dwóch a kiedyś trzech :
Centralnego, Ochoty i Głównego. Tu właśnie, wśród zmieniającej się warszawskiej
codzienności znalazł swoje miejsce teatr. Umiejscowił się wśród hałasu samochodów,
dźwięków trakcji tramwajowej, w feerii świateł na skrzyżowaniu ulic.
Tutaj nawet przejście ulicą nie jest zachęcające do wejścia, a i samo wejście też
niezbyt okazałe i imponujące. Budynek taki sobie, szary, stary, odrapany, wcale nie
wyglądający na teatr, bo teatr człowiekowi tak się kojarzy bardziej z czymś , co jest
widoczne, a tutaj to takie specyficzne (...)moi znajomi, których zapraszałam mieli
pierwsze wrażenia nieciekawe, bo przechodzi się obok tych hal, które straszą, są takie
obskurne i zaniedbane, ale jak się wejdzie do teatru, to już owszem, sceneria
prawdziwie teatralna – kameralna, bo teatr malutki. TSP dodatkowo ma swój klimat i
moi znajomi, zresztą każdy, kto jest pierwszy raz, wychodzi zadowolony.(..)Poza tym
szczerze mówiąc inaczej sobie wyobrażałam teatr. Nie obcowałam do tej pory z
teatrem niekonwencjonalnym, a sądzę, że za taki można uznać TSP. Zawsze
wydawało mi się, że teatr jest miejscem eleganckim, bogatym – jeżeli chodzi o
wystrój, natomiast tutaj jest skromniutko.(Stella)
Obraz obiektu przywołuje różne wrażenia, przedstawia się inaczej w wielu szatach:
wczesnego poranka, pełni dnia, szarości zmroku oraz nocy. Tętniący życiem bez zbędnego
blichtru, wiejący wiatrem, „goły”, czyściutki w bieli śniegu, przedstawiony na papierze,
widziany oczyma badacza i innych osób. Jeden z pracowników wyznaje:
Ja w ogóle się zakochałam bo , bo normalnie teatr jest piękny , cudowny tutaj jest
naprawdę taki tajemniczy klimat, naprawdę

i według mnie to cudowne miejsce. I

jego skrzypiące drzwi... (Marianna)
Drugi wraca pamięcią do swojego pierwszego spotkania z tym obiektem:

48

Z nielicznymi a jednak wciąż z jej ciemnymi zakamarkami tzw. „dziki Zachód” Warszawy po tej stronie
Wisły lub jak mawiają inni „trójkąt bermudzki”.
86

To była ogromna wystawa na temat Powstania Warszawskiego, wtedy widziałam te
hale produkcyjne, gdzie była ekspozycja – krajobraz bardzo prawdziwy. Natomiast
teatr, gdy obejrzałam po raz pierwszy, zaszokował mnie, bo tu nie ma iluminacji,
świateł, schodów, kurtyny, gongów itd.. to wszystko odpadło, została normalna scena
i co ciekawe, która dała ten pierwszy kontakt człowieka z aktorem, najbliższy jaki
istnieje w teatrze, bo nie ma tej zasłony, która oddziela widza i poza tym to po prostu
wystrój teatru W tamtych czasach, kiedy pracowałam do 16.15, do teatru
przychodziłam na 19.oo i nie miałam czasu, żeby łazikować, bo i gdzie. Łatwiej mi
było w kostiumie służbowym polecieć do TSP, bo tam nie było gali tylko był teatr i
widz, który był związany z teatrem tzn. chciał obejrzeć sztukę bądź aktora. Samo
wnętrze teatru zasadniczo różni się od wszystkich innych. Tym, co w dużej mierze
przyciąga publiczność jest wrażenie, że ten teatr jest blisko człowieka. Tak
odbierałam TSP kiedyś, tak odbieram i dziś, bo on się nie zmienił. To znaczy, zmienił
się jeżeli chodzi o komfort – nowe siedzenia, klimatyzacja, toaleta itp. (Marta)
Swoimi odczuciami dzielą się także aktorzy
Sama specyfika tego miejsca jest moim zdaniem fantastyczna. W TSP to mi się
podoba, że mimo ruchu ulicznego, centrum przecież, przestrzeń teatralna powoduje
wyciszenie; odkąd przekraczam tę wielką bramę, drzwi oddycham inaczej to takie
uwolnienie - żyję wtedy już tylko teatrem.(Zina Devry)
Tu uczestnicy czują jakby sublimację wspólnoty, coś szczególnego, osobistego:
Ta przestrzeń robi dodatkową atmosferę, taką fajną, dlatego, że widzowie np. w
lecie mogą wyjść między hale, na parking, a w zimie tłoczą się w maleńkiej salce
przed rozpoczęciem. Nie ma przerwy dlatego, że widzowie nie mieliby co ze sobą
zrobić. Ciągłość grania sprawia, że stwarza się pewna całość, mówiąc językiem
aktorów – idzie się takim dużym stresem – godzina pięćdziesiąt minut grania bez
przerwy... i to jest fascynujące. (Julia Lambert)
Tak wśród licznych budynków, komórek , za kolejnymi drzwiami można odnaleźć kilka
pomieszczeń, w których organizuje Teatr Scena Prezentacje.
A w sumie teatr jest jakby rozrzucony po terenie , bo tam jest biuro, tutaj jest kasa,
tam z kolei daleko scena główna teatr. (Hrabina Kotłubaj)
Dla nowego pracownika to jeszcze inna impresja
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To jest w pewien sposób powiązane, ale fakt, że są oddzielne budynki, miejsca bardzo
się odczuwa, chociaż wszystkie obiekty, te punkty nie są znowu tak daleko.
(...)Przecież jest to stary kompleks budynków dawnego Norblina. To jest teatr, a przy
tym zupełny zabytek, chociaż jako miejsce pracy mówiąc szczerze - na początku
byłam trochę zaszokowana, ale teraz już się przyzwyczaiłam, tylko... że jest zimno.
(Helena Iwanowna)
Poznając miejsce tej organizacji miałam wrażenie, że staje się wędrowcem. Nie zatrzymując
się w jakimkolwiek pojedynczym miejscu, musiałam się pogodzić z tym, że coś tracę, nie
wszystko mogę zobaczyć. Nie jest to wrażenie odosobnione. Podobne wrażenia i
spostrzeżenia potwierdzają też inni. Dla nich praca w tym miejscu to ciągłe wędrowanie:
Kasa – Biuro –Teatr – Chłodnia – Szopa ... Zwracają uwagę na potrzebę przeniknięcia,
gotowość do zetknięcia się „z inną rzeczywistością, z innym wymiarem”.
Wchodząc do teatru zwraca uwagę 1500 różnych rzeczy, a może to dlatego, że
przecież jestem

rzemieślnikiem teatralnym. Pierwsze kilkanaście minut to jest

moment takiego zmagania się, zmieniania światów, rytmu, funkcjonowania, innego
czasu zupełnie i to wszystko. Prawdą jest, że teatr ma tempo istnienia wolniejsze niż
rzeczywistość i dlatego tu, w tym miejscu wszystko współgra . Tu jest coś, co tak
naprawdę wydaje mi się mądre - taka pewna otoczka i pewien wstęp do
przedstawienia, który niby nie jest jeszcze przedstawieniem, ale jest tym czasem
zmieniania przestrzeni, w czym pomagają ... te różne drzwi(...). (Kapitan Strażników)
Przed bramą od strony ulicy Żelaznej i Prostej można zauważyć gabloty wiszące na budynku.
Na rogu widnieje oświetlony czarno złoty napis: Teatr Scena Prezentacje. Tam przestrzeń
sugerowana jest graficznie.
Pamiętam, kiedy te gabloty miały powstać. Cały czas mówiłam, że jeśli nie będzie
gablot, nikt nie będzie wiedział, że tu jest teatr, bo kto by pomyślał, że za tym
brzydkim płotem...O ten szyld też była cała kampania. Przede wszystkim Muzeum
nie chciało się zgodzić na zainstalowanie nośnika informacyjnego, a później od razu
się przylepili do tych dalszych gablot. Teraz widzę, że już mur powynajmowali na
reklamę. (Służąca Mary)
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Dalej na murze, od strony trakcji tramwajowej informuje nas na bieżąco, o najnowszym
produkcie Sceny Prezentacje jeden z billboardów.
Wkraczanie na teren obiektu, pokonywanie bramy wejściowej, przejście przez drzwi jest jak
podnoszenie kurtyny. W wąskim korytarzu, obok portierni i zarazem kasy Muzeum Techniki
mieści się kolejny anons świadczący o obecności teatru w tym miejscu: na czerwonym
aksamicie znajduje się zwykle szczegółowy program teatru, jego produktów na najbliższy
miesiąc oraz plakat zapowiadanej lub ostatniej premiery.
Wynajmujemy pomieszczenie biurowe i salę. Nie jesteśmy u siebie, mamy kłopoty,
np. z sponsorami, bo po prostu nie mamy ich. Sponsor jest zainteresowany, da
pieniądze, ale coś chce w zamian, jakąś ekspozycję, a my nie jesteśmy przecież u
siebie... Malutka widownia i co ? Gdzie sponsor, np. Mercedes wstawi samochód do
teatru ? Nas to bardzo ogranicza w możliwościach. Podam kolejny przykład - nie
możemy zafundować sobie neonu, żeby było widać z drugiej strony Wisły, możemy
mieć tylko malutkie, wywalczone jakieś tam tablice informacyjne. (Pani Smith)
Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, w którym poza obrazem i słowem znajdziemy
liczne plakaty, zdjęcia, zapowiedzi sztuk. Krótkie informacje pokrywają ściany jak tapeta. To
jest kasa teatru.
Pierwsze afisze pojawiły się już za moich czasów [mówi były pracownik]. Mogłam
pójść do biura i jeśli mieli tam zdjęcia, to pobrałam je i ponaklejałam. Mówiłam
wszystkim, niech ta dziupla mówi coś o sobie i rzeczywiście, to było bardzo wygodne,
czasem wskazałam aktora. Potem przyszedł ten drugi pracownik kasy i zaczął troszkę
po swojemu. Kiedy

już nie byłam sama w kasie, moja koleżanka miała swoje

propozycje. Ale to już nie było to samo. Ona miała inne pomysły, ciągle chciała coś
zmieniać. Raz tylko się uparłam i powiedziałam, że póki ja będę pracowała, będzie
tak a potem będzie inaczej. Po swojemu umeblowałam sobie dziuplę. Chciałam mieć
jakąś półkę, bo jak zaczęłam w kasie siedzieć, był tutaj tylko pulpit. Ja z domu
zabierałam zeszyt i ołówek, a tutaj miałam swoje krzesło i stolik rekwizyt [śmiech].
Kiedy było przedstawienie, rekwizyt jechał do teatru i grał a jak nie był potrzebny,
wracał tu. Poprosiłam, żeby mi jednak zrobili półkę, bo dokumentów przybywało,
rozrastała się biurokracja... Zrobili mi więc taką półkę z pulpitem ...ale się tej nowej
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pani nie podobała ... jednak byłam twarda [śmiech We wszystkim jej ustąpiłam, ale w
tym wypadku nie. Muszę pani powiedzieć, że kiedy odeszłam, ona momentalnie
wyrzuciła „moje” meble. Teraz jeszcze władowali stolik , widzę że mają komputer,
więc też teraz dosyć ciasno jest. (Służąca Mary)
Pomieszczenie wyjątkowo małe i oczywiście pełne. Nie da się go nie zauważyć, nie da się nie
zwrócić na nie uwagi, przeoczyć czy minąć, gdyż usytuowane jest w przejściu.
Przyzwyczaiłam się już, ale jak widać, kiedy się wchodzi tutaj, trzeba uważać, żeby
się nie przewrócić i kostki nie obić. Człowiek przyzwyczaił się do ciasnoty, wszystko
ma w zasięgu ręki: bilety, kasa pancerna ...Tylko momentami jest tu zimno,
ale...(Hrabina Kotłubaj)
W drzwiach wejściowych kasy, otwieranych na korytarz, do połowy pełnych drewnianych,
znajduje się okienko z niewielką ladą . Ta przeszklona część drzwio-ścianki posiada dwa
otwory, jak na poczcie. Zasłonięta firanką oznacza, że teatr jest zamknięty, gdy jest odsłonięta
świadczy o obecności pracownika.
To miejsce mnie nie zdziwiło bardzo, bo w końcu jeżeli chce się pracować, to jakie
ma znaczenie pomieszczenie... dla mnie jest ważne, żeby była wygoda w sensie
realizacji wszystkiego, co mi tu zostało przydzielone – żeby był telefon, żebym miała
możliwość obserwowania osoby. To jest troszeczkę tu utrudnione przez podział drzwi
na takie jakby okienko, bo akurat ja jestem osobą, która z racji wzrostu patrzy na
belkę a nie na szybkę i to mi bardzo przeszkadza w obserwacji reakcji widza. W
rozmowie muszę się albo schylać albo wstawać. To jest dla mnie jedyna przeszkoda,
ale nie znaczy, że nie można przez to pracować. Pomieszczenie jak na jedną osobę jest
wystarczające. Chciałoby się, żeby okienko nie wychodziło na bezpośrednio otwierane
drzwi, bo gardło boli, ale ja to ukrywam. Przeszkadza też dlatego, że są przeciągi i
wiatr od otwieranych drzwi, ktoś chlapnie czasem tymi drzwiami, zamiast cicho
zamknąć. Niektórzy ludzie często zachowują się okropnie. Nawet nie zamykają drzwi
i wtedy gardło daje o sobie znać, zaczynają się kłopoty z mówieniem i trzeba się
leczyć. To miejsce pracy nie jest dla mnie problemem, jestem odporna, przywykłam
do wszystkiego i zresztą uważam, że jest przytulnie.(Marta)
Po lewej stronie znajduje się duże okno z małym parapetem i zabudowaną przestrzenią.
Miejsce to przeznaczone jest na papierowe teczki i kilka segregatorów. Drzwi wyposażone są
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w dodatkową deskę, która pełni funkcję stolika. Wewnątrz pomieszczenia jest miejsce na
szafę pancerną – w jej roli występuje stara aktówka z szyfrem. Stoją dwa różne krzesła:
jedno o mocnej konstrukcji z powierzoną mu rolą główną, drugie składane czeka w rogu na
swoje pięć minut. Jest tu jeszcze półeczka i stolik, a raczej stoliczek, który odgrywa rolę mini
bufetu oraz zapowiada biuro przyszłej dla TSP generacji. Znajduje się na nim czajnik
bezprzewodowy i niezbędne produkty do zaparzenia kawy, herbaty oraz komputer. Komputer
to najnowsza z możliwych nowości, mimo, że sam nie należy do sprzętu nowego. Jego
obecność wiąże się z zamiarem włączenia teatru w system komputerowej sprzedaży biletów.
Komputer i ów system budzi obawy u kasjerek, które nigdy dotąd nie pracowały przy
komputerze. Dla nich również jest niewyobrażalna sprzedaż biletu do innego teatru, o sobie
mówią, że są „patriotkami lokalnymi”, a taką sprzedaż postrzegają w kategoriach zdrady
własnego teatru. Za głównym krzesłem chowa się dodatkowy grzejnik. Hrabina Kołtubaj
mówiła o nim ze śmiechem, że jest odpowiedzią na złe warunki pracy w kasie, czyli przeciągi
i niedogrzanie.
Nieraz było zimno (...) Nabawiłam się zapalenia płuc. Teraz jest komfortowo. Mam
taki kaloryfer elektryczny z regulacją. Nie tak jak kiedyś – albo 33 stopnie i nie
można było wytrzymać albo nie palili i wtedy włączało się słoneczka i o ..., trzeba
było uważać, żeby się nie podpalić. (Służąca Mary)
Na podłodze leży wykładzina dywanowa. Naprzeciwko kasy, w rogu przy szklanej ścianie
znajdują się dwa okna i drzwi ułatwiające dostęp do szlabanu za bramą wejściową. Zauważyć
można także ciemne rozkładane krzesełko, które również prezentuje Prezentacje.
Zanim dotrze się do dalszych pomieszczeń teatru, trzeba opuścić przedsionek. Kolejne drzwi
charakteryzują się inną melodią, innym dźwiękiem. Prezentują jeszcze inną formę, inną
kombinację szkła i drewna. Nawet klamka jest inna. To jakby kolejna odsłona.
No i taka magia przechodzenia przez drzwi, to nastrajanie się bez względu na
przypadki losowe...(Julia Lambert)
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Po przekroczeniu progu znajdziemy się na nieoznaczonym skrzyżowaniu. Przybysz czuje się
tu jak Alicja z Krainy Czarów:
Czy nie mógłby mnie pan poinformować dokąd powinnam pójść ? mówiła dalej.
To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot – Dziwak
Właściwie to mi wszystko jedno – rzekła Alicja
W takim razie obojętne, którędy pójdziesz – odpowiedział Kot z Chestire
Żebym tylko gdzieś doszła – dokończyła Alicja dla wyjaśnienia
Och na pewno dojdziesz – powiedział Kot – tylko musisz dość długo iść.
(Caroll, 1865/1988, s.109)
Za drzwiami, przez które wkracza się na dziedziniec dawnego Norblina, zmienia się
wszystko. Tu wkraczamy w inny świat – świat zakamarków, zaułków, komórek , hal, szop ,
pomiędzy którymi żyją liczne maszyny i inne sprzęty techniczne fabryki, stare i w
nienajlepszym stanie relikty techniczne. Dziedziniec byłej fabryki w całej jego okazałości z
nierówną nawierzchnią i oszczędną iluminacją świateł to teren Muzeum Techniki, przez który
wędrują uczestnicy organizacji Teatr Scena Prezentacje. Wieczorem może łatwiej się nie
zgubić, podążając za innymi . Przewodnik czeka już przy bramie. W świetle dnia można
dostrzec strzałki i bielszy kolor tynku, które wskażą jak dojść do Teatru , ale to kierunek
tylko do jednej z jego scen. Reszta pozostaje prawie ukryta. Tylko wtajemniczeni wiedzą jak
tu się poruszać, jak trafiać do TSP, a nie na inne organizacyjne sceny – Filia Muzeum
Techniki. Dla nowicjusza miejsca odkrywają się stopniowo. Pierwszy stopień wtajemniczenia
można osiągnąć dzięki życzliwej instrukcji kasjerki. Wskazuje drogę do biura. Po wyjściu z
kasy należy się skierować na lewo, iść wzdłuż sąsiedniego budynku. Spotka się następne
drzwi. Te otwierają się trochę łatwiej. Odebrane instrukcje nie są kompletne i wyczerpujące,
bowiem za drzwiami pojawiają się puste przestrzenie. Ma się wrażenie, że jest to swoiste
wprowadzenie do dalszej wędrówki. Z jednej strony jakby przygrywka do jakiejś wystawy i
schody, z drugiej strony kolejne drzwi – w rogu wąskie, białawe, a dalej szersze i brązowe.
Nie ma sensu rozglądać się za wskazówkami i jakąkolwiek informacją dotyczącą biura.
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Trzeba samemu zdecydować co dalej, w którą stronę ? Samodzielnie dokonując wyboru
kierunku dalszej drogi. Brązowe, pełne drzwi prowadzą do wąskiego korytarza, który
przechodzi w większą salę. Za nimi dopełnia się symfonia drzwi, dochodzą kolejne nuty.
Prawie już regułą staje się ich odmienność, mimo podobieństwa niektórych. To wrażenie
jednak jest pozorne. Takim być przestaje i iluzja pryska, gdy stajemy przed kolejnymi
drzwiami - jak do pokoju w warszawskim bloku, mimo, że i te wydają się zadomowione w
tej scenerii (po-fabrycznej a teraz teatralnej). Zauważa się je natychmiast, ponieważ jedne
znajdują się naprzeciw drugich. Rozglądanie się w poszukiwaniu tabliczek informacyjnych
jest zbędne.
Tu nie chodzi o luksusowe pomieszczenia, więc może i ludzie się dziwią, ale nie ma
porównania biura do teatru. Nasze pomieszczenia biurowe nie mają znaczenia, tu
głównie chodzi o sztukę, a nie jakieś pomieszczenia rajskie. (Florence Boothroyd)
Czarne drzwi po prawej wcale nie są ciekawe z powodu kształtu czy powierzchni, jednak
zwracają uwagę. Spoza nich wydobywają się różne dźwięki biurowe: głosy, fragmenty
rozmów, telefon, fax, w tle radio. Jest to pokój , w którym dużo się organizuje: pracę
artystyczną, widownię, artystyczny nieład, żeby nie powiedzieć bałagan. Mówiąc o biurze
większość uczestników ma na myśli właśnie to pomieszczenie. Na środku ściany znajduje się
okno wychodzące na ulicę Żelazną. Do ściany pod oknem dosunięte są dwa biurka. Na obu
biurkach jest mnóstwo papierów i oczywiście telefony i faks. Na parapecie okiennym stoi
radiomagnetofon. Po obu stronach okna stoją także dwa mniejsze stoliki, na których
ustawiono komputery. Nie można się oprzeć wrażeniu, że komputery dopiero się tu
zadamawiają. Obok stoją dwa obrotowe, biurowe fotele, które swoją tapicerką zdradzają
wiek i staż. Poniżej połączonych biurek stoi dodatkowy grzejnik i klimatyzator. Na ścianach
wiszą duże plakaty przypominające o minionych premierach TSP. Tylko z lewej strony
tablica korkowa burzy jednolitość tapety. Na ścianie wiszą dwie półki , poniżej których
znajduje się mini kasa pancerna i dwie szafki oraz często grające stoliki. Jeden z nich pełni
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zwykle rolę stolika bufetowego, ze stałym miejscem na czajnik bezprzewodowy. W tym
samym rzędzie stoi inny stolik i jego stały partner - kserograf. Dalej są już tylko wieszaki. Po
drugiej stronie stoi okrągły stoliczek i dwa fotele – takie same jak na widowni, wyściełane
purpurowym aksamitem. Obok w rogu znajduje się duża szafa pełna skarbów:
zarejestrowanych na kasetach video niektórych sztuk, programów teatralnych, folderów
okolicznościowych i kronika.
Szafa jest pełna mądrości. Jest to wprawdzie w dużym bałaganie , ale można
wszystko ułożyć.(Marianna)
Meble są niby kolorowe, a jednak dominuje czerń i jej odcienie. Pracownik z trzy
miesięcznym stażem opisywał:
Tutaj jest bardzo skromniutko. Być może ze względów finansowych tak jest, że te
pokoiczki - czy u dyrektora, czy tutaj są mikroskopijne, że wchodzi się na biurko
prawie, dwa telefony i już jest tłok, że nie ma gdzie nogi postawić. Właściwie
czasami, kiedy się rozmawia na dwa telefony i jeszcze ktoś wchodzi, to już jest ścisk
nie do zniesienia. Moim zdaniem pomieszczenia są za małe, albo zbyt zagęszczone i
dlatego sobie przeszkadzamy, trudniej się skupić w takiej scenerii. Poza tym kiedy
człowiek rozmawia nawet przez telefon, jak jest ot tak obok, swobodniej prowadziłby
rozmowę bez świadków i widzów. A tu jest tak - np. dzwoni osoba i dopytuje się nie
tylko o autora, ale i o obsadę, jakieś szczegóły z treści. Jeżeli się chce poopowiadać, to
rozmowa trochę trwa, a to już przeszkadza innym. (...)Wejście do tego miejsca pracy
jest takie obskurne. Samo miejsce nie robi na mnie specjalnego wrażenia. (...)
Początkowo wydawało mi się, że jest tu ciemno, buro i ponuro. W ogóle nie pasowało
tu nic do mojego wyobrażenia teatru. Teraz zrozumiałam, że to warunki powodują, iż
odzyskuje się pomieszczenia na konkretne cele. Nie mogę powiedzieć, że widząc to
pierwszy raz miałam pozytywne wrażenia. (Stella)
Wspomniane drzwi naprzeciwko prowadzą do kolejnego pomieszczenia. Ich rozmiar
niewspółmierny jest do wielkości pokoju, dużo mniejszego niż poprzedni. Tu dominują
drzwi, okno na podwórze, biurko i liczne drobiazgi na nim, które mimo wszystko daje się
zauważyć spod sterty papierów. W tym artystycznym nieładzie, oświetlonym secesyjną
lampką, dostrzec można m.in.: nuty, scenariusze, teksty sztuk, kasety magnetofonowe ,
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kalendarz. Prócz fotela dyrektorskiego i dodatkowego krzesła po drugiej stronie biurka, z
braku wolnej powierzchni nie można zmieścić niczego innego. Czasem krzesło ustępuje
miejsca dodatkowemu kaloryferowi.
Kiedy przyszłam na rozmowę w sprawie pracy poproszono mnie do gabinetu
dyrektora i nie wiedziałam, jak mam się tam przecisnąć, bo nie należę niestety do
najszczuplejszych, ale też nie jestem jakimś grubasem. Tam jest tak niewiele miejsca,
że myślę, iż każdy, kto przychodzi ma podobny problem. Gabinet jest dokładnie taki
jak reszta biura, czyli tutaj dyrektor się nie wyróżnia, nawet powiedziałabym, że ma
skromniutko urządzone pomieszczenie. (Stella)
Ściany podobne są do tych z pokoju obok – oklejone plakatami reklamującymi minione
sztuki. Tylko gdzieniegdzie widać biało-szare prześwity. Całość z przygaszonym światłem
sprawia wrażenie bardzo przytulne.
Za drzwiami jak z warszawskiego bloku znajduje się kolejna scena Prezentacji - księgowość.
Pomieszczenie to nie przypomina dotychczas poznanych, jest zupełnie odmienne: białe ściany
bez plakatów, jasne meble. Tuż przy oknie zasłoniętym żaluzjami typu wertikale stoją dwa
podobne biurka z dokładnie ułożonymi na nich dokumentami i telefonem.
W zasadzie jest tu przyjemnie tylko chłodno, czasami nawet za chłodno.
Jak widać wokoło mnóstwo dokumentów... to nie tyle dokumenty co foldery,
informatory, gazety prawne. Wszystko jest ważne dla Florence Boothroyd. (Helena
Iwanowna)
Dwa wysokie regały zapełnione są uporządkowanymi zielonymi segregatorami ,
chronologicznie ustawionymi biuletynami i tekstami księgowo-prawniczymi. Przy jednym
regale stoi większe krzesło obrotowe. Drugi regał znajduje się obok wejścia. Dodatkowa
szafka w rogu pokoju wspiera oparte o nią składane krzesło, dalej stolik z komputerem i
drukarką. Jest też mała szafeczka, na której stoi radio, czajnik bezprzewodowy. Przed
szafeczką na pierwszy plan wystawia się drugi, mniejszy fotel kręcony. Obok wejścia jest
przewidziane miejsce na saturator z Darem Natury. Słychać skupienie.
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Dalsze podróże po budynku, to już podróże w świecie Muzeum Techniki. Tylko przy wyjściu,
białawe, wąskie drzwi z szybą u góry, prowadzą do bardzo zimnego, malutkiego
pomieszczenia - toalety.
Dziś były tu wszystkie panie z Klanu wdów, chciały skorzystać z toalety a tam tak
zimno... to sobie pupy odmroziły. (Pani Smith)
Obok tego budynku stoją zaparkowane samochody pracowników. Dalej, idąc dziedzińcem
można nie zauważyć małej murowanej komórki z zabitym oknem, prawie przyklejonej do hali
starej nastawni i ruin po byłej hali. Drzwi zamykane na skobel i kłódkę prowadzą do tzw.
Chłodni - pomieszczenia zastępcy dyrektora ds. technicznych.
Na ten gabinet mówią chłodnia dlatego, że tak już się kiedyś utarło, bo ja mówiłem,
że tam było kiedyś bardzo zimno. Tam kiedyś nie było ogrzewania, więc mówiłem, że
idę do chłodni i tak do dziś wszyscy mówią, już od lat - a Antoine, gdzie Antoine ? ..
w chłodni i tylko aktorzy wiedzą że ja gdzieś jestem w chłodni i się dziwią.
(...)Pamiętam przed laty, że kostiumów przybywało, a ja straszny chomik jestemzresztą pewnych rzeczy w teatrze w ogóle się nie wyrzuca - pali się, ale nie wyrzuca,
biurko jakieś ładne stylizowane to się schowa, to samo z kostiumami, do których się
wraca. Niektóre się przerabia, przeszywa. No i mamy takie miejsce, gdzie się składa
takie różne rupiecie, ale wstydzę się tam kogoś prosić. to taka graciarnia. jest tam
pełno takich elementów grających, bo ja akustyk jestem z zamiłowania, taką
konsoletę, masę płyt CD. i kaset - z 500, 600 sztuk. Gdzieś to wszystko tam
poukładane: jakieś kable, dokumenty teatru, bhp, jakieś remonty, przetargi, papiery
magazynowe. Musze mieć to w niezłym porządku, bo jestem kontrolowany z tego jak
przychodzi straż, inspekcja pracy, jakiś bhp-owiec. Wszystko to musze wiedzieć,
gdzie co mam pod ręką. Oprócz tego mam tez tam i wędki, bo zamiłowany wędkarz
jestem, więc wędki stoją, torby, spławiki - to takie moje hobby.(Antoine)
W tym miejscu można znaleźć dosłownie wszystko.
A tutaj mieści się kanciapa Antoine’a, chłodnia. Śmiejemy się z Panią Smith, że
wszystko co najgorsze w biurze, to jemu oddajemy. Czego on tu nie ma. Od
przedmiotów posklejanych plastrami, jakiś stary czajnik. Mamy u siebie nowy więc
stary dałyśmy Antoine. Jest tu taka graciarnia, a wciąż dajemy Antoine „nowe”

96

urządzenia, prezenty. A poza tym to w sumie ma swoje pomieszczenie. Jest tam
trochę ciemno i zimno, ale ostatnio chyba zdobył jakiś piecyk do grzania.(Marianna)
Po drugiej stronie, obok sędziwych maszyn i urządzeń jest trochę wolnej przestrzeni. Ślady
szyn kierują na parking.
Ta otoczka, ten czas zmieniania przestrzeni, że te niby graty witają, że krążą jakieś
postacie, że jest jakaś już muzyka, że zanim zacznie się spektakl to widz jakby zostaje
wpuszczony w nieco inną sytuację – to właśnie jest droga. A wędrowanie przez ten
teren pełni taką rolę swoistego czyśćca, przez który się przechodzi dopiero potem
wchodząc do teatru. To są takie przestrzenie, jakby gotowe do tego, żeby podejmować
trud przebycia iluś metrów i na koniec trafić do równie dziwnej przestrzeni, spotkać
się z zupełnie innymi warunkami życia. Ta droga jest tym rodzajem czyśćca – tak mi
się wydaje. Tak to się zmienia i wydaje mi się, że inaczej widzi widz niż gdy tak
prosto z ulicy, bezpośrednio, coś się jakby wtedy traci. (Kapitan Strażników)
Zza kolejnych budynków, gdzie wieczorem szczególnie intensywnie wieje wiatr, wśród ruin
w tle wyłania się wolnostojący, otynkowany obiekt. Do niego kieruje czerwona strzałka z
napisem teatr. Aby znaleźć się w środku trzeba obejść budynek z tyłu, kierując się
wyznaczonym szlakiem, gdzie mija się dwie gabloty. Mieszczą one w sobie nie tylko tekst
wypełniony słowem i zdjęciami. Zdają się odwracać uwagę od wiejącego grozą w
perspektywie otoczenia. Obok oświetlonego wejścia stoi ławka, pomalowana na zielono i
jeszcze jedna gablota. Na małym murku, za którym stoją zaparkowane samochody tutejszych
pracowników, wiszą plakaty aktualnych przedstawień. Petka, symbol Teatru Scena
Prezentacje, widoczna z daleka i w kilku już miejscach, potwierdza obecność firmy w tym
miejscu. Tu mieści się tzw. scena główna. Surowość formy i oszczędność zapowiadają
drewniane drzwi wejściowe.
Wędrujemy przez malutki przedsionek, gdzie często jest chłodno. Dalej pokonujemy szklane
podwójne drzwi, które po odchyleniu krwisto- czerwonej kotary prowadzą do szatni. Szatnia
w zależności od czasu - pory dnia pełni dodatkowo funkcję nietypowego foyer,

97

pomieszczenia socjalnego. Jest to także miejsce, gdzie odbywają się lekcje tańca i
„potańcówki”49 - to kolejna mała scena tej organizacji. Na ścianach plakaty:
Do dziś wiszą tam zdjęcia i plakaty z ważnych momentów Prezentacji, to przecież
wizerunki „dzieci” Pana Sloane’a. (Laura)
Kilka foteli cierpliwie czeka na swoje role na większej scenie. W rogu za balustradą, która
kryje trochę skarbów, znajdują się wieszaki. Po przeciwległej stronie jest wejście na dużą
scenę oddzielone pięknym aksamitnym suknem, które dalej przechodzi w ruchomą ściankę.
Kryje ona tajemne wyjście z garderoby - przejście im. Ewy Wiśniewskiej. Za szatnią
usytuowana jest toaleta.
Na początku Bożena Dykiel wychodziła podobno przez okno, gdy chciała w trakcie
przedstawienia ... bo nie było jak dojść do toalety. (Marianna)
To przejście do toalety to dzięki mnie. Jestem bardzo dumna z tego, że namówiłam
dyrektora, żeby zrobić tę ścianę, bo przedtem trzeba było wychodzić przez okno i na
okrągło budynku lecieć do toalety.
To było przy „Julio, jesteś czarująca” wtedy powstała ta ścianka, która zupełnie jest
niewidzialna jest tak zrobiona wg projektu Pana Smith’a, że właściwie ona nie zwraca
uwagi. (Julia Lambert)
Kiedy zbudowałem taką ścianę ze styropianu, bo nawet aktorzy kiedyś nie mieli
komunikacji, żeby w trakcie przedstawienia do toalety można było wyjść, to trzeba
było siusiu sobie robić przed przedstawieniem potem niestety trzeba było te 1,5
godziny wytrzymać, bo nie można było przez scenę przejść. Wpadłem na taki pomysł,
żeby ściankę zaaranżować ze styropianu. Wygląda na całkiem solidną, ceglaną udało się oszukać sporo osób, ze to jest prawdziwa ściana. Od tego momentu mamy w
zasadzie czwarte wyjście. (Antoine)
Architektura pomieszczenia za kotarą tzw. dużej sceny tak naprawdę nie przewiduje
konwencjonalnej sceny z typową kurtyną, sztankietami. Czasem znajduje się ona pomiędzy
widzami i tym samym przypomina, że jest sama w sobie sceną . Usytuowanie sceny
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Widok niecodzienny: „pusty teatr”, Pan Sloane tańczy z Panią Smith, Kardynał Alcest zaprasza do tańca
Fonsję Dorsey, odbywało się to spontanicznie. Podczas pobytu w terenie kilka razy trafiłam na takie „występy”.
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uzależnione jest od prezentacji. Czasem znajduje się wśród widzów, w postaci ringu
ogrodzonego linkami. Kiedy indziej trudno nawet wskazać, gdzie jest scena, a gdzie
widownia i kto jest widzem, a kto aktorem. Scena zbliża się do widzów i wchłania ich. Na tej
właśnie sceno-widownii teatr objawia się jako sztuka dialogu. W tym pomieszczeniu odbywa
się konsumowanie produktu artystycznego.
Ona [scena] taka fantastyczna, dlatego, że ona za każdym razem jest inna. To nie jest
taka stała scena, statyczna. Np. w „Julio, jesteś czarująca” łoże, na którym leżałam
właściwie było między widzami. To niesłychane.(Julia Lambert)
Sądzę, że to jest zaleta tego miejsca, nie ma takiej stałej sceny zbudowanej (...) tutaj to
miejsce jest takie, że ono pozwala realizatorom za każdym razem wymyślić inną
formułę inną konwencję konstrukcję często bardzo to się dzieje wokół widzowie są
usytuowani niejako po kątach a w różnych miejscach odbywa się akcja. (Pan Sloane)
Tam są oczywiście i elementy stałe tzn. są te ściany ceglaste i oczywiście tam się je
odpowiednio do potrzeb przesłania, Pan Smith staje na uszach, żeby to zrobić. Żeby
to było za każdym razem cos innego Oczywiście jest to dodatkowy kłopot, żeby to
było jakoś inaczej za każdym razem, a wiadomo, że jest w pewnym sensie
constans.(Zina Devry)
Obok wejścia znajduje się ukośna ścianka. Każdy element przestrzeni gra: zabytkowe,
drewniane, niziutkie sklepienie, rusztowania, charakterystyczne nieotynkowane ściany,
piękne drewniane dwa okna – jedno okrągłe w ścianie szczytowej, drugie obok bardzo dużych
drewnianych drzwi, zasłoniętych materiałem, fotele z czerwonymi obiciami , przyciemnione
oświetlenie , kable– wszystko to w swej ciepłej prostocie tworzy wystrój i aurę. Nadaje
niepowtarzalny urok temu miejscu, jak na obrazach impresjonistów.
Główna scena teraz zrobiła się taka bardziej komfortowa - wygodne nowiutkie krzesła,
klimatyzacja - jak ja przyszłam to nie było tego wtedy były te składane krzesła że
trzeba było siedzieć prosto w czasie przedstawienia żeby nie skrzypieć, ale jakiś czas
też były taki bardzo niewygodne krzesła, które w plecy się wpijały , więc to było od
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takich zwyczajnych drewnianych teraz przyszły te fotele wyściełane pięknym
aksamitem. One są bardzo wygodne i już taki teatr z rozmachem. (Służąca Mary)
Wspomniane drzwi a raczej wrota, same w sobie wspaniałe, wychodzą bezpośrednio na
podwórze. Tędy spacerują głównie przedmioty. W ciepłe dni opuszczają tędy tę scenę ludzie,
to taka droga na skróty także dla aktorów.
Tu nie ma sztankietów. Tu jest po prostu normalna sala i tu jest właściwie więcej, tak
jak ja to odczuwam, tak jakby w sklepie meblowym, gdzie się zmienia co jakiś czas
dekorację, bo tu głównie grają rekwizyty typu kanapy, fotele, stoły, ale to jedyny teatr
w swoim rodzaju nie wiem czy poza Warszawą jest jeszcze coś takiego. Nie wiem, nie
spotkałem się z takim teatrem, więc dla mnie to jest właściwie rodzynek. (George)
Miejsce ciekawe jest przez te ściany sufit taki ciekawy jest poza tym jak ja pierwsze
przedstawienia oglądałam to mi się wydawało że zostałam zaproszona do prywatnego
salonu no bo aktorzy dosłownie ocierali się o kolana o nogi no i zupełnie inne odbiór
jest wtedy. (Służąca Mary)
Do sali prowadzą oprócz tego trzy inne, małe wejścia. Za nimi znajduje się „kuchnia
czarnoksiężnika”, gdzie w tajemnicy przed innymi mieszają się ludzkie i nieludzkie
egzystencje, aby stworzyć przedziwny stop ducha i techniki. Miejsce produkcji. Kulisy i
przestrzeń poza nimi zajmują ciasne garderoby: po lewej stronie damska z dużym
drewnianym oknem, po prawej męska. Po środku, między zasłonkami, które są jednocześnie
rozsuwanymi drzwiami, znajdują się schodki prowadzące na wygospodarowane półpiętro, a
raczej balkonik.
Komfort powiedziałabym średni. Np. teraz jest taka sytuacja, ze w tych “Wdowach”,
że siedzę w takiej garderobie, gdzie jest ten mały chłopiec, gdzie jeszcze on się pęta
[śmiech] i nie ma się gdzie usadowić i czy ja wiem...oczywiście kiedyś tam było dużo
gorzej, teraz bardzo się zmieniło. Kiedyś nie było tam nawet klozetu, a teraz jest to
przejście imienia Ewy Wiśniewskiej [śmiech]. To ona powiedziała, że bez siusiania
nie będzie grała, więc dobudowali tamten korytarzyk, gdzie się przechodzi przez
szatnię i tam do tego klozeciku A poza tym jest tam bardzo trudno, bo coraz więcej
sztuk kostiumów. To jest koszmarny problem. Oni dobudowali tę Szopę, która też w
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połowie jest po prostu magazynem kostiumów dlatego, że tego nie ma gdzie trzymać.
Wszędzie jest za ciasno pewne niewygody. (Zina Devry)
W obu garderobach są szafki, szafeczki, szufladki i oczywiście lustra oraz wieszaki na
kostiumy.
Tu jednak na miejscu jest zupełnie spokojnie. Ten teatr jest zresztą wyjątkowy, gdzie
indziej to czasami i dwa piętra dzielą garderobę od sceny i wtedy kostiumy znosi się
do danego przedstawienia. później takie kostiumy są przechowywane w magazynie, a
tu tylko to, co mi tam w danej sztuce jest potrzebne. W każdym bądź razie tu jest
pomieszczenie małe i niestety trzeba się ograniczać. Czego nie mogę zmieścić,
wędruje do magazynu.(Fonsja Dorsey)
Na górze mieści się centrum komputerowe, czyli nastawnia i cała aparatura związana ze
światłem i muzyką.
Tam mam ograniczone pole widzenia poprzez lustro, które wisi z boku. Kiedy siedzę
tyłem i tak wszystko widzę, dokładnie. Jest to szalenie trudne. No, ale w czasie
przedstawienia to co się dzieje na sali, to tylko to, co widać w lustrze. Jestem jak na
jakim gnieździe...(Nick)
Oprócz tego na półpiętrze jest tzw. kanciapa ze swoim bogactwem. Znajdują się tam nie
tylko rekwizyty, które chwilowo grają inne role.
Przyzwyczaił się człowiek, wiadomo człowiek jest taką istotą co to się do wszystkiego
przyzwyczaja. Także tutaj, a zresztą nie, to nie jest kwestia przyzwyczajenia wiem że
mogę się gdzieś schować mogę być sam nie przeszkadzając aktorom i to jest
najważniejsze. (George)
Niedaleko tego budynku, pod murem po przeciwnej stronie stoi Szopa, która wyróżnia się
tym, że jest oświetlona. Obok niej jest zielona ławka oraz jeszcze jedna gablota.
Później wypatrzyłem to miejsce,

nazywa się SZOPA Teatru Prezentacje i

pomyślałem, że jest tu blisko budynek vis’a’vis teatru, nie było to takie wielkie
powierzchniowo, ale na podręczny magazyn wystarczy. Wychodziłem to u dyrektora
Muzeum pana Michel’a. On nam to przydzielił. Zrobiliśmy z funduszy teatralnych
remont. Ja tez tutaj pracowałem, przy tym powiększyliśmy w ogóle to miejsce (...).
Tutaj wiatr hulał w najlepsze, dachu nie było, wisiały jakieś pozostałości. Te słupy,
podpory tez zrobiłem. Wszystko zostało ocieplone i zrobił się taki magazyn teatru.
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Później wychodziłem znowu z Panem Sloane’m taką halę, którą znalazłem dalej i
dostaliśmy taki prawdziwy magazyn, gdzie teatr włożył ogromne pieniądze w remont
bo tam nie było nawet dachu. Wszystko zostało uregulowane, ocieplone, instalacja
prawidłowa zrobiona - mówię o elektrycznej instalacji grzewczej, bo tu innej nie ma.
Jak tamten magazyn dostaliśmy postanowiłem to miejsce przerobić, bo blisko, nie
przy jednym budynku, na bufet teatralny. No w każdym teatrze jest bufet a tu nie było
nic takiego. Ludzie nie mieli gdzie przejść w czasie przerwy czy przed spektaklem.
Potem, skoro wchodzi tu 40 osób, Pan Sloane wpadł na pomysł, że można by takie
jednoaktówki robić dla małego grona ludzi. No i powstały pierwsze przedstawienia.
(Antoine)
To jest tzw. mała scena, ale również tutejsze muzeum i kawiarenka.
Szopę dopiero co się stworzyło. To był taki baraczek, który zaadaptowaliśmy swego
czasu. U nas właściwie holl jest maleńki; często ludzie przychodzą wcześniej i nie
maja się gdzie podziać. Początkowo Szopa to był taki pomysł – ja miałem bardzo dużo
pamiątek, różnych afiszy, listów znanych osób i wykorzystałem te rzeczy – tez biorąc
za przykład ten teatr w Paryżu. Dość przaśnie to wygląda i to tutaj tez jest podobne jak
tam. Z drewna wszystko. Jest zrobiony bar, gdzie można po prostu się napić wina,
herbaty, kawy, jak kto chce i jest maleńka scenka – rodzaj takiego Cafe teatru, gdzie
powiedzmy podczas przedstawienia można właśnie sączyć wino, pić kawę, tylko palić
papierosów nie można. Tam dajemy takie maleńkie dwuosobowe przedstawienia, z
reguły na okres letni, bo tam i ogrzewania nie ma, ale to bardzo się udaje, bardzo
dobry jest odbiór i chyba ludzie się tam bardzo dobrze czują.(Pan Sloane)
Wnętrze z czarną kotarą utrzymane jest w ciemnych barwach. Po prawej stronie jest bufet.
Na ścianach wiszą zdjęcia, życzenia, listy, dedykacje, bogaty tekst organizacji i o organizacji
oraz jej twórcy. Przez małe okienka wdzierają się do środka promyki światła latarni lub
słońca. Pod ścianami stoją piecyki. Stoliki z beczek i krzesła ustawione są jak w kawiarni50.
Wiszą lampy naftowe.

50

Cafe-Theatre - Nazwą tą określa się efemeryczne teatrzyki kawiarniane we Francji, których rozwój zaczął się
w latach 1966-67. Przyciągały one pisarzy, reżyserów, aktorów, nie znajdujących miejsca w „teatrach
czerwonego pluszu”. Odegrały ważną rolę, wskazując drogę wyjścia ku publiczności przy pomocy prywatnych
inicjatyw. Ich cechą jest – prywatność kontaktu z widzem. (Semil i Wysińska, 1980, s.50). Wywodzi się z
tradycji średniowiecznych tawern. Niezwykłość współczesnych Cafe-Theatres polega na tym, że stały się one
jednym z ostatnich schronień autorów i aktorów mniej znanych i gotowych stawić czoło teatrowi oficjalnemu. W
pewnym sensie są miejscem azylu poszukujących. (Pavis, 1998, s. 65-66).
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Kiedy aranżowałem to miejsce pomyślałem, że tak szopa, szopa – tu pidry, tu słupy,
wszystko to trzeba jakoś udziwnić. Gdzieś tam coś likwidowali, więc pojechałem i
kupiłem takich beczek na stoliki i siedzenia. Właściwie teraz są już krzesła, beczki są
niewygodne. To jest czynne jako bufet głównie, nastrój się zmienił przez lampy:
naftowe, które kupowałem np. na woluminie, na Kole w starociach. Przerabiałem je na
elektryczne. W ten sposób to nie takie oklepane. Tak sobie wymyślałem raz po raz,
miałem trochę więcej weny twórczej.(Antoine)
W końcu salki, tym razem na minimalnym podium, miejsce na dodatkową scenę.
Normalnie pomieszczenie Szopy jest dostępne dla osób, które przychodzą na
przedstawienia, no i oczywiście dla wykonawców i nas pracowników: To taka mała
scena. Można też zostać chwilę dłużej, jest tu taki mały barek tak, żeby można było
usiąść, zamówić sobie kawę czy herbatę...wszystko jest w zasięgu ręki. Świeczuszki są
i naprawdę uważam, że jest dość miło...i takie swojskie kubki...(Marianna)
Prawie w samym rogu znajdują się niewidoczne drzwi („wiadomo, którędy mogą uciekać
aktorzy” -Marianna). Szopa zajmuje specjalne i ważne miejsce w życiu Teatru. Tu odbywają
się ważne uroczystości jego uczestników: imieniny, rocznice, obchodzone są święta.
Spotykamy się zawsze przed świętami, wszyscy idą do teatru lub Szopy, pijemy
szampana i jest miło, tak jest w zakładach pracy, chyba nie ? U nas może jest o tyle
sympatyczniej, że dzieje się to albo w szopie albo w teatrze, oprawa inna i specyfika
miejsca. Musiałaby pani przyjść, zobaczyć, żeby mieć pełną ocenę.(Pani Smith)
Dalsze wędrówki po terenie, to wędrowanie pomiędzy starymi, fabrycznymi budynkami.
Przecież tam teraz można sobie zęby wybić bo tam kompletnie jest ciemno i nic nie
widać. (George)
Tylko dwa budynki są oświetlone – tam znajdują się magazyny Teatru Scena Prezentacje,
gdzie odpoczywają niemi, ale ważni aktorzy Sceny.
Wszystko się mieści w naszym magazynie , który jest 300 metrów dalej. (George)
Nasze magazyny to istna graciarnia.(...) tam są wszystkie kostiumy od początku teatru.
(Marianna)
Dalej jest już tylko zapomniany świat, który żyje własnym życiem w świetle słońca albo
księżyca.
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Nie ograniczam się przestrzenią i nie szukam gotowej - tworzę ją. To nie jest tak, że
dla mnie najpierw są postacie, które potem zanurzam, wytwarzają wokół siebie takie
otoczki świata, które później staram się zamknąć, czy też staram się ujednolicić taką
konstrukcję świata, możliwą dopiero po przeniesieniu jej na scenę. Szukam, szukam
czy to w przestrzeni scenograficznej czy rzeczywistej, która by odpowiadała jakby
temu światu, który zostaje wytworzony wcześniej. Dlatego tez w pracy nad
spektaklem jest ten etap improwizacji, który odbywa się nie w przestrzeni teatralnej,
tylko szukamy miejsca oderwanego od teatru ,tu są te zakamarki i jakby szukając
pewnej atmosfery i inspiracji w przestrzeniach rzeczywistych, co później, kiedy
zostajemy zamknięci w naszej dziurze sceny owocuje tym, że mamy do czego wracać,
do takich rzeczywistości wrażeń i przynajmniej - powiedzmy - do wspólnej
przestrzeni. (Kapitan Strażników)
Na tym terenie można się zgubić. Tu można znaleźć piękno w brzydocie i równie zręcznie
wytknąć ohydę w pięknie.
Wszystkimi warunkami ten teatr nie przypomina żadnego innego Nawet mówię o
tych tutaj kulisach itd. To jest zupełnie co innego (...) właśnie to przyciąga, że tu się
pracuje. Miejsce stwarza taką niepowtarzalność sytuacji i atmosfery tego pracy
tutaj.(Kardynał Alcest)
Ten teatr ma jednak trochę szczęścia, wielu potrafi go odszukać ... On już po prostu
ma jakąś swoją tradycję. Ludzie się przyzwyczaili. Raz drugi im się coś spodobało,
ale nie wiem nie panuje nad tym jak to jest. Sądzę, że jest też grupa fanów tej sceny,
jakaś grupa, oni się dopytują, no i przedstawienie zyskuje famę, że jest dobre. To się
roznosi, ludzie przychodzą .... Tak jak na te Wdowy straszne tłumy .(Zina Devry)
Powiedziałabym, że to jest miejsce magiczne, w jakiś sposób nieprawdopodobne.
Tutaj jakieś odlewnie, gazownie, to wszystko co tutaj pozostało, te maszyny, to ma
swój wdzięk. Niekoniecznie trzeba grać w takich odnawianych jak sale kinowe,
marmurowych pomieszczeniach. Tutaj jest urok i wdzięk miejsca i ludzie to bardzo
docenili, ponieważ TSP ma swoja publiczność .(Laura)
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DYGRESJA
Remont, który przeprowadzono latem 2001, wprowadził kilka zmian w Prezentacjach.
W momencie przekroczenia magicznych drzwi, otoczenie kasy nastraja inaczej. Powodem
tego jest zmiana wystroju – widać świeżość. Dostrzega się rzeczy nowe, czyste, zwłaszcza, że
cała reszta pozostała nietknięta, jakby nie z tej epoki.
Remont kasy i biura zrobiliśmy żeby się nie wstydzić.(Pierre)
Dalsza zmiana dotyczy przede wszystkim zaplecza teatru. Połowa hali zakuwarek czyli
staroć z klepiskiem, dziury w ścianach i dachu, bez szyb ....(Pierre)
przeistoczyła się w podręczny magazyn. Dzięki temu powiększono garderoby – każdą z nich
o dwa dodatkowe stanowiska. Jest ich teraz w sumie po pięć. Są tu piękne lustra, oświetlenie,
biurka, eleganckie blaty, szafeczki.
W tej chwili jak aktorzy tu wchodzą to mówią, że kiedyś tu były najmniejsze
garderoby w Warszawie, a teraz są najładniejsze.(Pierre)
Zawieszone sukno nadal pełni funkcję drzwi. W miejscu dawnych schodów na półpiętro jest
otwarta przestrzeń jakby na kształt drzwi. Nie można się oprzeć wrażeniu, że jest to dziura w
ścianie do drugiego budynku. Tędy przechodzi się jakby przez „niewidzialne” drzwi do
bardzo nowego pomieszczenia. Stare są tam tylko drewniane sklepienie i nie otynkowana
ściana ze zdrowej cegły, która dowodzi, że jesteśmy wciąż w tym samym kompleksie
budynków. Dyrektor d.s. technicznych twierdzi, że to taki pomost z przeszłością. Po lewej
stronie znajdują się szerokie schody, a przestrzeń pod nimi zamienia się w aneks kuchenny ze
zlewem na pierwszym planie. Po prawej stronie jest małe pomieszczenie gospodarcze oraz
toalety, gdzie jest uwzględniona kabina z natryskiem. Z toalety za szatnią korzysta dziś raczej
publiczność, zaś przejście im. Ewy Wiśniewskiej próbuje przedefiniować swoją

tam

obecność. Na górze, sukno-drzwi odgradzają oświetleniowca i akustyka, a jednocześnie
przenoszą do starej części budynku - skąd bije zupełnie inne światło. Po przeciwnej stronie
jest kolejna ściana zabudowana szafami. Na tym półpiętrze są jeszcze jedne sukno-drzwi.
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Prowadzą one do „kanciapy” pracowników, która zwiększyła swą powierzchnię o dodatkowy
fragment zaadaptowanej hali.
Na tym tarasie za kotarą mają taki swój wreszcie pokój socjalny, mają gdzie się
podziać. (Pierre)
Tę część budynku teatralnego można opuścić tak jak kiedyś. Wyjście się nie zmieniło,
chociaż można też wybrać nowe, prowadzące przez masywne drzwi obok schodów. One
natychmiast przywołają drugie - stare, które zdają się skrywać tę jaskrawą nowość przed
otoczeniem zewnętrznym, jakby nie chciały zburzyć jego estetyki. To skuteczne działanie –
na zewnątrz nie widać zmiany, nie wydostaje się ona zza dwóch par drzwi. Krajobraz więc
nie został naruszony.

SCENA
Mogę wziąć każdą pustą przestrzeń i nazwać ją gołą sceną.
Człowiek przechodzi przez tę pustą przestrzeń,
Ktoś inny go obserwuje.
Nie trzeba niczego więcej, żeby w teatrze zaczęła się akcja.
Peter Brook51
Zanim rozpoczęłam badania terenowe, wiedziałam, że w Prezentacjach są dwie sceny:
duża i mała w Szopie, gościłam tam jako widz. Pamiętałam jakieś osoby: uśmiechnięty pan na
dziedzińcu, tuż za bramą, jakaś pani w kasie, ktoś w szatni, inny sprawdzał bilet, sprzedawał
program teatralny. Nie pamiętałam ich twarzy. Tym bardziej moja pierwsza wizyta badacza
odezwała się echem pytania zapisanego w notatkach: „gdzie są ludzie?” – wiedziałam
przecież, że są, ale oprócz kasjerki, dyrektora i jednej pani z biura tego dnia nie widziałam
nikogo. Miałam wrażenie, że się schowali. Później okazało się, że takiemu wrażeniu nie tylko
ja nie mogłam się oprzeć. Pracownicy mówili, że przez ten etap przechodzą wszyscy „nowi”.
Żartując dodawali, że „tropiąc pracowników teren Norblina przygniata [śmiech]” (Antoine).

51

Peter Brook (1968/1977), Pusta przestrzeń, (The Empty Space), Warszawa, WAiF.
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Wtedy, pierwszego dnia badań, zastanawiałam się, jak znajdę uczestników organizacji na
tym rozległym terenie, jak odkryję kto sprawia, że Prezentacje się dzieją i jak się dzieją?
Potem był pierwszy wywiad z osobą z biura i wycieczka terenoznawcza, a ja mogłam się
odnaleźć, już nie tylko jako wcześniejszy widz teatralny. Dostałam ważny, cenny

dla

badacza, prezent - mapę, z konturem obiektów zajętych przez Prezentacje. W pierwszym
momencie cieszyłam się, że odkryłam kulisy teatru. Potem zdałam sobie sprawę, że to widz
teatralny cieszył się we mnie, ponieważ poznałam domniemane miejsce akcji i wiem skąd
przychodzą i dokąd wychodzą wykonawcy postaci dramatycznych. Widziałam, jak wygląda
przestrzeń pozasceniczna, na której może toczyć się akcja niewidoczna dla publiczności, a
„widoczna” czasami dla bohaterów.
Podczas przedstawienia to co się dzieje na scenie nie zawsze ma swój bieg za
kulisami. Często aktor schodzi ze sceny np.: Malajkat gra tam jakąś role a tu mówi
jakiś dowcip, ale nie tylko on. Często jest to zupełnie oderwane o tego co się dzieje w
teatrze, my akurat rozmawiamy o czymś innym a przedstawienie się toczy. Tak to
wygląda od kulis. Teraz już nie robi to na mnie wrażenia, ale na początku …(Kardynał
Alcest)
Zrozumiałam również, że przez poznanie przestrzeni tak naprawdę odkryłam trochę więcej
scen (opisałam je szczegółowo w tym rozdziale). Kolejne wizyty odsłaniały kulisy kulis.
Zaczęłam nanosić na moją mapę „gęstość zaludnienia”. Marianna przedstawiła mi część
pracowników osobiście, a potem raz jeszcze wyliczyła wszystkich dziewięciu zatrudnionych,
wskazując zajmowane stanowiska pracy. Procentowało to również podczas kolejnych spotkań
z Prezentacjami, ich ludźmi. Byłam rozpoznawana, miałam w ręku mapę, czułam się jak
posiadacz skarbu. W jednej z rozmów z pracownikiem biura raz jeszcze odczulam wartość
skarbu jakim mnie obdarzono - osobie, z która rozmawiałam pochłonęło

dużo czasu

poznawanie miejsca, uczenie się Prezentacji, skarżyła się, że
Kiedy przyjęto mnie do pracy, nie było czegoś takiego, ze mnie gdzieś prowadzono,
przedstawiano. Takiej sytuacji nie było i było mi nieswojo, nawet nie rozumiałam tego
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co mówią, ich dowcipów itd., zdarzały mi się gafy w stosunku do pracowników, gdy
traktowałam ich jak obcych. Natomiast gdy ktoś tutaj [do pokoju] przyszedł to Pani
Smith mówiła, że to ja będę się zajmowała tym i tym. Nawet gdy przychodzili jacyś
aktorzy, ona mówiła że ja jestem ta i ta osoba, wtedy czułam się bardziej u siebie
przyznam.(Stella)
Osoby poznałam jako przypisane do konkretnych miejsc. Takie przypisanie uświadamiały
również badania. Poszczególne sceny organizacji jako miejsca akcji (czy też strefy gry)
kolejno odsłaniały tę organizację i jej ogniwa. Ze stanu zatrudnienia wynikało, że w biurze
pracuje pięć osób: cztery w pełnym wymiarze i jedna na pół etatu. Dyrektor - Pan Sloane, w
zasadzie urzęduje w biurze. W pokoju organizacji widowni i pracy artystycznej są dwie panie.
W księgowości również zatrudnione są dwie panie, w tym jedna na pół etatu. Chłodnia jest
stanowiskiem pracy dyrektora do spraw technicznych. W kasie pracują dwie panie na pół
etatu, a krzesełko obok jest również półetatowym stanowiskiem pracy starszego pana. W
budynku teatru są trzy osoby zatrudnione na etat i dwie na pół etatu. Dalsze wizyty w terenie
również wskazały na związek osób z miejscem. Zdaniem Ofelii, coraz silniejszy, tłumaczyła:
Na początku tak nie było, nie było takiego zdecydowanego odcięcia, ale później coś
się zaczęło psuć i zaczął się robić taki lekki podział. Mieliśmy wrażenie jakby aktorzy
i troszeczkę Pan Sloane przestali doceniać prace biura i techników, a księgowość
jakby to ona robiła teatr a my to taka kula u nogi.
Dla pracowników „zamieszkujących” budynek teatru istniały tylko trzy obiekty plus jeden:
teatr to teatr, w Szopie nikogo nie ma na stałe, kasa to kasa a biuro to biuro ...(Fonsja
Dorsey)
Dla nich również gabinet dyrektora, pokój organizacji pracy artystycznej i widowni oraz
księgowość to jedno. Często posługują się kategorią opozycji binarnej: tu, cała reszta jest tam.
Nie do pomyślenia jest taki podział dla pań z biura, które podkreślały, że księgowość to
inna planeta. Same wyraźnie ją wyodrębniały w swoich opisach i opowieściach.
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Wszystkich razem, skupionych na jednej scenie zobaczyłam dużo później i tylko podczas
próby generalnej. Moje badania były już zaawansowane, a ja rozpoznawałam tę garstkę osób
wśród zaproszonych gości, czyli aktorów oraz publiczności teatralnej.
Wielogodzinne przesiadywanie w Prezentacjach i uodpornienie ich uczestników czy też
przyzwyczajenie do mojej osoby, spowodowało, że pracownicy zajęci swoimi sprawami
przestali zwracać uwagę na badacza. Badacz kręcił się po ich terenie, ciekawski, zadawał
pytania i coś szkicował, notował. Po prostu był i nikomu to nie przeszkadzało. Dopiero taki
stan pozwolił mi odkryć jeszcze inny charakter sceny organizacyjnej - teatr.
Prawie każde wkraczanie jednego z pracowników, a już przede wszystkim Pana Sloane’a, nie
wspominając o Obcych, do „nieswojego” pomieszczenia wpływało na zmianę zachowania,
postawy, mimiki, gestyki. Czasem wystarczyło by Pan Sloane wpadł na chwilę,
rozpoczynając tym samym przedstawienie, by natychmiast swoim wyjściem, niemal po
minucie je zakończyć lub po prostu przerwać, a scenie przywrócić charakter kulis

i

oczekiwać, aż okoliczności znów zamienią jej status. Kolejne nieoczekiwane, ale również
zaplanowane wejście innego znów zmieni jakość pracy i charakter działania.
Można wyodrębnić trzy najbardziej popularne sceny organizacyjne: pokój organizacji pracy
artystycznej i widowni – zwany biurem oraz duża scena w teatrze, kasa. Dwie inne sceny Szopa i gabinet dyrektora można określić jako czasowo angażowane na scenę, były po prostu
uczęszczane.
Dyrektor jest postacią , która wydaje polecenia, ma notes i telefon i pokoje nie są mu
potrzebne, chce być bliżej ludzi. (Zina Devry)
Dyrektor nie jest przyzwyczajony do siedzenia w swoim gabinecie. (Florence
Boothroyd)
Dyrektor tylko, gdy chce być sam lub gdy kogoś przyjmuje pozostaje w swoim gabinecie.
Poza tym zwykle krąży miedzy Szopą, teatrem i biurem.
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Na dużej scenie Prezentacji i w Szopie sytuują się spektakle w obu rzeczywistościach: sztuki
i codziennego życia organizacyjnego. Na wymienionych przestrzeniach odbywają się próby
aktorów, uroczystości wewnętrzne i dla szerokiego kręgu. Na dużej scenie zapadają pewne
uzgodnienia, kiedy i jak „ubrać scenę”, decyzje, przekazuje się

polecenia „tutejszym”

pracownikom. Oni dobrze się znają i mówią o sobie „rodzina” , także mają swoje miejsca
Zawsze okazja się znajdzie, znajdujemy wtedy jakiś cichy kącik, żeby sobie trochę
posiedzieć, herbatkę wypić. ( Fonsja Dorsey)
Wszystko jest malutkie u nas (…) my siedzimy w ciągu dnia albo w szatni albo na
widowni albo w jednej z garderób – przeważnie męskiej. Ale tez jest kanciapa gdzie
można sobie uciec. Dla mnie to ważne, że wiem, ze mogę gdzieś się schować, mogę
być sam, nie przeszkadzając nikomu.(George)
Kasa jako scena specjalizuje się w występach telefonicznych. Obowiązuje intonacja, zmiana
barwy głosu, uśmiech, który słychać w słuchawce.
Kontakt z widzem przez telefon (…) zastanawiałam się jak mam się odezwać. Zwykle
się mówi dzień dobry albo halo albo słucham, a tu trzeba zaprosić widza do teatru,
wiec nie można tak raptownie powiedzieć: kasa teatru słucham, bo wtedy można
widza odstraszyć. To już mi moja intuicja podpowiedziała, że musze znaleźć taką
formułę, żeby w każdej rozmowie była ona odpowiednia, bo wiadomo, że przez
telefon nie widzi się osoby, a niektóre dzwonią, żeby rozpoznać , czasem są
denerwujące w tonie, w obejściu, trzeba załagodzić, jakoś sobie to wypracowałam.
Wydaje mi się, że pozytywnie. Co prawda nie jestem osobą nadzwyczajną, tez mi się
zdarza jak ktoś pyta czy są miejscówki w teatrze to powinnam powiedzieć: to nie
pociąg, ale nie mówię tak, tylko sobie pomyślę, a mówię: u nas są miejsca
nienumerowane, w związku z tym ma pani tę dogodność, że może pani usiąść w tym
rzędzie, w którym pani sobie życzy i na tym miejscu, jakie pani odpowiada. I to są
właściwie te blaski i cienie, bo później człowiek siedzi i zastanawia się że powiedział
tak i tak, a może powinien inaczej...(Marta)
Nie wyklucza to też innych spektakli i innych form scenicznych w kasie. Do kasy wiedzie
najkrótsza z teatralnych dróg, dostępność jest najłatwiejsza. Obcy może łatwo znaleźć to
miejsce. Kasa stanowi również swoistą skrzynkę kontaktową pracowników, a są godziny,
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gdy tylko ona organizuje w TSP. Chłodnia zwykle bywa opuszczana przez jej „mieszkańca”,
chętnie podróżującego po Prezentacjach, zwłaszcza pomiędzy biurem a teatrem - jego
kulisami.
Ja często jestem za kulisami. Niektórzy przecież nawet nie wiedza, jak tam jest. Idą na
widownię, bo kupili bilet i oglądają. Nie jest dla nich ważne, kto stoi za
przygotowanym przedstawieniem i jak to się odbywa.(Antoine)
Pracownicy „techniczni” bardzo sobie cenią obecność szefa Antoine’a w ich przestrzeni:
Sam fakt, że Antoine siedzi tutaj, my sobie z nim żartujemy, rozmawiamy, wiadomo,
że to jest dyrektor, że jak coś zarządza to trzeba zrobić, ale jak przychodzi taki
moment, że jest rozprężenie to człowiek nie czuje że rozmawia z dyrektorem a z
osoba, zresztą przecież on zaczynał jak my. (George)
Gdy Antoine’a nie ma ani w jednym ani drugim miejscu, wtedy wiadomo gdzie iść by go
znaleźć - do chłodni. Pracownicy doskonale poruszają się po terenie, inni uczestnicy
organizacji - aktorzy - mają z tym trudności. Księgowość to scena odwiedzana najrzadziej.
(gdyby nie saturator, który zapewnia jej chwilowe przedstawienia). Charakterystyczna była
wypowiedz świeżo zatrudnionej (trzy tygodnie) pomocy księgowej, a raczej jej wzdychanie:
Pracownicy najczęściej skupiają

się tam obok [w biurze], żeby porozmawiać,

pożartować, napić się herbaty. Przychodzą aktorzy, często siedzi tam Pan Sloane (...)
Gdybym pracowała w pokoju obok ...tam maja większy kontakt z aktorami, coś się
dzieje.(Helena Iwanowna)
Mieszkańcy tej planety częściej podróżują telefonicznie. Tylko czasem wyprawiają się do
pomieszczenia obok- biura, za ścianę. Ich podróże wywołują najwięcej zamieszania wśród
współpracowników. Pogoriełow dodaje, że wtedy
Nie trzeba czekać na teatr wieczorem.
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WIDOWNIA
Widowisko jest pojęciem ogólnym,
które określa wszelkie zjawiska, jakie oglądamy.
Barthes (1975 w: Pavis, 1998, s.585)
Sens istnienia teatrowi nadaje widownia. To ona w dużej mierze decyduje o tym,
kiedy zachowania uczestników nabierają charakteru widowiskowego. Zawiera w sobie
elementy stwarzane przez jednych dla drugich i przez drugich dla pierwszych. Ma swojego
obserwatora. Aktorzy powoływali się na tzw. świętą definicję, która zdaje jawi się dla nich
oczywistością
Przecież święta definicja mówi, że do powstania teatru trzeba tylko aktora i widza,
gdy zabraknie jednego z nich teatr znika. (Laura)
Pracownicy widzą w niej pracy-dawcę, dostrzegają przez nią wartość swojej pracy.
Podkreślają:
Właściwie teatr istnieje dla publiczności, to dla niej są przedstawienia, właściwie to
dzięki niej.(Antoine)
Inni dodają, że bardzo ważna jest komunikacja interpersonalna, do której teatr stwarza okazje,
a widownia jest jedną z płaszczyzn ku temu.
Podstawą jest komunikacja międzyludzka i teatr powinien o nią dbać. Poza tym jak
nie ma widza, nie ma teatru, teatr nie utrzyma się i chodzi o to, żeby oni [widzowie]
przychodzili do teatru. (Kapitan Strażników)
Pan Sloane z założenia zerwał z konwencjonalnym, sztywnym podziałem przestrzeni teatru
na scenę i widownię. Ilość miejsc na widowni, dostępność biletów z tym związana, jest
uzależniona od usytuowania sceny, a ta jako wydzielona przestrzeń architektoniczna podlega
w Prezentacjach częstym zmianom i nie dzieje się tak tylko na dużej scenie. Dla aktorów jest
to powód do
fantastycznej możliwości i intymności kontaktów z widzem, który widzi wszystko,
wchodzi nam w dziurki od nosa prawie i oczy – wszystko jest widziane. Nie można
się ukryć, nie można się tyłem odwrócić do widowni, bo widownia jest z każdej
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strony.(…) To fantastyczne przeżycie. Bardzo lubię gra w teatrze Prezentacje.(Julia
Lambert)
Inaczej z tym się czują pracownicy na swoich małych, ciasnych „scenach”. Zwłaszcza ci,
którzy dopiero podejmują naukę „bycia człowiekiem teatru” i są na początku jej drogi, a
przyszli z innej branży i znaleźli się wprost na popularnej „scenie” organizacji. Pracownik
biura wyznaje:
Naprawdę trudniej mi osobiście prowadzić rozmowę, bo ci świadkowie, obserwatorzy,
widzowie. Już mówiłam, tu jest tak, że dzwoni osoba, dopytuje się o autora, ale i o
obsadę, jakieś szczegóły z treści przedstawienia, a ja jak na cenzurowanym, wszyscy
słyszą co odpowiadam i … [w trakcie weszli do pokoju Pani Smith i Pan Sloane]
„rozmowa trochę trwa”. (Stella)
Widownia potrafi kontrolować scenę, nie tylko dlatego, że sama
widownia splata się ze sceną (Zina Devry)
Obecni są na niej jednocześnie aktorzy i widzowie. Ona wywiera wpływ na to co i jak robi
aktor
Energetyka widza powoduje, że każdego wieczora, każdy spektakl można zagrać
inaczej i gra się inaczej. (Julia Lambert)
Jeden ze sposobów radzenia sobie w takiej sytuacji zdradzała Julia Lambert
W czasie grania czuję obecność widzów, troszeczkę widzę też twarze, wszystko jest
na ich oczach. Tyle lat już, ale obawiam się widowni. Boję się po prostu. Oczywiście
pokrywam to dezynwolturą i trudno we mnie to znaleźć widzowi, ale tak wewnętrznie
to ja się boję, więc tak na wszelki wypadek nie patrzę w ogóle w jego stronę. Widz
jest dla mnie jakimś zwierzęciem utajonym gdzieś tam … Dopiero przy ukłonach
właściwie na dobrą sprawę przyglądam się jemu.
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PRZEDMIOT
(...) Szczęśliwy, czyje myśli zdolne są do lotów,
Kto z chyżością skowronka wznosi się nad chmury,
Na życie spoglądając z wysoka i który
Rozumie mowę kwiatów i niemych przedmiotów!
Baudelaire (1999, s.9)
Teatr zwraca szczególną uwagę

na przedmiot, który pobudza kreatywność,

współtworzy znaczenia, odsłania ich powielokrotność, uruchamia wiele konotacji i tłumaczy
ich metaforyzowanie.
Przedmiot w teatrze, nie jest to rekwizyt. My poszukujemy przedmioty dotknięte
przez czas - a przecież tu , na tym terenie ich nie brakuje. Są to też przedmioty
wyszukane gdzieś na bazarze, na strychach. Sądzimy, że one... maja duszę... , że one
maja pewną energię zamkniętą w sobie, ale również, że są daleko bardziej inspirujące
dla aktora a potem także dla widza. Ponieważ maja pewną tajemnicę, którą można
odkrywać, komponować. Takie poletko, które kultywuje aktor we własnej wyobraźni,
przy budowaniu roli, a widz przy odczytywaniu przedstawienia. Stąd ten przedmiot
może być inspirujący. (Kapitan Strażników)
Takie wypowiedzi uczestników badanej organizacji eksponowały przedmiot i jego moc
znakotwórczą. Wołały o nie redukowanie jego znaczenia do jednego sensu czy też jednego
poziomu rozumienia. Aktorzy rzadko używali słowa rekwizyt. Miejsce tego leksemu w ich
słowniku zajął przedmiot. Awansowali go jako kolejnego współtwórcę przedstawienia, który
zanim współtworzy, z pokorą przyjmuje nadane mu znaczenie i funkcję, nierzadko odmienną
od tej, która jest mu przypisana w rzeczywistości. Dla pracowników odpowiedzialnych za
przygotowanie sceny przedmiot stawał się tylko rekwizytem, instrumentem ich pracy.
Widzieli w nim głównie obiekt różnorakiego manipulowania, a fakt umieszczenia na scenie,
wśród innych rekwizytów, czynił go elementem dekoracji.
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Przygotowanie przedstawienia do odbycia się to przygotowanie wszystkich
rekwizytów, czyli tego czym aktorzy posługują się na scenie, kiedy w czasie
przedstawienia grają już w dekoracji.(Kardynał Alcest)
Oni również podkreślali, że nie wyrzuca się pewnych rzeczy w teatrze, nawet jeśli są to
dziurawe spodnie.
Podróżowanie po teatrze Scena Prezentacje obejmują także spotkania z teatraliami – tym
wszystkim, co związane jest z teatrem np.: afisze, plakaty, repertuary, programy, bilety,
zaproszenia, kronika, okazjonalne opracowania, wycinki recenzji, fotogramy z prób i
spektakli, pamiątki po zagranych rolach itp. Dla pracowników Prezentacji są ważne. Chętnie
o nich mówią, chętnie je pokazują, otaczają się nimi. Są one rePrezentacją fragmentów ich
życia i mimo, że są już oderwane od swojego czasu, oferują chętnie komentarz, który ilustruje
określone wydarzenia. Starają się zadbać o odpowiedni dla nich kontekst – przede wszystkim
Szopa, a dalej foyer, kasa, biuro, gabinet dyrektora. Byli pracownicy opowiadali, że gdy
widzą na mieście afisz Prezentacji, dostrzegają najpierw twarze ludzi, z którymi pracowali w
tej organizacji. Aktorzy z kolei mówili, że widzą „dzieci Pana Sloane’a” (Laura). Dopiero
potem do głosu dochodzi uliczna informacja teatralna. Zwraca uwagę znak graficzny teatru,
nazwisko autora, tytuł sztuki, „nazwiska na afisz” (Florence Boothroyd) czyli obsada
aktorska, reżyser, scenograf. Trzymając w ręku bilet do Prezentacji, można stwierdzić, że nie
jest on tylko przepustką na spektakl wieczorny czy też formą pieniądza, ale efektem „ręcznej
manufaktury” (Marianna).
Prezentacje to także spotkania z teatraliami organizacyjnymi, wśród których uwagę zwraca
kilka innych przedmiotów. Niektóre występują jako insygnia władzy - wystarczy spacer po
organizacji, by zauważyć, kto zajmuje dane stanowisko, jaka jest hierarchia. Zaliczają się do
nich fotele dyrektorów, a najbardziej widoczne są te symbole w księgowości. Władza i
powaga stanowiska wyrażana jest też przez posiadanie własnej pieczątki:
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Zostałem więc [dyrektorem] technicznym, bo mam wykształcenie techniczne
[technikum]. Ale pieczątkę mam, pełne uposażenie od Pana Sloane’a do podpisów, do
wszystkiego, co on i pod jego nieobecność to ja tu jestem głową. (Antoine)
Z uwagi na nienumerowane miejsca w teatrze, co wynika z różnych ustawień widowni, fotel
ukazuje jeszcze inny rodzaj władzy, o którym opowiada bileter:
Czasami dochodzi do kolizji ... są różne powody: przychodzi np. para i oni muszą
razem siedzieć albo przychodzi po prostu nie wiem jak to nazwać bananowa młodzież
czyli jakiś tam skin nie skin, wiadomo, że nie będę z nim zaczynał ani nikt od nas z
dyrekcji, bo to może się źle skończyć ... ale najczęściej jak jacyś znajomi przychodzą
razem, wtedy są takie sytuacje fajne, wchodzę i widzę jak walczą o fotele, proszą
mnie nieraz czy mógłbym dostawić krzesło przynajmniej.(George)
Dysponowanie saturatorem z wodą Dar Natury w biurze ujawnia podobny charakter.
Zabawnie wyglądają postacie krążące miedzy kasą, chłodnią i biurem – wszyscy z czajnikami
w ręku zmierzają do księgowości, by skorzystać z lepszej wody.
Inne przedmioty stanowią o autonomii danego miejsca. Tak jest z telefonem –
najważniejszym narzędziem komunikacji, który pozwala nie ruszać się z miejsca, wykonując
czynności służbowe. Są tacy, którzy rzadko wypuszczają się w „rewir technicznych”, a w
budynku teatru znajdują się tylko podczas próby generalnej lub innego przedstawienia –
jubileusz, imieniny czy jakieś inne święto. Ze strony „technicznych” wygląda to podobnie:
Telefonicznie się komunikujemy, jeżeli sprawa jest złożona wtedy idziemy tam albo
koleżanka przychodzi tutaj, raczej przychodzi tu.(Kardynał Alcest)
Telefon ważny jest też z uwagi na możliwość kontaktu „z miastem”, z otoczeniem
zewnętrznym („przez 0, ale można dzwonić na miasto, kiedy jest taka chęć, potrzeba”
(George)).
Kolejne przedmioty występują jako narzędzie pracy: raz jeszcze telefon, którego dźwięk
stanowi jakby stałą element muzyczny w biurze i kasie. Zainteresowanie wzbudza komputer,
jako powód do dumy i
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przejaw nowoczesności i niedostawanie od reszty [świata zewnętrznego]. (Służąca
Mary)
Budził on obawy niektórych starszych pracowników.
Komputer jest nową inwestycją, to nowe przedsięwzięcie będzie w końcu
zrealizowane, żeby nawet bilety do własnego teatru sprzedawać systemem
komputerowym. I dobrze i źle, bo drukarka to jest maszyna ogromnie głośno
pracująca no i jeszcze kwestia izolacji z widzem poprzez szybę to się gorzej słyszy, a
jeszcze jak tę maszynę się uruchomi, to będzie wszystko zagłuszała, no ale jak trzeba
iść z postępem to trzeba, chociaż ja uważam, że system sprzedaży jaki jest daje
możliwość ludzkiego podejścia do problemu sprzedaży biletów. Natomiast komputer
jest maszyną i jeśli ktoś przyjdzie i powie: nie chcę na ten ale na inny termin to trzeba
będzie coś z tym zrobić, żeby była możliwa zmiana terminu, zmiana biletu czy
wycofania biletu. No spróbujmy to w komputerze zrobić – to jest niby proste, ale z
perspektywy osoby niedoświadczonej w pracy z komputerem nie wydaje mi się takie
proste, jest trochę zagmatwane. Nie wiem, czy komputer wychwyci tez wszystkie
aspekty sprzedaży biletów. (Marta)
Inni nie mogli się go doczekać, bo był dla nich zwiastunem ułatwienia w pracy
Nie boję się (…) już wcześniej pracowałam na komputerze. Jest to tylko kwestia
programu. (Stella)
Ci, którzy się go już doczekali, potwierdzają ważną rolę tego atrybutu nowoczesności:
Komputer wszedł i zrobiłem sobie taką automatykę, że jak jest sytuacja, że światło
wchodzi razem z muzyką to jest teraz jeden klawisz, to mi jakby ułatwia. Komputer
pilnuje, ja to włączam i leci wszystko wg programu i wtedy jest idealnie, a tak gdy
była nastawnia ręczna coś zawsze było nie tak. (Nick)
Dla uczestników Prezentacji przedmiot to także informacja. Repertuar: tytuł, autor, aktor,
zapowiada kogo oczekiwać, jakiego gościa się spodziewać. To jest taka „prognoza pogody”
(George). Kostium jest także nosicielem znaczeń i ich wyrazicielem. Informuje o czasie:
porze dnia, roku. W trakcie przedstawienia przypisuje pracowników do wykonywanej roli,
podczas sezonu ogórkowego - jak widać pracownicy chodzą porozbierani i się robi
różne rzeczy, na które nie ma czasu w ciągu sezonu.(Kardynał Alcest)
Zasadniczo panuje pełna dowolność w ubiorze (z wyjątkiem przedstawień).
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Tu na terenie ubieramy się tak, jak w domu, żeby było wygodnie.(

Antoine)

Dla aktorów kostium jest informacją o kondycji finansowej teatru:
Kostium to jest problem - trzeba się bardzo skromnie ubierać, zasada: jak najtaniej.
Gram już piątą sztukę w jednych butach Te czarne buty, w których gram we Wdowach
to one jeszcze są z Julii (…), one już są takie zrąbane , że po prostu wstyd powiedzieć,
ale to się wiąże z finansami teatru, przecież teraz nie ma na nic pieniędzy. (Zina
Devry)
Kostium jest także wehikułem, który pomaga przeistaczać się aktorowi w postać.
Zajęte krzesło informuje o rozpoczęciu przedstawienia. Wieczorem w teatrze lub w ciągu dnia
w biurze pozostali pracownicy, goście, klienci teatru mogą zasiąść na jednym z dwóch foteli
wyściełanych czerwonym aksamitem, identycznych jak na widowni w teatrze.
Istnieje także identyfikator, z którego korzysta tylko jeden pracownik teatru i tylko z uwagi na
swoje nietypowe stanowisko pracy – krzesełko w przejściu, które przedstawia przed
wieczornym spektaklem. Uzasadnia to słowami:
ta plakietka [wskazuje na identyfikator, na którym zdjęcie i Petka oraz imię i nazwisko
pracownika] jest mi potrzebna po to, żeby niektóre osoby

wiedziały, dlaczego ja

upominam się o bilet. Nie chcą niektórzy mi uwierzyć, że ja tu pracuję, że ja tu tak z
boku przyszedłem. (Pogoriełow)
Innym jest po prostu niepotrzebny, nie lubią go:
Gdy gdzieś chodzę to mam e sobą repertuar czy plakat albo zaproszenie, a tam są
pieczątki i to nie jest tak zupełnie bezosobowo, że nie wiadomo kto przychodzi. Te
identyfikatory kojarzą mi się z agentami, poza tym nie lubię być taka zaetykietowana
- oznaczona, wiec wolę tego nie nosić. (Stella)
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DEKORACJA
Co dzień odnawiam spojrzenie
co dzień narasta mój dotyk
łaskotany bliskością tylu rzeczy.
Herbert (1973, s.10)
Dekoracja czyli wszystko to, co stanowi tło dla akcji i jej scenerię, szczegółowo
opisałam w innym miejscu. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na dekorację słowną,
przedstawioną nie za pomocą środków wizualnych, ale opisaną lub sugerowaną w
komentarzach pracowników i ich zachowaniach. Dla niej dużo miejsca pozostaje zwłaszcza
podczas „sytuacji premiery” i organizowanych w związku z tym spotkań popremierowych.
Zauważyłam niesamowitą zgodność w tej kwestii wśród uczestników Prezentacji. Nie można
się oprzeć wrażeniu, że mamy do czynienia z jakimś rytuałem, o którego mankamentach
wszyscy wiedzą. Nie bardzo to pochwalają, a jednak nikt nie oponuje. Jest częścią świata ich
organizacji i tak musi być.
Przedstawienie premierowe to nie jest taki prawdziwy pokaz. Publiczność premierowa
tez jest inna , drugie przedstawienie jest tez napięte, to prawdziwa premiera, właściwa
gra zaczyna się dopiero od trzeciego, czwartego przedstawienia. Jak teatr daje dużo
zaproszeń podnosi to splendor, ale pieniędzy nie daje. Taka publiczność trochę
pokrzykuje, wiadomo władze, znajomi, przyjaciele i domownicy. Taki prawdziwy
odczyt jest kiedy wejdzie rasowa publiczność z biletami, która się interesuje
przedstawieniem. Wtedy dopiero można sobie po cichu patrzeć jaka będzie reakcja
widzów, jakie są te owacje, jak komentują później stojąc gdzieś w hollu. Często to
robię, bo jestem zainteresowany jaki był odbiór (…)Bardzo rożnie ludzie odbierają –
czasami są zachwyceni a czasami wprost mówią, że lepiej było siedzieć w domu, a nie
tu i jeszcze za bilet płacić. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Zresztą maja do tego
prawo, trudno wszystkim dogodzić. Właściwie teatr istnieje dla publiczności, to dla
niej są przedstawienia. (Antoine)
Pracownicy ujawniali w wypowiedziach, co mają na myśli mówiąc „prawdziwa premiera”.
Tę cenili dużo bardziej niż spotkanie z szampanem i ciastkami, o którym mówili wprost:
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Ja tego unikam, bo ja wiem co to jest. Czasem czuje się ten fałsz. Przedstawienie
zawsze kończy przemówienie, podziękowanie – oczywiście wszystko na miejscu, a
podziękowania trzeba zaczynać od tych, co dali pieniądze, bo się obrażają … Ale
najbardziej to mnie śmieszy, jak ci wszyscy ludzie, którym się wie, ze trzeba
dziękować, a sztuki są gorsze i lepsze, a oni mówią: ach, boski byłeś, przeszedłeś sam
siebie itd. No nie wiem, ale myślę, że wychodzą stąd i tyłek mu obsmarują tylko dym
będzie szedł. I dlatego tego nie lubię i nawet nie zostaje na tych premierowych
spotkaniach. Raz nie ma mojego towarzystwa, a nie będę się do nich dolepiał i z nimi
masło smarował i dyskutował, tak jak oni , dwa – słodyczy nie lubię … a są zawsze
słodycze … pączki oczywiście ….(Nick)
Pracownicy artystyczni również zwracali uwagę na ten wymiar premiery i wyznawali
Sytuacja premiery jest wyjątkowa (…) ale to nie jest najważniejszy moment. Ja nie
chodzę do teatru na premiery, unikam tego. (…) jest to bardziej spotkanie towarzyskie
niż premiera, niż spotkanie czemuś konkretnie poświecone. Dużo więcej można
powiedzieć o spektaklu, kiedy on się dotrze w przeciągu kilku przedstawień. To jest
tak – wszystkiego się słucha i to albo boli albo cieszy, to jest taka sfera próżności,
której nie jesteśmy się w stanie jakby wyzbyć, ale jednocześnie nie ma co zabierać się
do uprawiania tego zawodu bez pewnego przeświadczenia, o tym, ze nie wszystko, co
się mówi jest istotne i prawdziwe (…) każdy kto przychodzi ma swoje zdanie, swoje
uwagi. Natomiast trzeba tego słuchać, ale wybierać tylko to, co służy temu, co jest
sensowne, co uwydatnia sens. Ponieważ spektakl jest niezwykle delikatną tkanką i
bardzo łatwo jest zabić go jakąś ingerencją zewnętrzną, w związku z tym ja i aktorzy
uczymy się tego ażeby umieć oddzielać te rożne informacje w procesie pracy
teatralnej. Staramy się jakby uodpornić i wiedzieć o co chodzi, do czego zmierzamy,
żeby potrafić selekcjonować informacje, które napływają z zewnątrz, ale to już zależy
od siły osobowości – i aktora i reżysera.(Kapitan Strażników)
Jeszcze jeden element dekoracji, tym razem manifestowany fizycznie, występuje po każdej
premierze. Na okrągłym stoliczku w biurze pojawia się wazon z czerwoną różą, wino i
pączki. Taki sam kwiat widzi się w gabinecie dyrektora. Ci, którzy odwiedzą wtedy biuro
zachęcani są do podzielenia się z dyrektorem - Panem Sloanem opinią o przedstawieniu i
wrażeniem. Po jednej z premier w Prezentacjach, w notatkach terenowych odnotowałam:
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Pan Sloane wydawał się poruszony, jakiś niespokojnie uśmiechnięty, z niedosytem
informacji, niepewnością. Z niepokojem mówił „no teraz zobaczymy co powiedzą ci
... [ciszej dodał ] prawdziwi ...”. Coś miłego, niepokojącego wisi w powietrzu, jakieś
oczekiwanie.
Następnego dnia w moim dzienniku pojawił się m.in.: zapis:
napięcie opada, przestrzeń wypełnia się stanem błogości unoszonej dowcipem,
uśmiechem. Pani Smith porozumiewawczo: „to wiosna i po prawdziwej premierze,
była wspaniała”.
Wypowiedź byłego pracownika ujawniła jeszcze inną sytuację (można pomyśleć o
dulszczyźnie w wydaniu organizacyjnym):
Na premierze wiadomo, wszyscy się zachwycają, że jest cudownie, ale miedzy sobą
plotkują. Podchodzą do Pana Sloane’a z przyklejonym uśmiechem, potakują,
schlebiają itd. (…) Natomiast pracownicy - nie. Pan Sloane liczy się ze zdaniem Pani
Smith. Jest to osoba, która ma na niego wpływ. Gdy pojawia się świadomość, że
można coś zmienić, jest cień szansy – wysyła się Panią Smith. Gdy sztuka jest
kiepska, totalnie się jakby nie podoba, brak aktorstwa, reżyserii itd. – wszystkiego
tego my dyrektorowi nie powiemy, co najwyżej ona, ale my to komentowaliśmy,
technicy się śmiali.(Ofelia)
Okazją do prezentacji „dekoracji słownej” są także spotkania np.: imieniny, Dzień Teatru itd.
Jednak, jak mówią pracownicy, chyba tradycja takich własnych „naszych” spotkań zamiera i
w ogóle zmienił się ich charakter. Dzień Teatru, celebrowany przez Pana Sloane’a, aktorów i
większość pracowników (nie tylko artystów !), dla niektórych jest „prawie jak Dzień Hutnika
albo inny podobny” (Florence Boothroyd). Niektórzy z pracowników otwarcie upatrują tę
zmianę w pojawieniu się księgowej:
Tradycja tutaj umiera od momentu kiedy …od momentu kiedy pani Florence
Boothroyd chyba się pojawiła właśnie. Żałuję, (…) teraz się zrobiło tak, że tu w biurze
prawie w ogóle nie obchodzi się imienin, my tam sobie robimy. Czyli jakby zrobił się
taki większy podział, taka dysproporcja. Czasami jest mi bardzo niezręcznie, bo ja
jestem tu i tu. (Pierre)
Pracownicy także zauważyli zmiany i bariery i z nieukrywanym smutkiem komentują:
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U nas robi się święta, bo cos by wypadało zrobić (…) wydaje mi się, że teraz to
bardziej na pokaz jest. Jest takie bardzo, no powiedziałbym teatralne, nie to co
kiedyś.(Nick)
Niezwykle chętnie wspominają przeszłość, gdy nie było zmian osobowych w teatrze,
warunki wręcz spartańskie łączyły ludzi, a
Ekipa była zżyta (…) każde święta, imieniny i inne uroczystości zawsze było cos
naszykowane, była zrzutka, czasem nawet na niedziele. (…) Przychodziły imieniny i
solenizant mówił, że zaprasza na dany dzień, to było nawet ściśle uzgodnione z
repertuarem. Teraz po tych wszystkich zmianach wyczułem, że to się osłabiło i gdy
ostatnio Kardynał Alcest zrobił imieniny, Pan Sloane przyszedł złożył życzenia, ale
nie było tak, że cały teatr, ci wszyscy ludzie, raczej kameralnie było. Nie wiem jak to
będzie dalej. (Antoine)
W Prezentacjach można zauważyć także, sugerowaną za pomocą specjalnych efektów
dekorację dźwiękową. Nie tylko podczas przedstawienia teatralnego, kiedy jest ona
sposobem na wyrażenie istnienia strefy gry poza sceną i ekspresji aktorów:
są aktorzy , którzy się bardzo zapamiętują, w tym co robią np.: Krzyś Kolberger jak
ma scenę takiej bijatyki z Marysia Pakulnis za kulisą, to jak on tam wpada to
rzeczywiście w jakimś amoku, hałasu narobi i jak kopie tę walizkę, to raz się ona aż
rozsypała i wszyscy uciekają tu wtedy…(Nick)
Dekoracja dźwiękowa spełnia także rolę niewidzialnej kurtyny - dzieje się tak najpierw w
momencie wkraczania na teren byłego Norblina oraz przede wszystkim podczas wieczornych
spotkań na przedstawieniach. Ta niewidzialna kurtyna jest opozycją do Brechtowskiego
„ciężkiego aksamitu dobijającego scenę i rozcinającego sztukę jak ostrze gilotyny” (Brecht,
1979, s.99), którego z tego właśnie powodu Pan Sloane nie uwzględnił w TSP. Tu nie ma
tego rodzaju kurtyny.
Muzyka towarzyszy pracownikom, gdy są „u siebie”. Oprócz telefonów cicho brzmi radio,
gra muzyka, w innym miejscu słychać tasowanie tali i kładzenie kart na stół.
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3.2.2. CZAS
(...)-A poza tym nie było czasu na to wszystko – dodała Zuzanna. – Nawet gdyby to miejsce
istniało, to Łucja nie miałaby czasu, aby być wszędzie, gdzie opowiadała. Przecież wybiegła z
tego pokoju zaraz za nami. Nie minęła nawet minuta, a ona upierała się, że nie było jej całe
godziny.
-To właśnie sprawia, że jej opowieść wygląda na prawdziwą – powiedział Profesor. – Jeżeli
rzeczywiście są w tym domu DRZWI, które prowadzą do jakiegoś innego świata (...) – jeśli
więc, mówię, Łucja dostała się do innego świata, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby się
okazało, że ten inny świat ma swój własny odrębny czas; tak więc, niezależnie od tego, jak
długo w nim się przebywa, NASZ czas nie ma z tym nic wspólnego.(...).
Lewis (1950/1985, s.39)52

Już na samym początku badań „tubylcy” uświadomili mnie o szczególnym znaczeniu
czasu w teatrze. Autonomia czasu teatralnego nie dotyczy tylko wieczornych realizacji, kiedy
to czas zdaje się być niezależnym od zegara, kalendarza i nie podlega ruchowi jednostajnemu.
Autonomia czasu dotyczy organizacji jako takiej. Osoby, które nie są świadome, że teatr
funkcjonuje inaczej, odnoszą fałszywe wrażenie, że tu się nie pracuje. Nie wynika to z faktu,
że np. poniedziałek to teatralna niedziela, a wakacje to tzw. sezon ogórkowy, o którym
zwykło się mówić, iż jest to okres letniego zastoju w życiu kulturalnym i martwy sezon dla
teatru, bo jego działalność zastyga. W Prezentacjach nawet to nie jest do końca prawdą, gdyż
tutaj notuje się tylko częściowy zastój działalności. Teatr funkcjonuje inaczej, bo on pracuje
według innego zegara. Duży wpływ na postrzeganie tej organizacji ma pora dnia, tygodnia,
miesiąca, roku, a
kalendarz bywa czasem niezbyt łaskawy (Stella)
nikt nie wie (...), które miesiące, a zwłaszcza dni są do grania(...) raz wydawało się, że
sobota niedziela, a tu świeci pustkami, a że czwartki są dobre nikt nie wie dlaczego.

52

[wytłuszczenie EF]
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Potem nagle się zmienia, wchodzą inne dni. Tu nie ma żadnej reguły. Wydaje się, że
deszcz spadnie ludzie przyjdą do teatru, a co się okazuje ... (Pan Smith)
albo upał był, kto by się spodziewał, ze na ten Klan wdów ktoś przyjdzie, a potem nie
mogliśmy ludzi pomieścić. Żadna reguła tego nie wyjaśnia i trudno to zaplanować.
(Pani Smith)
53

Sezon teatralny ma swój początek we wrześniu a koniec w czerwcu, kiedy następuje
przerwa urlopowa. Dla uczestników nie oznacza to jednak wakacji. Pracują nadal. Grają
swoje role społeczne.
Poza tym, że gra się na scenie to teatr żyje własnym życiem. Ktoś to musi wszystko
zrobić, przygotować. (Hrabina Kotłubaj)
Czas Prezentacji jest zjawiskiem niezwykle plastycznym, na które wpływa wiele czasów .
Niekiedy jest on równoległy do czasu rzeczywistego. Jego sprzymierzeńcem okazują się
drzwi. Pomagają one przekraczać wymiary, przenosić się w czasie , nastrajać na inny czas,
którego staje się zapowiedzią.
Czas teatralny zwłaszcza tutaj, kiedy przechodzę przez te drzwi, wchodzę przez bramę
z ulicy na już niezwykły dziedziniec i dopiero teatr … to jest jakby czyściec, który
prowadzi do magicznego wyciszenia, uspokojenia. Teatr i w ogóle praca w teatrze i
praca w zawodzie aktora jest formą jakiegoś katharsis. Wszystko co się w człowieku
rano lub w ciągu dnia nagromadzi, jakieś złe toksyny, jakieś nerwy, jakieś problemy,
jakieś coś - wszystko trzeba oczyścić wyjść na scenę jako ktoś inny, czysty czyli taki
lepszy, żeby móc nabudować tę teatralną rzeczywistość i nawet jeżeli się jest chorym
– na scenie się zdrowieje, więc śmiem twierdzić , że aktorzy, ludzie teatru są młodsi
niż inni ludzie, ponieważ czas sceniczny to jest tak jakby zatrzymany w życiu czas.
Te dwie godziny na scenie nie maja nic wspólnego z czasem który w międzyczasie
przepłynął. Tam się on zatrzymał wracam po tych dwu godzinach do tego samego
punktu, z którego wyszłam, do jakiegoś takiego miejsca przy bramie skąd
wystartowałam do teatru. A to jest już inna rzeczywistość i to jest wspaniale bo ja
wychodzę w inny wymiar i czasowy i w ogóle poza siebie wychodzę absolutnie poza
siebie.(Laura)
53

To ważna jednostka, pracownicy swój staż pracy podawali nie w latach lecz w sezonach - wszyscy oprócz
tych z księgowości. Sezon jest umowną jednostką aktywności teatru (jej tradycja sięga XVIII wieku, kiedy to
szefowie zespołów, zwani enterprenerami, wynajmowali na określony czas lokal na teatr i aktorów).
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Czas sceniczny często staje się odniesieniem do innych poziomów czasowych. W biurze
minuty odmierza głównie repertuar. Trzeba go ułożyć do 20-stego każdego miesiąca na
miesiąc następny. Tempo narzuca czas aktorów, ponieważ trzeba rezerwować czas na próby,
przedstawienia. W sytuacji, gdy aktorzy przychodzą z różnych teatrów, zgranie terminów jest
„duży[m] wyczyn[em]” (Pani Smith). Przygotowanie premiery to odmienny rytm i oddzielny
zegar, szybsze tempo. Widoczne jest to zwłaszcza w biurze, teatrze, chłodni i u Pana
Sloane’a. Natężenie ruchu przedpremierowego wycisza się, a wręcz urywa się w dniu
premiery
Ta praca jest dosyć zwariowana, rzeczywiście dużo się dzieje (...) a czasami jest tak,
że jakby czas stanął i nic się nie dzieje, naprawdę – szczególnie takim dniem, kiedy
panuje zupełny spokój, cisza – niesamowite, ale jest to dzień premiery. Wtedy
wszyscy, którzy mieli być zaproszeni wiadomo, że są zaproszeni, a ci którzy chcieliby
tez nie mają szans, bo karty rozdane. Nie ma prób, wszystko przygotowane, czekamy:
wieczorem będzie premiera.(Pani Smith)
Najbardziej przykrym dniem jest dla mnie dzień premiery. Kiedy ludzie mówią mi
pan jest szczęśliwy, to się zawsze trochę czuję taki … ja wiem, jakby ktoś mi coś
odebrał (...)Nie mogę sobie miejsca znaleźć: to tu pójdę, coś zrobię, jestem taki
nieprzypisany do niczego i to jest taka moja męka teatralna. Znowu zaczyna się
rozmyślanie, bo jednak ciągnie do tego żeby trud podejmować od nowa – to trudne
momenty do podjęcia. (Pan Sloane)
Poza tym w samym gabinecie Pana Sloane’a splata się wiele czasów. Jest dla dyrektora czas
historyczny: Żoliborza, powstania teatru przy ul.Żelaznej. Są także jego własne czasy:
biologiczny, o którym coraz częściej mówi i dramatyczny, który zdaje się wypierać
biologiczny. Wtedy pochłania go bez reszty wewnętrzny czas akcji dramatu i chociaż jest na
miejscu, to tak jakby go nie było. Jest też czas trwania spektaklu, o którym dyrektor mówi z
perspektywy Syzyfa:
robota naprawdę syzyfowa a potem przychodzi się, ogląda coś co trwa 1 h 20 minut.
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W księgowości żyje się według harmonogramu rozliczeń wobec władz zwierzchnich i
zewnętrznych urzędów. Księgowa przyznaje, że to
nielimitowany czas pracy, ale robota musi być zrobiona w terminie, za duża
odpowiedzialność.
W kasie jest jeszcze inaczej:
to taki rozciągnięty czas pracy – co tu dużo ukrywać: przerwa jest od 13:00 do 16:00,
przychodzę na 9:00 a wychodzę prawie o 21:00, kiedy sztuka już trwa, kiedy życie
tutaj w tym obejściu administracyjnym milknie.(Marta)
W kasie czas liczy się w tygodniach. Wynika to ze zmian pracy kasjerek i niesie ze sobą
obowiązek rozliczeń. Ten czas zagłuszany jest jednak przez zegar przedstawień – biletów
zarezerwowanych, sprzedanych, kupionych, zapisanych, rozliczonych.
Cały czas jest to życie od sztuki do sztuki, to życie od spektaklu do spektaklu. Tak, tu
się tak żyje. (Hrabina Kotłubaj)
W teatrze czas odmierzają głównie przedstawienia i próby, zegar przyjmuje formę grafiku.
Tu musi nas obchodzić wszystko, od czego zależy funkcjonowanie teatru, dlatego
trzeba być czasem cały dzień i kawałek nocy jeszcze.(...), ale jak nie ma dużo roboty
w ciągu dnia to pracownicy mogą wyjść i coś załatwić na mieście. (Antoine)
To co jest dwa trzy tygodnie po premierze to taki luźny czas, a potem znowu próby, o
różnych porach i rano i wieczorem, spektakle wieczorem (...) na przestrzeni lat
przyzwyczaiłem się do zostawania po tzw. godzinach, zresztą nie myślę o tym w tych
kategoriach – trzeba zostać i się zostaje, po prostu tak trzeba. Poza tym czasem teatr
płaci dniami wolnymi.(Kardynał Alcest)
W magazynie, który jest oddalony od budynku teatru, bardziej dosłownie niż w innych
obiektach Prezentacji odczuwa się pory roku i ich specyfikę:
w lecie jest przyjemnie przenosić te wszystkie rekwizyty, w zimie trochę gorzej, jest
ciężej, zwłaszcza jak jest śnieg i muzeum go nie odgarnie.(George)
Z uwagi na to, że w Scenie Prezentacje pracuje dużo, jak mówi Pan Smith „kulawych
kaczek” - są to „ osoby za słabe na te czasy, to także starsze osoby, oraz osoby na rencie
(...)” - teatr staje się kluczem w zegarze życia. Nakręca ludzi. Nadaje sens działaniom i
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„człowiek ma jakiś obowiązek, w dodatku przyjemny”(Pogoriełow).

TU I TERAZ ~ TAM I KIEDYŚ
Zawsze jutro jesteśmy inni.
Julia Lambert
Opowieści ludzi, których spotkałam w Prezentacjach, wskazywały na ulotność tego,
co robią - ich finalnego produktu i tego, co przeżywają, by ów zaistniał:
Ta praca wydaje mi się taka ulotna, to takie nie bardzo wymierne i to szczerze
mówiąc w trudnych momentach troszkę mnie zżera. (Stella)
Ludzie snuli refleksje i opowiadali o niewymierności nakładów pracy do efektów i ich
próbach utrwalenia „żywego słowa”
Tu się wyczuwa, że codziennie jest co innego. (Nick)
Z wieczora na wieczór jest szalona różnica.(Zina Devry)
Ja sama mogłam to odczuć na własnej skórze, ponieważ tu i teraz wciąż transformowało się
w tam i kiedyś. „Kiedyś” stawało się jedyna „rzeczą”, która im pozostawała, dlatego tak
chętnie po nią sięgali. Wspomnienia przeszłości przechowywane w pamięci uczestników
traktowane są jako jeden z ich sposobów na zobrazowanie tego, co robią i tego, że coś robią.
Wskazanie dlaczego jest jak jest, z czego wynika to, jak się zachowują. Dopowiadali
„potrzebne ich zdaniem usprawiedliwienie”, żeby „przez przypadek” nie odnieść błędnego
wrażenia, dlaczego Pan Sloane jest jaki jest.
Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że z obawy, iż teraźniejszość w relacjach pracowników
wypada zbyt blado w porównaniu z przeszłością, wolą opowiadać o tej ostatniej. A
jednocześnie doświadczenie różnych światów, jakie przybliżali rozmówcy - przeszłych i
teraźniejszych, pokazywało nowe drogi, teraźniejszość i przyszłość.
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3.2.4. LUDZIE

Nie można nigdy z góry przewidzieć,
jak będą wyglądali i kim będą ludzie, do których się wyprawiamy.
Nawet mając dostęp do ich podobizn, można się przekonać po przyjeździe, że
wyglądają zupełnie inaczej …
Nie wiadomo, gdzie się będzie mieszkało, co jadło i
czy lepiej zabrać ze sobą kalosze, buty chroniące przed moskitami,
sandały dla ochłody stóp czy wełniane skarpety wchłaniające pot.
Margaret Mead 54

Bakcyl teatru – to tajemnicze, co się połyka (połknąć bakcyla teatru). Sam w sobie bakcyl jest
określeniem zarazka, bakterii, więc czegoś mało przyjemnego. Tymczasem bakcyl teatru jest
bakterią nadzwyczaj sympatyczną i ze swojego źródłosłowu wziął tylko łapczywe
rozprzestrzenianie się, przenoszenie i zarażanie. Dotknięty bakcylem teatru może zostać
każdy, wiec przyszły aktor, garderobiany, elektryk i sufler. Przyszły – jako że bakcyl, raz
połknięty wskutek zetknięcia z zarazotwórczą materią teatru, powoduje u całkiem
normalnych ludzi nagłą i niepowstrzymaną konieczność dożywotniego chorowania
(harowania) w obrębie tej specyficznej odmiany szpitala wariatów,
jaką jest teatr.
Nyczek (2002, s.25)

Od Teatru Scena Prezentacje bije jakieś ciepło, przychylność, wyrozumiałość. Otacza
go specyficzna aura, którą trudno opisać, ale za to można ją zrozumieć, odczuć, zobaczyć,
dotknąć . W tym celu trzeba tam być. Takie też było zalecenie jednej z moich rozmówczyń:
U nas jest o tyle sympatyczniej, że dzieje się to w teatrze, oprawa inna i specyfika
miejsca … Tu trzeba przyjść, być, zobaczyć, żeby mieć pełną ocenę.(Pani Smith)
Sprawcami tej atmosfery są ludzie. Ludzie Prezentacji byli różnorodni. Są istotą, esencją
teatru, jego najbardziej niezwykłym fenomenem. Oni nadają sens tej organizacji. Dzięki
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nim i przez nich ta organizacja staje się każdego dnia od nowa. Poprzez ich doświadczenia
można zobaczyć jak tam naprawdę jest i na czym polega ich odmienność. To od uczestników
organizacji zależał nerw, rytm i bycie każdego dnia i wieczoru organizacyjnej, a potem
scenicznej rzeczywistości. W Prezentacjach można dokonać konfrontacji z olbrzymią, wręcz
niebywałą wielością zróżnicowanych ludzkich sposobów na życie.
Moi rozmówcy byli bardzo cierpliwi i otwarci. Czułam się jakby podarowano mi cenny
prezent, a ja nie wiem, co z nim zrobić. Potem miałam wrażenie, że zamieniłam się w
księdza, powiernika, któremu wyjawia się sekrety i tajemnice, i było mi jeszcze bardziej
dziwnie. W moich notatkach częstym zapisem stawał się:
Wybiegłam z domu nieubrana, nieuczesana, nikt w TSP nie zauważył i nikt się tym
nie przejął – dopiero bym głupio wyglądała gdybym się właśnie ubrała, uczesała …
czuje się jak jakaś wyrocznia…- oni wiedzą, że rozmawiałam ze wszystkimi stąd,
także z aktorami …
Przypominam ten zapis, ponieważ wiele on mówi jacy są ludzie w Prezentacjach, o tym jak
traktują Innego. Sygnalizuje ich życzliwość i hojność. Nie zmienia to faktu, że dla
uczestników tej organizacji ważne jest, by obcy nie zobaczył za dużo, bo jak mówią, wtedy
nie ma teatru. Dbają o iluzje, sami będąc tymi, którzy, jak podkreślają, są wtajemniczeni.
Teatr to coś działającego na wyobraźnię ludzką. Widz siedzący tam [na widowni]
widzi scenę, jakieś przedmioty, meble, coś słyszy i ma w wyobraźni jakiś obraz, aktor
wychodzi zza kulis coś mówi, robi. A jeżeli widz zobaczyłby za dużo … Powiedzmy
ściana zrobiłaby się przezroczysta w danym momencie i on by zobaczył to, co tu się w
tym momencie dzieje, jak to wszystko wygląda, wtedy ten cały czar wieczornego
przedstawienia pryska. Jest to wtedy takie nieciekawe. Ta otoczka tajemniczości musi
być! (Kardynał Alcest)
Trzeba zostawić sobie odrobinę magii! To musi być ! Dlatego wartość teatru jest
niepowtarzalna. (Julia Lambert)
54

Mead M. (1972/1995), Blackberry Winter: My Earlier Years, Kodansha International, New York –Tokyo -
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Wystarczy, że ich samych otacza nagość teatru
(…) i teraz mam takie skrzywienie zawodowe – to po części może przeszkadzać,
człowiek patrzy pod innym kątem na to wszystko i dlatego trzeba dbać, żeby oni
[widzowie] nie zobaczyli za dużo.(Kardynał Alcest)
Obdarzyli mnie wielkim zaufaniem i pozwolili zobaczyć „za dużo”. Pokazali mi cały teatr ich organizację.
Prezentacje są rodziną i domem dla uczestników:
To rodzinna historia (…)Wspaniała atmosfera. Praca to przyjemne chwile. Trzymamy
się razem, bo tu jest

zgrany zespół, jesteśmy rodziną, a to mój drugi

dom.(Pogoriełow)
W TSP pracuje się , myśli i czuje jak w domu.
Ten teatr jest zresztą wyjątkowy (…) Odpowiada mi tutejsza atmosfera. Są fajni
pracownicy, stanowimy jakby jedną rodzinę i sobie nie wyobrażam pracy gdzie
indziej. Przypadek sprawił, że jestem tutaj, ale mój wybór spowodował, że aż tyle lat,
mimo, że pracowałam w innych teatrach. Pracuję przecież już 46 lat (…) a tu jest mi
bardzo dobrze i wcale nie wybieram się na emeryturę.(Fonsja Dorsey)
Tu często padają słowa: rodzina, dom, gość, przyjaciel, zespół - w ten sposób mówią o sobie
uczestnicy organizacji.
Właściwie my tu żyjemy jak w rodzinie i atmosfera i to wszystko to jest raczej życie
teatrem.(…) Ja tu się czuję bardzo dobrze. To jest właściwie na dobra sprawę mój
drugi dom … a w zasadzie patrząc na ilość czasu tu spędzanego mój pierwszy
dom.(George)
W małym zespole to różne fajne rzeczy się dzieją i w rożny sposób się tu żyje, ale
wszystko odbywa się na zasadzie przyjacielskiej, bo to bardziej rodzina. (Kardynał
Alcest)
W każdym przedstawieniu uwidaczniają się takie zachowania. Jest to widoczne już przy
pierwszym kontakcie z organizacją. Pewnego razu odwiedziłam teren z osobą, która tu nigdy

London. [Jeżynowa zima].
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wcześniej nie była, która nic nie wiedziała, o tym miejscu i jego mieszkańcach. Po
opuszczeniu TSP, pierwsze słowa jakie padły od mojej towarzyszki, były znaczące:
Tu jest niesamowity klimat… oni tworzą taką rodzinna atmosferę, radości, smutki,
złość, wszystko. Z tego, co tutaj obserwuje, to oni są otwarci i bardzo zżyci ze
sobą.(Niemowlę)
Ludzie byli skomplikowani, wielowymiarowi, a jednak podobni. Mimo zróżnicowanych
postaw uczestników TSP, złożoności charakterów nie przestawałam zastanawiać się, co ich
łączy. Ta konfiguracja poznanych postaci, a w niej podobieństwo, które było dla mnie
zagadką i nie umiałam go nazwać. Czy to miłość do teatru, czy ich klarowne, barwne i
wyraźne sylwetki ? Czy po prostu przynależność do tej samej organizacji i taka nietypowa
wspólnota ? Czy może wiara w to, co robią, mówią i rzetelność ich ról? A może
przedstawienie dla mnie – badacza ? Wszyscy tworzą eklektyczną poetykę. Sami pracownicy
ujmują to tak:
Pracuję tutaj w teatrze, bo to wciąga, to tak jak jedzenie pestek, jak jak picie kawy dla
kawoszy, jak dla narkomanów narkotyki, tak samo i praca w teatrze z czasem staje się
taka bardzo atrakcyjna, tu jest wspaniały zespół, ma pani tez do czynienia z aktorami,
coś się dzieje, ciekawe spektakle, widzi się jak ta sztuka się tworzy, chodzimy na te
próby generalne, więc wie pani, mamy możliwość obserwowania jak szef pracuje, jak
to wszystko, że tak powiem wygląda od kuchni, od zarodka cały spektakl.(Hrabina
Kotłubaj)
Jest to poczucie bycia człowiekiem teatru. Przejawiało się ono w miłości do sztuki, radości z
tworzenia, współuczestnictwie.
Bo to jest tak, jak kto pójdzie do teatru, przykładowo tak jak Nick, ja czy Kardynał
Alcest itd. to połknie się tego bakcyla i człowiek zostaje w tym teatrze mimo, że
wiadomo, w życiu różnie bywa. Tutaj też zbytnio dużo czasu nie ma na życie
rodzinne, ale jednak człowiek zostaje. Dam przykład: mogłem mieć załatwioną pracę
w księgarni, w dziale militarystycznym, co pokrywa się z moim hobby. Zajmuję się
okrętami, modelarstwem, kolejnictwem. W momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest
tu miejsce, jednak to zwyciężyło, zostawiłem swoje hobby na rzecz teatru, a wtedy
zajmowałem się tym prawie 24 godziny na dobę. Poszedłem do teatru, czyli to jest coś
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takiego, że jak człowiek złapie tego bakcyla to po prostu już zostaje i koniec, jest już
człowiekiem teatru, zostaje do końca na dobre i na złe. Przecież w tej chwili,
wiadomo, że pensje nie są takie duże. Nie uznaję się za starego faceta i uważam, że
gdybym np., mógł, chciał to jeszcze zmieniłbym tę pracę, jak to się mówi, jest czas,
bo daleko do emerytury, ale po prostu nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To jest
na tej zasadzie jak i moja żona, miała też różne propozycje, ale teatr, teatr i koniec,
zostaje się. Jest to specyficzne może dlatego, iż to jest specyficzna praca, poza tym nie
ma nigdy monotonii. W teatrze zawsze, nawet podczas próby coś fajnego wyjdzie,
takie to jest ciekawe życie.(George)
To są ludzie z poczuciem teatru, nauczeni teatru i teatr noszą w sobie. Antoine powiedział
“Człowiek to przedstawienie”.
Co to znaczy nauczyć się teatru [uśmiech, zdziwiony moim pytaniem] nauczyć się
teatru tzn. zakochać się do szaleństwa w teatrze. W innym zakładzie pracy jest tak ze
przychodzi się -do takiego teatru - podpisuje listę i się wychodzi. Człowiek nauczony
teatru wie, że tak być powinno, ale wcale tak w teatrze nie jest, bo tego się nie da
zaszeregować, tu nic nie da się zaszeregować. Jest tak, że kiedy są dni takie, kiedy ci
panowie, prawda, siedzą i patrzą w TV. Ale są takie dni, kiedy pot po pupie cieknie i
wiedzą, że muszą to skończyć. A dla człowieka nie nauczonego teatru to jest taka
robota bezsensowna np.: rano przyszli zdjęli dekoracje z poprzedniego dnia , załóżmy
że to jest tytuł Celimena i Kardynał (piękny tytuł...). Muszą to zdjąć, odstawić gdzieś
na bok, postawić dwa krzesła, dwa fotele, przychodzą koledzy aktorzy, robią próbę,
pogadają sobie chwilkę, załóżmy, że to jest sytuacja sceniczna do premiery, po czym
wychodzą i ci ludzie czekają 2-3 godziny kiedy ta próba się odbywa, potem muszą
wszystko wyjąć i postawić to, co stało 4 godziny temu , a wszystko po to aby te 2
osoby mogły przyjść ...więc człowiek, który się nie nauczy teatru, nie czuje tego, nie
ma tego w sobie, to pomyśli kurczę, przecież to robota głupiego. (Pierre)
Jest w nich wszystkich pierwiastek tworzenia – w pracownikach, aktorach, widzach.
Wszyscy zgodnie i otwarcie mówili, że forma spektaklu jest wypadkową dzieła jego
realizatorów. W wykonywaną pracę wkładali ogromną uwagę, energię. W procesie tym
czytelna była wprost intensywność pracy teatru, w swej jakości i inności. Wydawało się, że
nie myślą o tym, to po prostu tak wychodzi.
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Tym wszystkim, tą pracą musi zajmować się człowiek teatru – taki bez ograniczeń,
bardzo kreatywny i przede wszystkim nie obudowany

teatrem ale mający

tę

atmosferę teatru w sobie, bo inaczej robi się melanż, który jest niesmaczny. To musi
być powiązane ze sobą, nasiąknięte teatrem, żeby wszyscy i wszystko przekazywało
jakby pewien smak tego, co tutaj jest. Dlatego wszyscy staramy się szukać wciąż
nowych elementów, wciąż szukać takich śrubek, które by dociskały te strukturę tak,
żeby te napięcia były takie jak byśmy chcieli, żeby mówiły to jest teatr Scena
Prezentacje i żeby były czytelne.(Kapitan Strażników)
W Prezentacjach się działa, porzuca bierność. W działaniu realizuje się marzenia, ale może
także dojść do “zgrzytów”. Antoine mówił, że
w układach międzyludzkich jest jak z różami, a przecież nie ma róży bez kolców.
Czasami też zdarza się walka z apatią. Dyrektor przyznaje, że ten stan ducha dopada go, gdy
wypuści w świat swoje dziecko - ostatnią premierę i nie wie, czy zdobędzie się, by działać
dalej: wybór sztuki, kolejne dziecko, praca z aktorami i innymi, itd. Aktorzy także pracują
nad sobą - to pokonywanie swoich chceń i niechceń. Pracownicy techniczni też muszą być
samodzielni. Nikt nie narzuca im, kiedy maja coś wykonać. Wiedzą, że muszą to zrobić, bo
tak trzeba, ale to, kiedy wykonają powierzone zadanie pozostaje odrębną kwestią - na tym tle
czasem dochodzi do wymiany zdań.
Uczestnicy organizacji pokazują ukształtowany w sobie teatr Scena Prezentacje. Są tam
Z przyjaźni i z wiary w to, że z tego cos będzie.(…) Wszystko jest zbudowane na
przyjaźni i szacunku w TSP. Tu jest bardzo niewielka grupa ludzi, którzy obsługują.
Są właściwie wieloczynnościowi i gdyby nie wierzyli w to co robią, w ten teatr, gdyby
go nie kochali naprawdę, znaleźliby pracę dużo lepiej płatną i gdziekolwiek indziej, a
jednak oni cały czas tutaj są i robią to wszystko. Myślę, że z przyjaźni i z tego, że
kochają ten teatr. Zresztą w ogóle ludzie w teatrze są z miłości do niego, bo pieniądze
w tej instytucji są raczej bardzo skromne w stosunku do tego, ile można zarobić gdzie
indziej. (Laura)
Teatr opowiada historie o ludziach i ich emocjach. Sam też jest taką historią. Ta historia to
przede wszystkim ludzie.

133

Ludzie Prezentacji tworzą tym samym teatr, który w całości poświęcony jest wyrażaniu tego,
co niewyrażalne. Funkcjonują na krawędzi światów, w smudze cienia, w cieniach świateł, w
rolach ról, inscenizując wskazane im postaci sceniczne, w wielu wymiarach.

OBSADA - OSOBY DRAMATU
Ustalanie obsady to decyzja najważniejsza, to trzy czwarte pracy reżysera (…)
Wszelkie istotne dla przedstawienia decyzje
zawarte są implicite w tej pierwszej, wyjściowej.
Obsada świadczy o takim a nie innym rozumieniu sztuki,
O intuicji reżysera, przesadza o tym, jak będą się kształtować
sympatia widza, nie wspominając już nawet,
ze w przemożnym stopniu decyduje o
poziomie artystycznym gotowego dzieła. (…)
jest wynikiem osobistych przemyśleń reżysera.
Dlatego wymaga intuicji.
Huebner (1982, s.6)
Są różne kanony piękna, a Scena Prezentacje w Norblinie reprezentuje i tworzy
własny. Jest organizacją, której celem jest sztuka. Do tego przydaje się odwaga.
Aktorzy mówią „Na scenie można się odważyć”.(Laura) Nie zawsze oznacza to, że trzeba być
młodym biologicznie. Gdy Ofelia przestała pracować powiedziała:
Sądzę, że wiek nie ma znaczenia, oni wszyscy są młodzi duchem.
Przy każdej sposobności pracownicy podkreślali z dumą, że nikt nie chce dać wiary temu, iż
taka mała liczba osób sprawia, że Prezentacje funkcjonują i podejmują rzucane wyzwania.
Ponieważ jesteśmy bardzo małym zespołem, wszyscy razem, nie tak jak w innych
teatrach gdzie osób do obsługi przedstawienia i organizacji widowni jest bardzo dużo,
a u nas tego nie ma, dlatego wszyscy się dziwią, że działamy, z tego też powodu
jedna osoba wykonuje wiele różnych funkcji. (Pani Smith)
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W tym teatrze nigdy nie było dużego zespołu (…) to zespól zaledwie paroosobowy,
raz mniejszy raz większy, niektóre osoby się zmieniają, ale trzon pozostaje cały czas
ten sam. Nikt nie chce wierzyć, że tylko my tu jesteśmy i tylko my robimy teatr.
Plusem tego, że nas jest taka garstka to to, że my tu raczej nie stwarzamy sobie
trudności – tu wszystko jest na zasadzie koleżeństwa, a w zasadzie ta praca to takie
spotkania rodzinne, a ludzie którzy tego nie szanują czy też jest im to nie na rękę
szybko odchodzą. (Kardynał Alcest)
Dyrektor techniczny wyjaśnia, co sprawia, że są tak ze sobą związani
Tu jest mała ekipa, jest niedużo osób na etacie i pół, a żeby mogli sobie dorobić, bo
przecież mogłem zatrudnić ludzi na umowę zlecenie przy przedstawieniach np.
szatniarza, biletera, no mógłbym zupełnie innych ludzi, ale postanowiłem, ze po co
maja inni, jacyś obcy wejść w teatr i zarobić, kiedy mogą to być nasi pracownicy –
jeżeli tylko chcą, więc muszą być rano na etacie, a wieczorem, bo obsługują na
zlecenie przedstawienie wieczorne. Więc to grono się jeszcze bardziej zacieśniło, a
można przecież powiększyć je o ludzi obcych, nawet z innego teatru czy jak to się
mówi z ulicy, ale po co ? (Antoine)
Cenią sobie ten mały zespół pozostali współuczestnicy teatru - aktorzy:
Odkąd tam grałam po raz pierwszy to to było bardzo dobre, miły zespół grających i
przede wszystkim stałych pracowników. Wciąż wspominam to z rozczuleniem (…)
jakoś się towarzysko tam urządziliśmy, bankiety, spotkania – bardzo było dobrze. I
wspaniała rzecz w tym miejscu jest, dla niektórych nie do wiary, tu jak nigdzie indziej
zachowane są proporcje między działalnością artystyczną a organizacyjną, to ważne i
znaczy że nie jest to jakaś wielka instytucja, pełna ludzi-numerów, tu zaledwie parę
osób jest, jeśli czegoś potrzebuję albo zwracam się do kogoś to wiem do kogo.(Zina
Devry)
Każdy musi być tu perfekcjonistą, w przeciwnym razie nie będzie efektów i zadowolenia z
dobrze wykonanej pracy i spełnionego obowiązku artystycznego. Tu nie tylko dyrektor
wymaga od pracowników, bez względu na ich stanowiska - oni sami wymagają od siebie
samych i wobec siebie. Ważna też jest współpraca. Często w niespodziewanych, trudnych
sytuacjach są sobie w stanie poradzić i nie zakłóca to istotnie pracy organizacji:
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Grono jest tutaj małe i właściwie to z podziwem można patrzeć, że tak mało ludzi a
teatr funkcjonuje. Dlatego jesteśmy naprawdę zapracowani, zabiegani. Każdy.
Wystarczyłoby , że jedna osoba czegoś nie dopilnuje no i jakby to było, za duża
odpowiedzialność by nawalać. Ale musze powiedzieć, że tutaj jest tak, że np. na moim
odcinku – jeżeli coś zawaliłam np. w sensie zdrowotnym – tak mi się zdarzyło, że w
pierwszym roku pracy zachorowałam na zapalenie oskrzeli z duża gorączką, nie
mogłam się przyczłapać do pracy, to muszę powiedzieć, że byłam wtedy zdumiona –
raz, że znaleziono zastępstwo, _żebym mogła zostać w łóżku i powiedziano mi: nic to
nie narusza mojego rozkładu pracy w związku z tym abym była tylko zdrowa i wróciła
jak najszybciej. To było dla mnie bardzo budujące, zwłaszcza, że stało się to na
początku mojej pracy i tutaj musze powiedzieć, że ze strony osób, które tutaj pracują,
z którymi mam przyjemność pracować, znalazłam ogromne zrozumienie. Jest tu
szczególna o więź między pracownikami, zawsze coś takiego rozpoznaje się
zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Tu nie ma tak, że coś jest wbrew człowiekowi
zrobione. Jest to robione w porozumieniu z człowiekiem i dla człowieka, a te
przypadki, które mnie dotknęły doskonale o tym świadczą.(Marta)
Nie tylko cechuje ich rozwinięta intuicja, której zawierzają, ale także ciekawość.
Otoczenie stymuluje, inspiruje, intryguje, a jego mieszkańcy zaskakują. Ci, którzy przyszli z
innych teatrów opowiadali o tradycyjnych scenach, na których pracowali wcześniej i o tym
jak Scena Prezentacje ich uwiodła. Oczywiście mieli także zróżnicowane poglądy i sposoby
myślenia. Pan Sloane wyjaśnia:
Tu trzeba mieć cos z szaleństwa.

DYREKTOR – POETA TEATRU
To moje przeznaczenie , mieszanina dobrana bez planu, losem absolutnego przypadku,
mieszanina przenikliwości, uporu i talentu. Odgadłem, że moim przeznaczeniem jest poezja.
Powoli coraz bardziej oswajałem się ze swoim losem, gawędząc z nim jak z dobrym kolegą z
dzieciństwa, tak samo szczerze i otwarcie. Z kamiennym obliczem odpowiedział na moje
wołania i dzięki swej najwyższej mocy (powiedziałbym wręcz, dzięki zażyłości z samym
Bogiem), zesłał na mnie łaski niezbędne dla powodzenia moich planów, dla chwalebnego
zwieńczenia ciężkiej pracy.
136

Wiele różnych rajów opuściłem na zawsze by podążać jego śladem ...
Charles Trenet 55
Powyższe słowa opowiadają o magii tworzenia. Jest to przedziwne połączenie smutku
i radości, fantazji i melancholii, marzenia i rzeczywistości we własnym, wyobrażonym
świecie, dodaje Pani Smith. Sam Pan Sloane dopowiada, że
(...)tak trudno dziś być poetą [ cisza] i dlatego teatr, chociaż i tu, a może zwłaszcza tu
nie brakuje mi takich dylematów.
W moim przypadku okazało się, że teatr jest tym środkiem, w którym ja ... tym
medium ...takim wehikułem, w którym ja najpełniej mogę się wypowiedzieć. To, co
chciałbym, co ważne jest, jak ważne jest i dlaczego ... Teatr, ponieważ niezwykle
istotny jest moment kontaktu z drugim człowiekiem, (...) ja doceniam moment
spotkania z drugim człowiekiem i tego, co się wytwarza na styku.
Tak też tłumaczy to, co wyraża teatr.
Pan Sloane bacznie obserwuje świat i tematyka przedstawień to u nas pokazuje.
Powiedziałbym, ze zawsze nasz reżyser robi to nawet z lekkim wyprzedzeniem, on
jakoś to wyczuwa, ma takie niesamowite wyczucie tematu w aktualnym czasie.
(Kardynał Alcest)
Przez miłość do teatru, jego poeta - Pan Sloane – wyraża miłość do człowieka. Dokonuje tego
w czułej ostrości widzenia, w akceptacji człowieczeństwa z całą jego brzydotą, śmiesznością,
wszelkimi fałszami, narzucanymi pozorami. Dostrzega w reakcjach człowieka jego duchowe
lęki i tęsknoty.
Pan Sloane ma taki instynkt, który się bardzo często sprawdza, nawet w sensie czy to
się będzie podobało czy nie. Rzadko, bardzo rzadko mu się zdarza, że jest jakaś
obsuwa, że coś nie chwyci. Jest za dobrym obserwatorem codzienności i ma wyraźną
wyobraźnię. Ale jeżeli mu się już zdarzy albo cos takiego przeczuwa czy spodziewa
się to wtedy robi szybciutko coś następnego. On tak potrafi i to duży dar moim
zdaniem.(Zina Devry)

55

Z programu teatralnego (s.7), wydanego w rocznicę 20-lecia Teatru Scena Prezentacje, z okazji premiery Co
nam zostało z naszej miłości. .., na którą Pan Sloane przygotował opowieść splecioną piosenkami Charlesa
Trenet’a. Dyrektor mówił, że pragnie tymi piosenkami w ślad za Trenetem dać Warszawie lekcję radości życia,
tak jak on dawał Paryżowi, bo „bez niego, cytując Jacquesa Brela wszyscy mielibyśmy mentalność
księgowych”. Sobie natomiast, przyznaje Pan Sloane, chciał sprawić prezent.
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Pan Sloane nie znosi nudy. Podkreśla, że chyba łatwiej wybaczyłby sobie głupie
przedstawienie czy jakieś „obłędnie skomplikowane”, ale nie nudne. Mówi także, że trudno
jest tworzyć w niejasnej przestrzeni - „świecie oczekiwań”, bowiem dziś zwłaszcza niełatwo
jest odkryć fascynacje współczesnego człowieka. Jemu pozostaje tylko komentarz do tego, co
widzi. Obawia się, że pieniądz zawładnął współczesnym człowiekiem bez reszty. Zauważa, że
człowiek zapracowany i zaganiany ma coraz mniej czasu i siły na obcowanie z kulturą - nie
tylko teatrem, i wysiłek intelektualny czy emocjonalny.
Życie mnie nauczyło i w teatrze, jaki robię, staram się odpowiadać na pewne
zapotrzebowania, które chyba są wynikiem takich dla mnie niezrozumiałych
zachowań współczesnego człowieka. To znaczy, że jeżeli człowiek tak się zachowuje
to staram się odczuć, dlaczego tak się zachowuje, jakie są tego przyczyny, a może
przyjdzie do mnie [TSP] i ja mu w jakiś sposób pomogę, a on mnie wysłucha, może
coś z tego będzie ? (Pan Sloane)
Sam pracuje na pełnych obrotach, ale jak podkreśla to nie jest praca a życie teatrem,
mówienie nim i oddychanie. Skarży się, że tak mało dziś poetów, a przecież każdy z nas pisze
swój „poemat życia”. Pan Sloane mówi też, że coraz mniej rozumie, że tęskni za Don
Kichotem i innymi błędnymi rycerzami:
myślę, że mam dużo szczęścia, bo ja się takimi chyba otoczyłem tutaj [w TSP].
Pan Sloane przyznaje, że zwłaszcza dziś potrzebna jest mu
(...)wytrzymałość tura, odwaga lwa, umiejętność maga, dzięki którym w jakiś
nieludzki, w jakiś nadludzki sposób uda mi się to wszystko pogodzić w sobie,
przetworzyć, a potem pokazać i podzielić się tym z ludźmi o podobnej wrażliwości,
wiem, że tacy są, przychodzą do nas w gości przecież. (Pan Sloane)
Za każdym razem próbuje zmaterializować myśl, niepokoje i pragnienia. Tak określa cel
swoich wypowiedzi, z tego powodu wciąż szuka i próbuje przezwyciężyć opory, ciężary
czekających na podniesienie rzucanych wyzwań. Chce „być wolnym od handlowania
teatralnym produktem”, chce tworzyć.
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To najpierw jego prywatny świat, który potem staje się nasz. On wydobywa z nas
najdelikatniejsze tony, o które czasem sami byśmy się nie posądzili. To jest finezyjne,
to jest jak rzeźbiarstwo, jak haftowanie słowem. Tak jest nie tylko na scenie, kiedy on
wmówi do widzów, on stwarza takie warunki, że człowiek po prostu chce pracować
dla niego, przecież nam zaufał. (Służąca Mary)
Pracownicy mówili, że niektórzy zarzucają Prezentacjom, iż
(...) kreuje się na taki underground’owy teatr, że chce odstawać od innych na pokaz.
Ale proszę mi wierzyć to nie żadna kreacja, jakaś na siłę, że musimy coś takiego
wymyślać, żeby przyciągnąć widza. Nasz dyrektor taki jest i tyle, to dlatego tak tu
jest. (Marianna)
Pan Sloane nie tylko ma wyczucie słów, ale także kocha muzykę i widzi jej miejsce w
przedstawieniach.
W Prezentacjach jest zawsze wspaniała muzyka i to jest wielka zasługa Pana Sloane’a,
który fantastycznie porusza się w muzyce, cudownie ją dobiera. Zresztą on się zna na
muzyce, kocha ją ... A dla aktora ma to szalone znaczenie ... po prostu animuje go,
powoduje, że zaczyna stawać się człowiekiem w teatralnej rzeczywistości, w której
kreuje rolę. To jest jak odruch Pawłowa u psów, że słysząc muzykę jakby wchodzi się
w inny wymiar. Ona wprowadza na teatralne tory. To jest bardzo ważne.( Julia
Lambert )
W tym teatrze jest bardzo specyficzna atmosfera; muzyka zanim się rozpocznie
przedstawienie i nawet muzyka w tym tam biurze. I to już Pan Sloane, który tak
kocha muzykę, ma wspaniały zbiór płyt i wymyślił sobie coś takiego, że muzyka
towarzyszy mu czy to w wieczornym spektaklu czy też pracy czysto dyrektorskiej. To
taka muzyka, która nie jest tylko na spektaklu, ona jest również w momencie kiedy
widz przychodzi i siada na swoim miejscu. Wtedy nie siedzi w takiej pustce, nastraja
się do tego, co będzie się toczyć za chwilę. (Laura)
Dla Pana Sloane’a muzyka także współtworzy jego teatr. To jeszcze jeden element, który
buduje tę organizację i przedstawienie.
Zawsze , co podziwiam u Pana Sloane’a to to, że potrafi dobrać znakomitą muzykę na
wejście. Robi to doskonale i zawsze dzięki niej, jej specyfice przenosimy się w
pewien nastrój i ważne jest, że to także nie takie dosłowne i że on nie jest
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niewolnikiem tej muzyki i że ona też nie jest tylko jakimś tłem – to coś, czego nie
umiem nazwać, oni są jak jacyś przyjaciele- jeden na drugim polega - ale to trzeba
usłyszeć i poczuć. (Nick)
Praca z dźwiękiem i ciszą rozwija zdolność percepcji i kreacji. Ważna jest wyobraźnia
brzmieniowa i „ryzyko eksperymentu”, ponieważ to one pozwalają odkrywać nowe obszary.
To dzięki nim owe „ryzyko” stymuluje uwagę. Tak tworzy się z tego poetycki opis
dźwiękowej aury, kolejnej sceny, sytuacji.
Szef zajmuje się twórczą stroną, a administrowanie pozostawia współpracownikom.
Nasz dyrektor to osoba, która nie lubi mieć do czynienia ze sprawami papierkowymi,
powiedziałabym nawet coraz bardziej nie lubi. Gdy wraca z próby, to w zasadzie
jakby jeszcze tam był. Zresztą po to ma nas, żeby móc tam sobie siedzieć i robić
swoje. W świecie papierków trzeba stać twardo na ziemi, chociaż nie jest też tak do
końca, że się twardo na tej ziemi stoi [śmiech]. (Marianna)
W ramach kompetencji Pan Sloane zostawił mi w całości dział techniczny i
administrację, dziś to moja działka. Nie ukrywał, że mu to na rękę, a ja się na tym po
prostu znam i to czuję. Zresztą on nie lubi już tym zaprzątać sobie głowy, chyba nawet
już nie potrafi sobie pewnych technicznych rozwiązań wyobrazić; jest wzrokowcem w
pewnym sensie. Kiedy ostatnio się psuło ogrzewanie, nie mógł zrozumieć, że jest
chłodno; wg niego musiało grzać, tak jak samochód jest po to żeby jechać ... On jakoś
nie bierze pod uwagę fizyczności rzeczy, bo nie ma tego w sobie, bierze pod uwagę
ich duszę [rzeczy], ale nie kubaturę. Ale przecież od tego ma nas. (Antoine)
Cokolwiek można powiedzieć o dyrektorze - poecie teatru, Panie Sloanie, znakomicie
podsumowują słowa jednego z rozmówców (Antoine’a):
... grał samego siebie, no takiego troszeczkę postrzelonego ekscentryka....

PRACOWNICY
Jest pewne, że moje przekonanie staje się nieskończenie silniejsze z chwilą,
gdy uwierzy w nie inna dusza.
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Novalis (w: Conrad, 1949, s.6)
Ludzie w Prezentacjach są pasjonatami teatru:
Trzeba wiedzieć, jacy ludzie są w tym teatrze. To w 99% są emocjonalnie związani
ze sceną i z teatrem taka fantasmagorią, a nie tylko traktują to jako prace zawodową.
Jest to praca marnie płatna. I gdyby ktoś z nich czy to techniczny czy z biura, poszedł
do prywatnego zakładu zarabia więcej niż w teatrze, ale jak widać nikt nie idzie.(Pan
Smith)
W teatrze jest tak, jak przychodzi ktoś do roboty, to jeśli popracuje rok, 1,5 i nie
odejdzie to jest na cale życie.
Ze mną tez tak jest. Mówię sobie – już ostatni sezon, nie chce, chyba nie dam rady...,
a wciąż jestem i wygląda na to, że raczej nie dam rady stad odejść…
Mało jest takiej pracy, która daje satysfakcje, jak ta i najważniejsze, że nie jest to
nudna praca. (Pani Smith)
To nie jest nawet sprawa satysfakcji. Tutaj jest cos takiego, że nie jest ta praca
równomierna.
Tu się zawsze coś tworzy. Każdy z pracowników, więcej lub mniej, ale tworzy. (Pan
Smith)
Aktorzy społeczni, którzy organizują w TSP, często pochodzą z rodzin teatralnych i
naturalnie wchodzą do „rodziny” teatralnej, kontynuując domowe tradycje zawodowe:
Cały czas powtarzam, no to jest taki cholerny bakcyl – to co przede wszystkim
pociągnęło mnie , by tu być i zostać, nawet gdy miałem szanse zmienić prace na inna.
Zostałem w teatrze i główny powód tego to, że trzeba kochać teatr, tak to musi po
prostu być miłość do teatru. Moja żona też pracuje w teatrze i też nie umie stamtąd
odejść, a w domu o czym rozmawiamy – o teatrze. (George)
Dla niektórych pracowników wybrana ścieżka zawodowa - praca w teatrze - jest jedyną drogą
Część z nich jeśli zmieniała pracę: scenę i teatr, to tylko przechodząc z jednego teatru do
drugiego. Dla niektórych pracowników to wciąż pierwsza i jedyna praca, ci trwają wiernie
przy jednym teatrze. Wśród rozmówców byli też tacy, którzy poddali się tej pasji teatralnej i
przyszli tu zupełnie z innych zawodów. Jest kilka osób, które opowiadają jak szczęśliwy
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przypadek zaprowadził ich przed drzwi Prezentacji. Mój czwarty wywiad przyniósł pewne
określenie, dotyczące ludzi, którzy tu prezentują - „kulawe kaczki”.
Stosunki międzyludzkie w teatrze, administracji, ekipie technicznej – to jest mały
zespól – są zupełnie nietypowe, inne. Jest mnóstwo kulawych kaczek, nieudaczników,
którzy znaleźli tu swoje miejsce i są chronieni przez resztę zespołu i administrację,
opiekują się w jakiś sposób sobą nawzajem. Jest tu tyle przykładów ludzi, którzy są
dawno na emeryturze, czasami są już średnimi pracownikami, ale znają teatr na
wylot, a to bardzo cenne. Maja 85 lat i są trzymani przez dyrekcje naszego teatru i
zawsze jakieś swoje miejsce tu znajdują. Są jakby taką rodziną teatralną związaną
przez to, że wypuszcza się premiery co pewien czas i to nie jest praca taka na
sznurek, co się tam pisze, od etatu do etatu. Jest taki wysiłek i to chyba nie
wydziwiony. (Pan Smith)
Kolejne wywiady wyjaśniały jak dla wielu osób teatr okazywał się lekiem na smutną
rzeczywistość:
Ja nigdy z teatrem nie miałam wiele wspólnego, to znaczy raczej jako widz i to bardzo
zaangażowany.

Do pracy do teatru poszłam w chwili mojego takiego okresu,(…)

pewnego załamania psychicznego w związku z przejściami rodzinnymi, które miałam
no niestety straciłam wtedy akurat męża (…), ale w każdym razie musze powiedzieć ,
że znalazłam tam przede wszystkim zainteresowanie ze strony pracowników

i

zrozumienie, ogromnie mnie zainteresował teatr jego praca zakulisowa, te wszystkie
sprawy, organizacja tego, pierwszy dzień mojej pracy to był dzień premiery Zamku w
Szwecji. (Służąca Mary)
TSP jest specyficzną organizacją, która zatrudnia wyjątkowo dużo osób starszych.
Uważam, że dużą zasługą jest to, że nam na nich [„kulawych kaczkach”]zależy.
Przypuszczam, że gdybym miał inną mentalność i nie doceniał ich dużego wkładu w
pracę, tego przywiązania do teatru i odpowiedzialności (…)ale ja uważam, że jeśli
człowiek jest dojrzały i wykonuje swoją pracę dobrze, to nieważne ile ma lat czy 20
czy 50 – jest traktowany na takich samych zasadach jak człowiek młody i na szczęście
Pan Sloane wychodzi z tego samego założenia – proszę spojrzeć na listę
zatrudnionych osób, proszę zwrócić uwagę na wiek zapraszanych do sztuk aktorów
(…). Tu tych starszych osób sporo pracuje, ale gdyby ktoś inny tu o tym decydował
to pewnie by już ich nie było tutaj, przecież były takie pomysły, nie będę mówił przez
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kogo wysuwane [Florence Boothroyd], ale się takie rodziły. Nawet ten obcy co
szkolenie bhp nam robił próbował nas do tego przekonać. A dla mnie, dla nas i tak
ważne jest jak oni traktują pracę – a na to nie można narzekać, dotąd nikt się nie
skarżył, bo nie ma na co.(Pierre)
Nowi często muszą przejść przez długi proces socjalizacji w organizacji. Nowi pracownicy
albo zaczną wchłaniać tę atmosferę i akceptować ją całkowicie, albo odchodzą. Pierre
podkreśla, że „w teatrze nie można być aptekarzem”, a Antoine dodaje
Tu jest bardzo dużo roboty, ja włożyłem tu swoje serce. Nie liczę czasu dla tego
teatru. Ale czasem zdarza się pracownik, który przychodzi, bo jest na etacie i tylko
odtąd dotąd, jak w aptece taki dokładny, wydaje mu się, że nie musi nic więcej robić.
Np.: jako montażysta sceny, pomocnik George’a, jest u nas Japes – młody chłopak, od
niecałego roku w teatrze – też pracowity, tylko on jest już jakiś inny, to zapłacone, to
nie zapłacone..., nie stać go na gest czy poryw serca . Praca do16...Ot naleciałości
młodego pokolenia. Uważam że i dobrze, bo pracuje się to musi być zapłacone. Nie
neguje tego , tylko tak trochę żal, bo nie widzi się właśnie tego tego serca, oddania,
takie bez wiary to jest. Jeśli przychodzi się na 9 do 15 bo nie ma roboty, to jest 6
godzin a nie 8. Ja tego pilnuje, bo czasami z kolei trzeba zostać w ramach tego, czego
się godzinowo nie odpracowało. I ten Japes na początku próbował walczyć, że
nadgodziny. Powiedziałem mu, a raczej zapytałem, że jeśli nie ma pracy i chcesz w
ciągu dnia jechać coś załatwić – proszę bardzo, nie zdarzyło się tak żebyś nie
pojechał, ale musisz wiedzieć, że kiedy będzie, kiedy jest robota – trzeba pracować,
bo pieniądze wcześniej zostały wzięte i przede wszystkim przedstawienia nie mogą się
nie odbyć. Tu musi nas obchodzić wszystko - całość a nie jakiś tyci fragment, taka
sytuacja jest nie do pomyślenia[z naciskiem].(Antoine)
Japes był tym pracownikiem, który mówiąc językiem uczestników Prezentacji „nie dotarł
się” i odszedł zanim zdążyłam z nim porozmawiać. W obcowaniu z uczestnikami organizacji
zauważa się kto tak naprawdę jest w pełni TSP-owcem, a kto nie. Osobiście wrażenie „bycia
nie-TSPowcem” miałam w stosunku do Heleny Iwanownej i Stelli. Gdy rozpoczynałam
badania na jednym z najbardziej niestabilnych stanowisk – organizacja widowni pracowała
Marianna. Była to bardzo młoda osoba, pochodząca z rodziny teatralnej. Kiedy odeszła na jej
miejsce przyszła pani Stella. Szybko zakulturowała się w organizacji. Wyszukuje teraz nowe
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sposoby promowania Sceny, w zgodzie z zasadami teatru, a jednocześnie skuteczne. Okazała
się osobą pomysłową i kreatywną. Pierre mówił, iż to, że przybyła tu z „odmiennej planety”,
wzbogaciło ją i organizację.
Po moim powrocie do teatru Heleny Iwanownej już nie było – przyznam, że bardzo mnie to
nie zdziwiło, ponieważ była outsiderką ze względu na postawę, ale także miejsce pracy
(księgowość).

BIURO
Posługując się metaforą teatru można porównać biuro do teatru marionetek.
Administracja pełni rolę sznurków, które wprawiają w ruch marionetki. Osoby, które
zatrudnione są na tym odcinku, muszą wykazywać się nie lada zręcznością umysłową, a
także odpornością psychiczną i ogromną cierpliwością. Aktorzy ciepło wypowiadają się o
biurze:
To jest bardzo miłe miejsce, przemiłe panie. Fantastyczne jeśli chodzi o atmosferę, no
ale one tam mają swoje kamikadze, muszą wszystko przygotować papierkowo,
zapewnić, połączyć a jest ich zaledwie dwie. I to posklepywać, urządzić, to dopiero
sztuka .... a mimo tego jest tam fantastycznie, przyjaźnie, one się uśmiechają.(Zina
Devry)
Według pracowników biurze znajdują się decydenci. Nie tylko z powodu częstej obecności
obu dyrektorów w tym miejscu , ale z przekonania, iż ważą się tu losy teatru i jego
uczestników. Tu zapadają decyzje repertuarowe, podejmowane są istotne kwestie zarządzania
teatrem. W gestii Pani Smith jest zapewnienie obecności aktora, natomiast Stelli, a
wcześniej Marianny, widza. Pan Sloane bardzo liczy się ze zdaniem Pani Smith, i wszyscy
są świadomi , że to jego prawa ręka. Pracownicy wiedzą, że gdy pojawia się nadzieja, iż coś
można zmienić, trzeba wysyłać na mediacje Panią Smith. Pełni ona funkcje również
doradcze i konsultacyjne, jeśli chodzi o repertuar i wykonawców. Służy radami na etapie
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prób, staje się pierwszym widzem teatralnym, pierwszym krytycznym obserwatorem
przedstawienia, którego spojrzenie może odświeżyć wizje reżysera. Dla Pana Sloane’a to
bardzo ważna postać, może jej zaufać, polegać na niej. Dyrektor wie, że może się do niej
zwrócić ze wszystkim i będzie zrozumiany. Mówił o podobnej wrażliwości i dużej wiedzy,
wyczuciu aktora oraz wysokiej kulturze Pani Smith. Jeśli wychodzi coś zjeść w ciągu dnia ,
idzie razem z Panią Smith (zwykle do bufeciku z domowymi posiłkami przy Pańskiej).
Podczas kilku obserwacji powtarzała się pewna sytuacja, w moich notatkach terenowych
pisałam:
Pan Sloane i Pani Smith: idziemy jeść; na biurku Pani Smith dzwoni telefon; zanim
Stella podniosła słuchawkę Pan Sloane dodał: proszę mówić, że Pani Smith wyszła na
ten „lunch” się mówi [uśmiech].
Pani Smith, która zajmuje się organizacją pracy artystycznej pracuje w Prezentacjach już 12.
Jest to jej pierwsza praca od ukończenia studiów - filologii polskiej
Zawsze byłam teatromanką, odkąd pamiętam – wczesna szkoła podstawowa, a ja już
biegałam po teatrach - byłam bardzo z nimi związana. Po studiach marzyłam by
pracować w teatrze, chciałam zajmować się czymś w tym kierunku. Te programy
teatralne, ich redagowanie, obecność sztuki to wszystko zawsze chciałam robić. Gdy
pojawiły się Prezentacje w Warszawie to było coś ważnego, bardzo ten teatr lubiłam,
odbywały się na jego deskach ważne i fajne przedstawienia. Miałam szczęście, akurat
kolega, który zajmował się organizacją pracy tutaj mnie polecił, bo sam odchodził
stąd. Najpierw przychodziłam tak, żeby się z tym wszystkim zapoznać, on mnie
wprowadził w tajniki teatru, zresztą zawsze się tak u nas odbywa adaptowanie
nowego pracownika. I tak zostało. Jestem bardzo związana z tym miejscem. Czasami
mam jednak dosyć. Mówię nigdy więcej i ostatni sezon, ale tak trudno się stąd
zerwać. Bardzo to wchodzi w prywatne życie; to nie jest taka praca, że zamknie się
drzwi, odda klucz i się kończy.(Pani Smith)
Pracownicy lubią ją i mówią o niej : dobry duch. Nie żałuje uśmiechu dla nikogo, ani
dobrego słowa mimo ciągłych telefonów, ruchu, wielkich i małych sentymentów, licznych
niespodzianek. Gdy coś się dzieje, np.aktor nie dojeżdża w ostatniej chwili na
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przedstawienie, dzwoni się do Pani Smith niezależnie od dnia i godziny – ona wsiada w
samochód, przyjeżdża, opanowuje sytuację i nerwy. Sama ma w sobie dużo spokoju, którym
dzieli się z innymi, jak twierdzą uczestnicy. Ona sama zresztą przyznaje, że w takich
trudnych chwilach najważniejsze jest być profesjonalistą, ponieważ teatr za dużo może stracić
– dlatego jej nerwy nie wychodzą wtedy poza nią samą, potrafi je trzymać na wodzy. Jest
doceniona.
Niewdzięczną funkcją jest organizacja pracy artystycznej, gdzie po prostu musi
dogadywać terminy- przecież nie tylko samego przedstawienia ale i na przegadanie
teksu-, a to istna roszada jak jakiś sport ekstremalny: dzwonić do aktorów, którzy
przecież są na etacie w innych teatrach, uwzględniać ich repertuar, terminy
dostosować. W naszym teatrze to kupa pracy. Trzeba dzwonić uprzejmie: czy pan ma
wolny 15, czy go pan nie sprzedał, nie wiem, do innego teatru, albo na wyjazd,
umiejętnie, wręcz jak psycholog rozmawiać, zachęcać itd. i tak z każdym aktorem, bo
oni przecież nie są z jednego teatru. Żeby przedstawienie mogło mieć miejsce,
wykonawcy tu muszą być, czyli to takie równanie z wieloma niewiadomymi, i ona
musi umieć je rozwiązać, choćby nie wiem co ...(..) Potem plan jest ułożony. Z reguły
przygotowujemy do 20 każdego miesiąca (jest już zatwierdzony). Przygotowujemy
bilety, plakaty, programy i nagle się okazuje, że jakaś zmiana... I to jeszcze trzeba
zdążyć uwzględnić. Nie wspomnę już o tych wszystkich fikołkach, które trzeba zrobić
podczas działań promujących nowe przedstawienie, organizowanie konferencji
prasowych, wywiady itd.(Antoine)
Pani Smith to ma dopiero ciężką robotę... dużo rzeczy pamięciowych i stresy typu:
czy zawiadomiłaś czy nie, czy się zgodzi czy nie. I poza tym zawsze coś może nie
wyjść do ostatniej chwili, do wygaszenia świateł przed przedstawieniem. Normalny
człowiek nie uwierzy, że my sami zgotowujemy sobie na własna prośbę takie
szaleństwo. Ale tak to już z nami jest, taka kupa wariatów [ śmiech], czasem można
powiedzieć, że to jak duszę diabłu sprzedać, tzn. Prezentacjom [śmiech].( Pan Smith)
Trudności jednak są możliwe do pokonania i często wydają się Pani Smith błahostką w
porównaniu z innymi, związanymi z organizacją widowni. Wszyscy zgodnie mówią, że to
najbardziej niewdzięczna rola w TSP. Jest też najbardziej widoczna, nie tyle w kasie ani w
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księgowości - tam nie robi takiego wrażenia, jak mówi Marianna. Efekty tej pracy widoczne
są przede wszystkim w tzw. osobo-fotelach: zajętych bądź nie.
Dziś nie jest to łatwe zadanie, wydaje mi się, że ludzie są jakoś bardziej
konsumpcyjnie nastawieni, są zabiegani, więc teatr to nie najbardziej popularne
miejsce, raczej supermarkety wybierają [z przekąsem i smutkiem] takie czasy...(Stella)
Żaden z uczestników Prezentacji nie poruszał problemu kontroli. W tej organizacji kontrola
jest silnie zinternalizowana. Gdy zapytałam o to, niemal natychmiast poczułam się jak
ignorantka. Rozmówca zrobił oburzoną minę. „Tu się pracuje” mówili ludzie, po prostu „tak
trzeba”. W tej organizacji to takie oczywiste, że nie trzeba mówić o kontroli. Kontrola
niejako sama się spełnia, więc tu nikomu do głowy nie przychodzi jakieś dodatkowe
kontrolowanie. Poza tym również to cenią sobie pracownicy - „ tu nikt nikogo nie sprawdza,
nie ma takiej potrzeby bo mamy do siebie zaufanie” (Fonsja Dorsey). Być może teatralność
organizacji sprawiała, że istotnie każdy jej odcinek był pod kontrolą następnego, wszystkie
części teatru sprzęgnięte ze sobą wymagały samokontroli. Gdyby zabrakło czujności
uczestników, organizacja zaczęłaby szwankować – jak efekt domino. A na to pracownicy nie
pozwalają sobie, tu jeden liczy na drugiego i nic nie może mieć wpływu na prezentacje
uczestników czy widzów. Ważna jest powinność wobec teatru i obowiązek „podpisane”
własnym nazwiskiem.
Stwierdzam, że jest to niewdzięczne zadanie. Pani Smith np. uzgadnia z aktorami
terminy i to jest wymierne, bo albo aktor jest i termin pasuje, albo się szuka lub
przestawia sztukę, a w moim przypadku mogę szukać. Wielokrotnie jestem zbywana.
(...) Mojej pracy nie da się zmierzyć. Czasami jestem załamana, a czasami zła na
siebie, że może to ja czegoś nie potrafię, albo źle mi z powodu bezsilności, bo
chciałabym, a nie udaje się i to jest stresujące. Zresztą odkąd rozpoczęłam pracę,
nigdy nie traktowałam jej lekko. Zawsze angażuję się bardzo w to, co robię i
chciałabym, żeby wszystko było jak najlepiej. Kiedy przyszłam do TSP przez
pierwsze dwa miesiące mówiłam do Pani Smith, że się do tego nie nadaję. W
pierwszym miesiącu pracy poszłam do iluś zakładów, zostawiłam informacje o TSP,
jak się kontaktować, repertuar i okazuje się ,że minęły 2 miesiące i nikt się nie
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odezwał, ale potem stamtąd, gdzie zaniosłam informacje, jednak ktoś zadzwonił. To
jest tak, nie wiem, że na ileś odwiedzonych np. 30, po 30 przeprowadzonych
rozmowach może 2 należy traktować jako sukces, kiedy się odezwą. To mi się wydaje
takie troszeczkę ulotne, takie nie bardzo wymierne i to szczerze mówiąc trochę mnie
zraża, bo wolałabym, żeby proporcjonalnie do wkładu pracy mieć podobne efekty, a
zwłaszcza, że moja praca wyraża się tu ewentualnymi pustymi miejscami na widowni,
a to widzą wszyscy. Głównie aktorzy komentują, no bo każdy prawie uważa, że jest
wielki, no i tutaj na jego grę powinny przychodzić tłumy. Pracownicy też by pewnie
chcieli, żeby te miejsca były zapewnione, ale mnie wspierają, chyba wiedzą, że to nie
takie proste.(Stella)
Istotnie pracownicy wiedzą, nie da się tego ukryć, gdyż
Wydaje mi się, że najmniej wdzięczną pracą jest organizacja widowni to, co w tej
chwili robi Stella. Pamiętam, że przez kilkanaście lat przewinęło się trochę osób w tej
roli - masa osób. Powiem tak: jak jest dobrze – widzowie przychodzą i przedstawienie
chodzi i jest w porządku. Ona nie ma wtedy żadnych problemów. Wszystko jest
akurat. Nikt nie chwali nawet zbytnio wtedy, bo jest normalnie, tak jak powinno być.
A kiedy zaczynają się schody, coś szło słabiej, czy maj, komunie, matury, święta grudzień, prawda, to wiadomo, że frekwencja w teatrach słabnie, bo ludzie wydają
pieniądze w sklepach a nie chodzą do teatrów, no nie wszyscy oczywiście. Biegają,
nie mają czasu...to ona wtedy zbiera cięgi: no bo jak to(!) nie ma widowni(!). To
zwykle czuje się ze strony aktorów, potem trochę ze strony Pana Sloane’a, bo to tak
jakby się nim ktoś przestawał interesować, troszkę. (...)To jest tak bardzo trudna,
niewdzięczna funkcja w teatrze i tu jest dlatego najwięcej rotacji, bo ludzie po prostu
przychodzą i może chcą dobrze; trafiają się też dobrzy, no ale to jest trochę tak jak np.:
z przedstawieniem, ot taki prosty przykład: ono jest grane, grane, grane. W końcu się
wygra [przedstawienie], bo już nie ma kto nań przychodzić. Tak samo z nową osobą.
Ma swoje kontakty, swoich ludzi; ona ich obsłuży, obsłuży, obsłuży i potem ona się
coraz bardziej zacieśnia, zacieśnia...i wreszcie nie ma komu składać ofert teatralnych.
No a znowu szukać cały czas - już się wyeksploatowała i dlatego trzeba dbać, żeby się
nie wyeksploatowała. Utrudnieniem jest brak pieniędzy i założenia Pana Sloane’a,
chociaż te się w tym względzie unowocześniły ostatnio. (Antoine)
Bardzo wyraźnie widać zależność między widzem i organizacją. Wynika to z podwójnej roli
widza. Raz bowiem stanowi on otoczenie organizacji (potencjalny widz), kiedy indziej staje
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się uczestnikiem organizacji (widz, który zdecydował się odwiedzić/-ać TSP). Na tle tej
zależności rodzą się frustracje – co zrobić i jak by potencjalny widz zamienił się w widza
TSP.
Czasami to już nie wiadomo co robić. Nie wiem, zanosić bilety gdzieś, dawać je
darmo, to nie da rady. Robimy co możliwe a i tak aktor niezadowolony, dyrektor jest
niezadowolony. Sam człowiek też ma do siebie ogromną pretensję, że nie sprostał
oczekiwaniom, że może nie dał z siebie wszystkiego, albo tyle ile mógłby dać, że nie
wystarczająco się stara, że się nie nadaje. .. I to boli bardzo, bo to przecież nasz teatr.
(Ofelia)
Kiedy Marianna złożyła rolę, w Prezentacjach pojawiła się Stella, wcześniej związana z nimi
jako widz:
Byłam częstym bywalcem naszego teatru. Przychodziłam tutaj przez wiele lat.(...)
Zawodowo związana byłam jednak z przemysłem, przez lat 25 - pracowałam w
dużych zakładach . Kiedy podejmowałam decyzję, żeby się tutaj zatrudnić, miałam
świadomość, że to zupełnie inna praca, inna dziedzina. Teraz uważam, że mam bardzo
wiele kontaktów z różnymi ludźmi, z takimi, z którymi wcześniej nie miałabym nawet
okazji się spotkać, a co dopiero mówić – porozmawiać. Myślę, że dla mnie praca w
TSP jest dużym plusem. Mobilizuje człowieka do czytania na temat teatru w ogóle, o
aktorach – monografie jakieś, pamiętniki, bo wcześniej zupełnie mnie to nie
interesowało. Skoro więc teraz mam z nimi kontakty, warto wiedzieć coś więcej niż
tylko słuchać wypowiadanych kwestii i oglądać na scenie.(Stella)
Stella początkowo sprawiała wrażenie osoby przestraszonej. Zachowywała się jak ktoś, kto
kroczy po cienkim lodzie, a czasem jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany. Bardzo
wszystko przeżywała, traktując wszystko emocjonalnie. Skupiała się głównie na swoich
potknięciach, rozpamiętując je. Nie jest przecież tajemnicą, że z teatrem związany jest na
trwałe stres, o różnych podłożach. A z funkcjonowaniem tego newralgicznego miejsca –
organizacja widowni - związany jest ciągły stres. Jednak w trudnych chwilach przychodzi z
pomocą najbliższy współpracownik, Pani Smith.
W poprzedniej pracy zajmowałam się kooperacją, marketingiem. Wiedziałam, że mam
30 pozycji, które zakład produkuje i zgłaszałam się w różne miejsca, gdzie potrzebna
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była nasza produkcja. Negocjowałam ceny, uzgadniałam terminy i wszystkie takie
rzeczy. Tam określano z góry jakieś założenia, konkrety. A tutaj to wszystko takie
trochę palcem na wodzie pisane, albo jakby w powietrzu się unosiło, dryfowało gdzieś
w chmurach. Tutaj niby też wiem co mam robić, ale sposób podejścia jest zupełnie
inny, więc musiałam się troszeczkę przestawić.(...) Muszę powiedzieć, że chociaż nie
jest to dla mnie nowością, jednak przeżyłam takie momenty, kiedy byłam bliska
załamania. Miałam coś innego zaproponować a zupełnie nie wiedziałam jak to zrobić i
właściwie do dzisiaj jest we mnie taka obawa, że gdy dzwonię, to tak mi się wydaje...
– bo jak dzwoniłam i miałam załatwić np. jakąś klamkę do samochodu, wiedziałam
konkretnie do kogo, po co i klamka to klamka – natomiast tutaj dzwonić, rozmawiać –
trzeba trafić do właściwej osoby, zrobić to umiejętnie, w taki sposób, żeby zachęcić,
chociaż to różnie bywa. Rozmaite są reakcje ludzi.(Stella)
Wszystko znajduje się w rękach wykonawcy, nikt nie mówi jak zrobić. Trzeba radzić sobie
samemu, z obowiązku nikt nie zwolni. Stella wspomina jak zaczęła próbować radzić sobie z
tym wszystkim:
Właściwie nie szłam ot tak, do przypadkowych przedsiębiorstw czy innych miejsc,
tylko tam, gdzie już byłam, znano mnie jako kogoś z innej branży, ale chętnie
rozmawiano. Wiedziałam, że trafiam do pani Basi, Joli czy kogoś znanego.
Wprawdzie przez 25 lat chodziłam załatwiać np. klamki a teraz przychodzę z inną
propozycją, ale to się nawet podobało.
Sama przyznaje, że podejmując się tego wyzwania nie sądziła, że zadanie będzie tak trudne i
kosztowne:
Tutaj jest trudny odcinek jeżeli chodzi o teatr i chyba jest to najbardziej niewdzięczny
temat mojej teatralnej pracy. Jest to niewdzięczne, bo nieadekwatne do włożonej
pracy, a czasami pójdzie się, opowie, da materiały orientacyjne i okazuje się, że efekty
różne. Nawet w rozmowie ludzie najpierw mówią, że tak oczywiście, chcieliby do
teatru, odezwą się, po czym okazuje się, że kiedy dzwonię ponownie, po jakimś czasie
znów słyszę: może za jakiś czas...A znowu tutaj człowiek nie chciałby być taki
natrętny, namolny zwłaszcza w sprawie teatru. Co by nie powiedzieć, to też jest
pewien rodzaj sprzedaży, chociaż taki szczególny. Ale czasami jest się traktowanym
jak niepotrzebny akwizytor, nawet napisy są: akwizytorom wstęp wzbroniony i wtedy
nie pomagają żadne słowa i argumenty i strasznie źle się z tym czuję. (Stella)
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Ważne jest żeby się nie poddać, ani nie stracić wiary w to, co się robi. Trzeba znaleźć sposób.
Na koniec naszej rozmowy stwierdziła jeszcze:
Mam nadzieję, że sobie poradzę i że pomoże mi w tym moja miłość do teatru, mam
nadzieję, że jej nie stracę .... Nie wiem jak to będzie dalej, ale myślę, iż może moje
kontakty będą procentowały, poszerzały się. I będzie dobrze. (Stella)
Myślę, że jej się to udaje.

KSIĘGOWOŚĆ
Tu się oddziela księgowość. Robi ona to, co w innych instytucjach, może jest
troszeczkę z boku, bo prowadzi działalność czysto rachunkową, tu jest inaczej.( Pani
Smith)
W pewnym sensie w księgowości ma się wrażenie, że jest się w innej organizacji.
Dominował język konkretu, syntetyczny, bez ozdobników. Odpowiedzi na zadawane pytania
były krótkie i konkretne. Sprowadzane były do formuł zapisu księgowego, typu dokumentów,
numerów decyzji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Florence Boothroyd jako jedyna nie
zgodziła się na nagrywanie wywiadu, zresztą najkrótszego w całym badaniu . Inni
pracownicy podkreślali dystans dzielący tę komórkę od pozostałych. Często mówili, że to
inna planeta. Pracownicy tłumaczyli to tym, iż
W każdym przedsiębiorstwie księgowy – a kadrowiec to są z reguły tak samo
postrzegane stanowiska - zawsze wiążą się z nie lubianą osobą.(Pierre)
Księgowa ma duży zakres odpowiedzialności.
Moje stanowisko to tak jak stanowisko w randze zastępcy dyrektora naczelnego,
jestem zaraz po dyrektorze. To ode mnie przecież zależą wydatki a właściwie robię
wszystko.(Florence Boothroyd)
Dyrektor d.s. technicznych jako jedyny ma ścisły kontakt z księgową z racji wykonywanej
roli. Nie jest to łatwy kontakt:
Florence Boothroyd ma taki władczy charakter i to się czuje. Na tym tle często
dochodziło do różnych spięć właśnie. Ciągle pracujemy nad tym, przynajmniej ja się
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staram, żeby zmienić jej podejście. Bardzo możliwe, że zdecydujemy z Panem
Sloane’m, iż trzeba będzie rozpisać konkurs, bo w takiej małej komórce, gdzie
zatrudnionych jest kilka osób nie może być nieporozumień, no nie może. (Pierre)
Florence Boothroyd nie ma pojęcia jak był teatr robiony.(...) Ja osiągnąłem w tym
teatrze to stanowisko przechodząc przez pewne etapy, wykonywałem tu wiele funkcji i
to była forma jakiegoś docenienia tego, co zrobiłem dla naszego teatru, mojego
wkładu. To dlatego Pan Sloane mianował mnie dyrektorem d. s. Technicznych.
Florence Boothroyd traktuje swoją funkcję jako jakby nadrzędną tutaj. Kiedyś
powiedziałem i to jest prawdziwe, że teatr bez księgowej będzie funkcjonował
miesiąc spokojnie, do momentu kiedy trzeba zrobić rozliczenie, a bez pozostałych
pracowników teatr nie wytrzyma ani jednego dnia. I to już w tym wszystko jest
zawarte. Uważam, no niestety, że Florence Boothroyd nie ma umiejętności bycia z
ludźmi. Ona pracowała w instytucjach budowlanych, gdzie miała do czynienia z
robolami, znaczy dobrze [moja twarz widać napisała zdziwienie na to słowo] brzydko
powiedziałem, z pracownikami, którzy nadużywali alkoholu, nie pracowali, obijali się
i czy pracował czy nie pracował to mu się należało. No ale być może było tak tam, ale
tu na pewno tak nie jest. O naszych pracownikach technicznych tak nie można
powiedzieć! Ale już nie chcę o tym mówić, bo to jest temat, który mnie zawsze
nurtuje i denerwuje, a wolałbym mówić o rzeczach przyjemnych, których tu jest
przecież mnóstwo.(Pierre)
Wiele mówi fakt dużej rotacji na stanowisku tzw. pomocy księgowej - kiedy rozpoczynałam
badania odchodziła jedna osoba, w trakcie moich badań zatrudniono Helenę Iwanowną,
która sprawiała wrażenie outsidera przez cały czas swojej tam pracy. Helena Iwanowna sama
przyznała, że przyszła po to, by „złapać doświadczenie”. Nie zdziwiłam się, gdy po powrocie
zauważyłam, że tę rolę objął ktoś inny.
Księgowość wprowadziła następne modyfikacje rozumienia teatralnych kontekstów. Tutaj za
najistotniejszy uznaje się budżet i dyscyplinę budżetową oraz sprawozdawczość finansową,
gdzie najważniejsze są terminy, których nie wolno lekceważyć.
My jesteśmy od tego, aby ich [aktorów]obsłużyć. To duża odpowiedzialność, stresy,
znajomość tych wszystkich przepisów.(Florence Boothroyd)
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Obie panie, ale zwłaszcza Florence Boothroyd , zwracają uwagę, że ich pamięć jest
obciążona nie partią tekstu roli, lecz terminami rozliczeń podatkowych, powinności
dokumentacyjnych wobec ZUS, Kas Chorych, kontrahentów i wierzycieli a także wobec
sponsorów czy budżetu. Warunkiem podstawowym ich sposobu myślenia jest selektywność,
rzetelność i ogromna dyscyplina. Nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek rozluźnienie, bo
łatwo wówczas przeoczyć ważne terminy. Starają się zapewnić jakieś warunki egzystencji
organizacji i jej uczestników, ich księgowe podstawy.
Księgowość to jest dobra sprzątaczka. Wszyscy robią bałagan, ona układa. Dla teatru
starej torebki nie kupi się w sklepie. Tu trzeba wszystko obejść. One płaczą, ale jakoś
kombinują.(Pan Smith)
Do tego by zapewnić płynność finansowo - rozliczeniową potrzebny jest wysokiej klasy
profesjonalizm. Nie jest bowiem tajemnicą kondycja placówek budżetowych, w tym
kulturalnych. Mogą one liczyć na niewielkie grosze subwencji, pomoc darczyńców, a przy
tym surowe wymagania urzędów. W tych trudnych warunkach należy wygospodarować
środki na gaże, zakupy, remonty, renowacje, modernizacje i zabezpieczenie interesów
pracowników.
W księgowości było inaczej niż w pozostałych miejscach, a jednak i tu pracownicy są
pasjonatami teatru.
Teatrem zaraziła mnie koleżanka, nikt nie przypuszczał, ja nie przepuszczałam, że tak
oszaleję na jego punkcie, bo to szaleństwo, inaczej tego nie da się wytłumaczyć,
opisać.(Florence Boothroyd)
Przyjemność pracy w teatrze jest ogromna. Te spotkania z ciekawymi ludźmi, sztuką
... Gdybym nie kochała teatru, to bym w teatrze nie pracowała. Czasem uśmiech
aktora niweluje trudy tej pracy. Kiedy aktorzy przychodzą po pieniądze, Zofia Merle
– wspaniała osoba, Danuta Szaflarska (...), gdy taka starsza pani z szerokim
uśmiechem na twarzy wchodzi tu po honorarium: „przyszłam po swoje marne
grosze”, mówi z uśmiechem, to jej spontaniczność cieszy i jakoś jej zadowolenie z
życia się udziela i nam. Zresztą tu się odbywają całe wywody, bo niektórzy aktorzy
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przychodzą się wygadać. To tacy sami ludzie jak my, może tylko bardziej
zestresowani. Muszą intensywniej walczyć o byt, o przetrwanie. Jedni sfrustrowani
inni uśmiechnięci, wtedy to moje szaleństwo jest takie normalne w porównaniu z tym
co oni robią.(Florence Boothroyd)
Florence Boothroyd zobaczyłam też na próbie generalnej. Wtedy widać było, że księgowość
nie jest taką zupełnie odrębną komórką.

KASA
Osoby, pracujące w kasie zwracały uwagę na to, że należy mieć szacunek dla każdej
roli – tej głównej i tej drugo- albo dalej- planowej. Same przyznawały, że ich stosunek
ewoluował, mówiły o tym, że to wszystko razem „pracuje na Prezentacje” .
Wydawało mi się, że w pewnym sensie spadłam z piedestału zawodowego na niskie
wody, gdzie się sprzedaje bileciki, ale to nieprawda. Pozostali pracownicy czy aktorzy
czy dyrektor Pan Sloane, widzieli człowieka, który zasługuje na szacunek. Tu tak
wygląda praca – szacunek dla każdego. Każda praca wymaga jakiejś znajomości,
kultury, higieny, wiedzy co , gdzie, jak. A przede wszystkim tutaj jest jeszcze taki
element, że kasjerka to jest bezpośredni kontakt z widzem, którego ona właśnie ma
zmobilizować do stałego odwiedzania naszego teatru i znalazłam coś takiego, czego
nigdy nie miałam w innej pracy – ten kontakt z ludźmi. (...) Poza tym, że trzeba
realizować sprzedaż tak, żeby wypełnić widownię bez względu na okoliczności, moja
postawa, moja wiedza o sztukach, o autorach, o teatrze, o tych wszystkich rzeczach,
które tutaj się zdarzają jest istotna. Trzeba przyciągać ludzi, a z drugiej strony takich,
którzy są zdecydowani, znają repertuar też trzeba umiejętnie traktować, żeby dać im
możliwość pokazania, że oni są tutaj najważniejsi – widzowie. Trzeba być takim
psychologiem. (Marta)
Była kasjerka wspomina
Otworzył się przede mną inny świat od kiedy zaczęłam pracować w tej kasie. Poza
tym praca w kasie mnie zaskoczyła. Nie przypuszczałam, że to takie ważne zadanie,
że pracując jako kasjerka, sprzedając bilety, poznam tyle najróżniejszych typów
ludzkich, którzy przewiną się koło okienka i będę musiała umieć z nimi rozmawiać.
To dopiero delikatna materia i jaka odpowiedzialna. (Służąca Mary)
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Kasa to nie tylko pomieszczenie przy wejściu do teatru, ale pomost między organizacją a
otoczeniem. Tu dochodzi do pierwszego kontaktu z pracownikiem, gościem, widzem czy
aktorem. Każdy musi tędy przejść: outsider, insider, dyrektor czy aktor, sprzątaczka. To
również miejsce narażone na wiele nieprzewidzianych sytuacji: sympatycznych i niemiłych
ze strony np. zawiedzionych kandydatów na widzów, czy zupełnie przypadkowych
przechodniów. Kasjerki znają nie tylko wszystkich w teatrze i zazwyczaj wiedzą, co się z
nimi aktualnie dzieje, ale również
Panie kasjerki znają po nazwisku stałych bywalców, kojarzą po nazwisku
widzów.(Stella)
Można u nich zostawić każdą wiadomość, teczkę, klucze itp.
Praca w kasie nie polega tylko na sprzedawaniu biletów, ale też na rejestrowaniu
wszystkiego, co się w danym dniu zdarzyło.(...)Kasjerka jest takim łącznikiem od
informacji. Czuję się wtedy dowartościowana, jestem najważniejszą i najlepiej
poinformowaną osobą w danym momencie. Jestem taką lokalną patriotką, no bo jeżeli
człowiek nie jest związany z teatrem i przychodzi tylko po to, żeby sprzedać bilety i
też nie zawsze mu się uda i nic go nie interesuje, to żadne inne działanie nie ma sensu.
Potrzebna jest jakaś więź, która trzeba pielęgnować, a czy ją kto ma czy nie, czy ją
sam buduje czy już zbudował, z tego mogą wynikać tylko radości, bo nawet jeśli
cienie, to zaraz po nich radości. (Marta)
Tu pracują bardzo oddani pracownicy.
Z naszym teatrem związana jestem od 1992 roku (...) Byłam już na rencie, ale
szukałam jakiegoś dodatkowego zajęcia. Po prostu przyszłam i tego samego dnia
zostałam przyjęta. Tak się szczęśliwie złożyło, że mimo renty mnie chcieli, a poza tym
największą zaletą jest to, że pracuję w teatrze. (Hrabina Kotłubaj)
Z teatrem jestem związana odkąd istnieje na Żelaznej jako zwyczajny widz, który
mieszkał obok i korzystał z każdej nadarzającej się okazji, żeby przyjść na
przedstawienie.(...) Skończyłam swoją pracę zawodową, staż doprowadził mnie do
emerytury. Pomyślałam, że to sielskie życie polegające na nic nie robieniu jest
męczące. Praca jest motorem życia człowieka, a jeśli taka jak ta, to jest po prostu
szczęściem. Człowiekowi potrzebna jest dyscyplina, potrzebna jest aktywność
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zawodowa. Potrzebne są jednak jakiekolwiek sukcesy – żeby były nawet maleńkie. To
był przypadek, że się tutaj znalazłam w takiej roli. Przypadek, który pewnie był
zrządzeniem losu, jaki dał mi spotkać takich uroczych ludzi. (...) W Prezentacjach
czuję się doskonale, odnalazłam się tu znakomicie i dzięki temu izoluję się od dnia
codziennego, który znajduje się za domową ścianą i te wszystkie moje przeżycia
zostawiam za drzwiami, zamykam na cztery spusty i wychodzę i jestem zupełnie inną
osobą. Dla mnie to terapia, tak to czuję – po prostu jestem zbawiona, że pracuję w
kulturze, w teatrze, w moim teatrze.( Marta)
Kasa to miejsce wymagające od pracownika świetnej orientacji w zagadnieniach teatralnych,
znajomości repertuaru, twórczości granych autorów czy subtelności na temat nazwisk
teatralnych (z afisza). Pracownik zobowiązany jest do elegancji, szybkiego refleksu, dobrej
kondycji psycho -fizycznej, uśmiechu dla wszystkich gości.

KRZESEŁKO
Krzesełko to osobliwe „stanowisko pracy” uroczego starszego pana, który
wieczorami, kiedy odbywa się spektakl, wita gości Sceny Prezentacje, sprawdza bilety i
wskazuje drogę w Norblinie do teatru.
To miejsce jest takie, że tu ze wszystkich stron wieje. Żona się śmieje, że biednemu to
zawsze wiatr w oczy wieje, a ja i tak lubię tu przychodzić. I tak sobie tu pracuję, dla
idei. Czy to deszcz czy mróz czy to chlapa, muszę stać na straży. Ja i tak zawsze
naszych gości witam z uśmiechem, bo ja z zasady jestem pogodny duchem. Bardzo się
staram nie nawalać. (Pogoriełow)
Kiedy Pogoriełow przeszedł na rentę, znalazł tu „schronienie”. Pracę w Prezentacjach
rozpoczynał jako pracownik techniczny. Ma bardzo długi staż pracy w TSP. Jest w
Prezentacjach od początku, odkąd teatr przybił do Żelaznej.
On to dużo wie o naszym teatrze! (Pani Smith)
Dziś pracuje już tylko na zlecenie. Sam przyznaje, że trudno mu się rozstać z tym wszystkim,
z ludźmi, Panem Sloane’m, teatrem. Chętnie opowiada o tym, jak teatr się przeobrażał. Jest
dla niego bardzo ważne, że wciąż mimo wieku może tu przychodzić i ma obowiązek, że go
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szanują, nie traktują jak jakiegoś tam starego biletera zewnętrznego, ale widzą w nim
człowieka.
To jest niesłychanie istotna rzecz. Nikogo się nie namówi, żeby pokochał jakąś osobę,
jeśli ona/on nie jest w jego tzw. typie i nie ma tego czegoś. Nie ma takiej możliwości.
Podobnie jest w teatrze, że nie namówi się nikogo, żeby pokochać przedstawienie,
aktora, a co dopiero prace tutaj. (…) Dlatego tu te wszystkie prawa ekonomii zawodzą
… a jak są przecież jakieś obce kontrole u nas, to się tylko dziwią, po co mamy w
magazynie tyle rzeczy, w dodatku „bezużytecznych”, które nie maja żadnej wartości i
dlaczego jest napisane, że mają i np. jakiś rupieć a „niby” kosztuje 100 zł, co robią tu
ci wszyscy starzy ludzie, powinni w domu siedzieć i zrobić miejsce młodym … A dla
nas to wszystko ma swoją wartość, której nie da się zmierzyć po prostu. Zresztą
nikomu takie głupie pomysły z mierzeniem nie przychodzą do głowy. Prezentacje są
strasznie oporne na zmiany wobec takich rzeczy, takiego rozumowania i wcale nie z
powodu ludzi tu pracujących, tylko przez swoją specyfikę właśnie.(Pan Smith)

CHŁODNIA
Z człowieka sportu („grałem w piłkę ręczną i nawet byłem w kadrze Polski”) Antoine
przeobraził się w człowieka teatru. Przechodził przez różne etapy rozwoju zawodowego w
TSP. Zaczynał od zlecenia przy budowie Sceny Prezentacje w Norblinie
Antoine dokładnie wszystko tu wie, bo sam nosił cegły i różne rzeczy pamięta.
(Marianna)
Kiedy teatr rozpoczął swoją działalność przy Żelaznej, Antoine był rekwizytorem i bywał w
teatrze prawie tylko wieczorami, gdy przychodził na „produkcję przedstawień wieczornych”.
To wystarczyło, by zaraził się bakcylem teatru na dobre. Odszedł z basenu, gdzie pracował
jako ratownik i przeszedł na cały etat do TSP. Nie był już tylko rekwizytorem, objął rolę
rekwizytora inspicjenta. Kiedy teatr zatrudnił nowego rekwizytora na etat, Antoine dostał
propozycję posady elektryka, a dalej również akustyka. Wtedy też wznowił grę w piłkę
ręczną i czasami kolidowało to z wieczornymi przedstawieniami, ponieważ miał treningi.
Jednak nie chciał odchodzić z teatru. Mówił, że teatr i sport stały się jego pasją. Czuł się
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spełniony i szczęśliwy. Wtedy Pan Sloane zaproponował mu etat montażysty sceny tak, aby
mógł pogodzić zainteresowania, rozwijać się i realizować swoje marzenia. Pan Sloane
wiedział z własnego doświadczenia jakie to jest ważne. Antoine był dość długo montażystą
sceny, „prawie cztery lata, trzy sezony teatralne”. Już wtedy znał teatr, każdy jego szczegół,
mechanizm, nastrój, wszystko.
To tak jakbym budował dla mojej rodziny dom. Z troską o szczegół przygotowywał
wszystkie plany, układy, rysunki itd. To tak jakby one nagle zaginęły, ale ...ich kopia
pozostała tu [wskazuje na głowę], ona jest w mojej głowie. Wszystko znałem,
wszystko znam i pamiętam. Nigdy nie żałowałem serca, czasu dla naszego teatru, więc
zaproponowano mi , żebym był kierownikiem technicznym.(Antoine)
Był nim bardzo długo – siedem sezonów czyli prawie osiem lat. Kiedy objął całą „technikę”
teatru, dużo się zmieniło. Teatr był modernizowany, rozrastał się
(...)w myśl budowy domu dla rodziny, która dotąd mi przyświeca. (Antoine)
Jego poświęcenie i miłość do teatru docenił Pan Sloane:
Dostałem nominację właśnie od Pana Sloane’a. Spytał czy zgodzę się na zastępcę.
Zebrał tu wszystkich pracowników i oświadczył, że mianuje mnie swoim zastępcą. To,
że jestem jego zastępcą spowodowało pewien problem dlatego, że stanowisko
dyrektora wiąże się z wpisem do ewidencji i wymaga ukończenia szkoły artystycznej,
nie mogłem być jego zastępcą, bo takiej szkoły nie mam. Jednak Pan Sloane nie
poddał się, on jest bardzo uparty [ uśmiech]. Chodził, prosił i w końcu uzgodnił w
Wydziale Kultury i tak zostałem dyrektorem d.s. technicznych, co zgodne jest z moją
szkołą. Tak powiedział mi dziękuję za te wszystkie lata, ale nie musiał mi wcale
dziękować, bo ja tak sam z siebie to robiłem i chyba on to wiedział, dlatego wszystko
doprowadzić chciał do końca z tymi papierkami i urzędami. (Antoine)
Dyrektor naczelny powierzył mu wszelkie sprawy techniczne teatru, by sam mógł zająć się
głównie kwestiami artystycznymi. Antoine stał się jego prawą ręką.
Dyrektor od początku nie ukrywał i nie ukrywa, że ma do mnie ogromne zaufanie i
liczy na mnie; wie, że może. Docenia to, co tu powstało i powstaje oraz to, że
musiałem przecierać szlaki, bo nie mamy swojego zaplecza, wyrabiać kontakty dla
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teatru itd. Często to powtarzał, wiem, bo ludzie słyszeli i mi powtarzali i tak zostało.
To nie jest tak, że ja się chcę pochwalić. Można to sprawdzić.(Antoine)
Pan Sloane wielokrotnie mówi, że takiego człowieka jak Antoine mieć w teatrze;
człowieka, który wszystko robi, interesuje się, jest kontaktowy, to po prostu skarb. Pan
Sloane wielokrotnie też podkreśla, iż nie wyobraża już sobie współpracy z kimś
innym.(Pan Smith)
Dla Antoine’a praca w teatrze stała się realizacją życiowej pasji.
Czasem coś nam się nie udaje, są jakieś spięcia mimo, że nas malutko ale nie będę
kłamał, są drobne nieporozumienia, bo każdy ma prawo się pomylić i nawet muchy
w nosie mieć. Ten kto nie pracuje, ten się nie myli. (...) Wiadomo, że nie zawsze idzie
jak po maśle, bo z ludźmi jak z różami, więc muszą być i kolce. Ale najgorzej jak
jakieś kłody urzędasy pod nogi rzucają. To wtedy czasem myślę sobie: rzucić to
wszystko i zająć się czymś innym, iść do firmy, gdzie nieźle płacą, zupełnie inne
pieniądze, bo człowiek nabrał już doświadczenia, obycia z aktorami, w filmach , w
różnych miejscach. Ale dla mnie jednak pieniądze nie są najważniejsze, chociaż nie
przelewa mi się. Tylko ważniejsze jest , że znam tu każdy gwóźdź, obrazek,
belkę...Wszystko, co tu się znajduje dotykałem własnymi rękoma. W pewien sposób
zawdzięczam sobie, bo włożyłem w to tyle serca. W innych teatrach tak nie ma.
Nigdzie tak nie ma, a tu człowiek obrósł w sentyment, wszystko robiło się własnymi
rękoma. Żal jednak zostawiać, zaczynać od nowa. Zatrudniłem się tu, kiedy byłem
jeszcze kawalerem, wiec to jest jednak kawał czasu.(Antoine)
Chłodnia nie ma nic wspólnego z semantyką nazwy. Stanowi nawet jej antynomię. Za
drzwiami Chłodni często bywa gorąco od nagromadzonych emocji. Tutaj wykuwają się
pomysły rozwiązań technicznych produktów organizacji, przechowywane są najważniejsze
narzędzia i wszystkie potrzebne drobiazgi. Antoine często wędruje pomiędzy biurem i
decydentami, a teatrem i „technicznymi”. Dla technicznych jest szefem i w ich oczach wciąż
jest jednym z nich. Antoine w Chłodni jest inny niż w biurze, czy w teatrze z technicznymi.
Często podczas rozmów powtarzał: „Człowiek to przedstawienie”. Często z jego ust w
różnych kontekstach pojawiało się słowo aranżować, adaptować.
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Jestem szefem, ale i kolega, chociaż czasami trudno to pogodzić. (...) Typowe
dyrektorowanie nie jest we mnie. Wolę być takim jak oni[techniczni] mnie nazywają
„szefem”, który organizuje te wszystkie sprawy. Nie umiem być dyrektorem, który
twardo nogą tupnie. Ja wolę załatwiać wszystkie sprawy raczej polubownie. Nie
lubię dyrektorować, dyktować warunków [cisza]. Tak czasami się nad tym
zastanawiam, bo to jest tak, że trzeba mieć rozdwojenie jaźni. Ja bym chciał być
takim kumplem, a z drugiej strony muszę czasami i ostre rozmowy przeprowadzić,
albo coś przekazać, co postanowiono w biurze. Ja się wtedy bardzo niedobrze czuję,
ale oni to natychmiast wyczuwają.(Pierre)
Chodzę na zebrania tak samo jak Pan Sloane. Często on nie może, bo też tego nie lubi,
to go wyręczam, chociaż i ja nie lubię tego strasznie, krawatów, po prostu nie zależy
mi np. żebym na afiszu zmieścił się gdzieś, czy na programie. Mimo że jestem, ale nie
mam takich zapędów. On czasem teraz ma o to pretensję i mówi: ty nie jesteś już ten
Antoine, co 15 lat temu. Ty jesteś dyrektorem, przyda ci się. Niektórzy Obcy mówią
„tobie pewnych prac wykonywać nie wolno”. Ja mówię dlaczego?, bo co?, ręka mi
odpadnie, że zabiorę się za miotłę czy szuflę i często śnieg odgarnę? Mnie to nie
przeszkadza. Dla mnie to nic nie zmienia. Czy zmieni to stosunek pracowników, że
pójdę i pomogę dekorację ustawiać? albo waciak sobie na plecy założę i będę nosił z
nimi dekorację – nie przeszkadza mi. Robiłem to niegdyś; byłem i jestem ich
kumplem tak samo, a oni wyczuwają, kiedy jak się zachować i przy kim. Wiedzą, że
gdy jesteśmy w towarzystwie, jest obca impreza, imieniny, gdzie jest przedstawiciel
Wydziału Kultury nie mówią do mnie wtedy Antoine tylko albo panie dyrektorze albo
panie Antoine albo też jakoś inaczej. Wyczuwają, kiedy jesteśmy prywatnie tzn.
prywatnie w Prezentacjach, normalnie - to jestem ich kolegą. Piję z nimi kawę,
herbatę i rozmawiamy o naszym teatrze, jakichś pomysłach technicznych, o
samochodach, dziewczynach, o czymkolwiek. Tak to z mojej strony
wygląda.(Antoine)
Trzeba mieć trzeźwe spojrzenie, surowy osąd rzeczywistości stwarzanej w organizacji.
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TEATR OD KUCHNI
O ludziach, których można tu spotkać, mówi się „władcy teatralnej kuchni”,
mistrzowie zaplecza. Dla widza stanowią swego rodzaju podziemne państwo. Sami przyznają,
że mieszkają jakby w brzuchu teatru. Większość z nich (pracuje tu 4 – 5 osób) jest cały czas
widoczna. Ktoś obcy, kto nie śledzi na bieżąco wydarzeń kulturalnych, może pomylić ich z
zawodowymi aktorami, gdyż egzystują wspólnie na tej małej przestrzeni. To czyni sytuację
ich pracy szczególną. Czują się bardziej odpowiedzialni. Nick dodawał, że oni tu wszyscy
podciągają się kulturalnie, bardziej niż gdyby „na co dzień jedni nie wchodzili na drugich”.
Do głównych zadań należy przygotowanie sceny. W Prezentacjach ich rola jest inna - panuje
tu „komitywa jak w rodzinie i nikt tu nie powtarza jak w innych teatrach, że montażyści to
najgorsza chołota” (George). Bez technicznych teatr nie może normalnie funkcjonować.
Niekiedy wirtuozeria pracy stawia ich na pograniczu sztuki. Aktorzy wyrażają się o nich
serdecznie:
W Prezentacjach jest stała grupa bardzo fajnych i wysoko kwalifikowanych osób. I to
ma zasadnicze znaczenie, powiedziałabym szalone znaczenie, zwłaszcza dla mnie.
Cholerna ze mnie perfekcjonistka i czepialska [uśmiech] dlatego, że człowiek ma tam
zaufanie do każdego pionu, a raczej pioniku, bo to wszystko takie malutkie jest
chociaż robota ogromna. Każdy spełnia jakąś swoją rolę, zadanie, tak pieczołowicie, z
sercem i uśmiechem, że nie ma potrzeby denerwować się, że coś będzie
niedopracowane, bo jakaś „kaleka” jest na danym stanowisku. Nie, tam jest to
wszystko świetnie zorganizowane. Dlatego chętnie tam wracam.(Julia Lambert)
Fonsja Dorsey i ten Kardynał Alcest nasz kochany – to taki dobry duch tego teatru.
Tak, bo on po prostu jest. On jest zawsze pogodny, uśmiechnięty, cichutki. Pomaga
nam, przebiera, kopie nas w tyłek przed wyjściem na premierze. Zawsze przy nas jest
Kardynał Alcest kochany. Ja wciąż się zastanawiam jak Pan Sloane to robi, skąd
bierze tych ludzi, aktorów i własnych pracowników, ma nosa i chyba się w czepku
urodził, taki z niego szczęściarz. Otoczył się ludźmi takimi ...Są tacy ludzie, którzy
mają w sobie to coś. I on ich tam ma.(Zina Devry)
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Pracownicy mówią o aktorach, że to normalni ludzie. W tym teatrze stereotypy nie są
kultywowane, np. na temat montażystów. Granice między ludźmi wynikające z wykształcenia
stają się nieostre. Wiele wyjaśnia wypowiedź jednego z moich rozmówców:
Jestem właściwie uczniem Stanisławskiego. Bardzo wiele mam z niego. On zapisał
rzeczy, które na pierwszy rzut oka są oczywiste, a może nawet banalne, a dla mnie
okazały się takie zbawienne w konkrecie pracy teatralnej i on opisuje takie zdarzenie zdaje się, że przy pracy nad przedstawieniem „Pociąg pancerny”, kiedy jest scena tuż
przed wybuchem rewolucji i potrzeba, żeby w całym teatrze była zupełna cisza i ta
cisza jest co chwilę burzona a to przez to, że mechanik przejdzie przez scenę, a to
przez to, że ktoś gdzieś otworzy drzwi, przez to, że jakaś maszyna do pisania zacznie
stukać gdzieś na piętrze i po kilku nieudanych próbach organizuje cały zespół
techniczny w takie czujki rewolucyjne, które stoją na każdym rogu w teatrze i pilnują,
żeby była zupełna cisza. No i potrafi przede wszystkim ludzi do tego stopnia zarazić
ważnością tego, co zaraz się zdarzy, ważnością sztuki teatralnej, że oni przestają być
tylko technicznymi, a jakby żyją, mają świadomość tego jakie wszystko jest ważne, że
uczestniczą w czymś rzeczywiście istotnym no i kwestia pracy z tzw. technicznymi,
tzn. żeby nie traktować ich jak technicznych.(...) Oni zdecydowanie nie są tylko od
światła itd.. Od postawy tych ludzi bardzo wiele zależy. Muszą mieć świadomość
uczestniczenia w czymś rzeczywiście ważnym tego, że są twórcami sztuki, bez nich
by to nie funkcjonowało; bez ich zaangażowania. Wiem, że zwłaszcza w teatrze Scena
Prezentacje oni rzeczywiście są niezwykle zaangażowani w to co robią i już przez to
jak podchodzą do zadań, jak je wykonują zasługują na szczególny szacunek i uznanie.
Ich zainteresowanie jakością całości i świadomość wpływu ich pracy, ich roli na
pracę kogoś innego jest niespotykanie imponująca. Tak, trzeba ich szanować.(Kapitan
Strażników)
Techniczni cenili sobie, że tu nigdy nikt nie traktował ich jak bezimiennych służących, co,
jak mówili, jest nagminne w innych teatrach.
O Prezentacjach bardzo dużo dobrego słyszałem, nie chodzi mi o przedstawienia, to
też, ale o takie stosunki w pracy i chciałem tu zawsze pracować, ale ciągle było zajęte
i nic wolnego, tak więc czekałem, czekałem będąc w tym Wielkim a raczej w Wielkim
„Wojsku”, gdzie wszystko dosłownie na gwizdek się robiło, i był nie George, ale
jakiś ktoś z prawej strony i to mnie wkurzało[ z naciskiem]. W końcu udało mi się i
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przyjęli mnie do Prezentacji, i jakbym godność człowieka odzyskał, tak się czułem !
(George)
Wśród technicznych Pan Sloane ma także swoją prawą rękę. Tym zaufanym jest wieloletni,
„dotarty” pracownik TSP – człowiek, który wie „wszystko” o przedstawieniu i jest
„najbardziej oblatany w sztukach” (George). Towarzyszy Panu Sloane’owi od początku
powstania danej inscenizacji, jest obecny przy jej eksploatacji aż do ostatniego przedstawienia
– rekwizytor inspicjent, „kochany Kardynał Alcest”(Zina Devry).
Mam olbrzymią satysfakcję z pracy. Jak się zaczyna przedstawienie czyli tak
naprawdę nasza działalność, to człowiek zapomina o wszystkich innych sprawach, o
całym Bożym świecie. Moja praca jest bardzo ważna. Pan Sloane, aktor, moi koledzy
na to liczą i każda jakaś pomyłka grozi katastrofą na scenie. Jestem już tu tyle lat.
Cieszę się, że to taka odpowiedzialna praca, no, stresująca też. To mnie tak bardzo
wciągnęło, że nie umiem inaczej. A było to dla mnie coś nowego, przygoda z teatrem,
aktorami i z tymi ludźmi takiego pokroju i to mnie tak bardzo zafascynowało, że
ciągle dzieje się coś ciekawego, nowe rzeczy i my z tego korzystamy.(Kardynał
Alcest)
Nikt nie ukrywa, że techniczni zazwyczaj są marnie opłacani mimo, że bywają doskonałymi
fachowcami z uwagi na zdobyte doświadczenie. Jednak zostają w teatrze na całe życie, często
z powodu fascynacji nim. Ich praca też jest twórcza, choć nie są tak widoczni jak aktorzy.
Lubię pracę w naszym teatrze, kocham aktorów. No, czasami nie zgadzam się z
niektórymi ich poglądami, ale wszyscy są mili. Jak ktoś ma tam swój zły dzień, bo też
tak bywa, to staram się nadrobić miną, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi, a
raczej rozładować sytuację. Ale to jest normalne przecież. A najważniejsze jest to, że
tu liczy się najpierw człowiek, nieważne czy wykształcony czy też trochę mniej tych
szkół skończył, czy aktor z dużą praktyką czy też nie. W naszym teatrze wszyscy są
blisko siebie, nie ma jakiegoś wymyślonego dystansu, są ludzie dobrzy i mniej dobrzy,
a takich złych to nie ma. Także atmosfera jest tu cudowna i za żadne pieniądze nie
odeszłabym stąd, a ponad atmosferę nic nie jest dla mnie ważniejsze w pracy. My
jesteśmy bardzo zgrani i życzliwi dla siebie. Uzupełniamy się wzajemnie, wszystko
jest razem, bo my jesteśmy od siebie uzależnieni w pewien sposób. Tu jest nie do
pomyślenia, żeby każdy tylko w swoją stronę ciągnął i dlatego jest taka między nami
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cenna więź i zaufanie. Ja daję z siebie wszystko co mogę, muszę wykonywać swój
zawód najlepiej jak umiem i traktować wszystkich jednakowo. Dlatego mówię, nie ma
takich finansowych względów, które spowodowałyby przejście do innego teatru. Tu
wszyscy są cudowni, jeden milszy od drugiego (...) Czasem dowcipnie mówię, że
jestem ich babcią.(Fonsja Dorsey)
O Fonsji Dorsey koledzy z pracy mówią, że jest wspaniałym dyplomatą. Wie, co powiedzieć,
co wpuścić jednym uchem i natychmiast wypuścić drugim i przede wszystkim umie słuchać.
Jako pomocnik i opiekun aktora przed przedstawieniem, w trakcie i po zakończeniu jest
powiernikiem nie tylko aktorów. Dyrektor d.s. technicznych przyznaje jednak, że Fonsja
Dorsey miała chwile zwątpienia z uwagi na swój wiek. On łączy to również ze zmianą, jaką
obserwuje ostatnio u niektórych młodych aktorów „co im sodóweczka trochę odbija”(Pierre),
a Fonsja Dorsey
(...)jest najbliżej aktora. Jest tą pierwszą na linii, od podszewki, ona ich ubiera itd.
Poza tym to taki trochę element zakontraktowany w spotkania. Aktorzy teraz
przylatują z innego teatr, innej próby, z innej reklamy, gdzie są w ciągu dnia. Poza
tym mówiła, że za stara już jest. Ale moim zdaniem to nie ma nic do rzeczy, moje
zdanie na temat starych fachowców jest takie, że to najcenniejszy skarb z możliwych.
Fonsja Dorsey jest starą wygą teatralną, chociaż może o kobiecie tak się nie
powinno mówić, ale mówię to z ogromną dla niej sympatią, bo ją bardzo lubię i cenię i
widzę, że ta robota jej dużo daje, ona czuje się potrzebna, uśmiecha się.(Pierre)
Sami o sobie mówią, że są rzemieślnikami teatralnymi i wspólnie budują zdarzenia i biorą
udział w artystycznym kształcie dzieła. Jakość ich pracy podnosi , naświetla, komentuje,
wydobywa, uwydatnia, stwarza, rytmizuje Prezentacje. Nadaje koloryt i plastykę TSP.

BYLI PRACOWNICY
Podczas mojego pobytu w terenie miałam okazję rozmawiać z dwiema osobami,
które musiały zrezygnować z dalszej pracy w TSP.
Jedna z nich uczyniła to z powodu zdrowia i wieku:
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(...) ale ja po prostu już kondycyjnie nie dawałam rady, już zdrowotnie nie
wytrzymywałam, serce mi nawalało także ... nie chciałam i zwlekałam z tym, aż
zdrowie ostatecznie podjęło za mnie decyzję i musiałam się wycofać. (Służąca Mary)
Druga, Ofelia, mimo wieku „produkcyjnego” zrezygnowała. Obie panie wypowiadały się z
sympatią i troską o TSP. O ile w przypadku Służącej Mary sytuacja była jasna, o tyle dziwił
fakt odejścia Ofelii - mojego pierwszego przewodnika po Prezentacjach. Przyznam, że byłam
bardzo zdziwiona tym odejściem, zwłaszcza, że Ofelia „wychowała się w teatrze” i jej
entuzjazm oraz miłość do teatru były widoczne. Jej rola „organizatora widowni’ była bardzo
trudna. Decyzja o odejściu była niejasna. Mój drugi wywiad z Ofelią - już jako z „byłym
pracownikiem”, jednak

prawie się nie różnił od pierwszego - zaczynając od chęci

poświęcenia mi uwagi, a kończąc na wciąż żywych uczuciach, jakimi nadal darzyła
Prezentacje.
Bardzo się cieszę, że pracowałam w teatrze Scena Prezentacje. To cudowne miejsce,
takie jak lubię. Najważniejsze, że spędziłam tam piękne chwile, poznałam
wspaniałych, ciepłych ludzi. Miałam możliwość zobaczenia jak to wygląda od tej
drugiej strony, nie tylko z zewnątrz czy za kulisami w samym budynku teatru, gdzie
jako dzieciak

się szwędałam [śmiech]. Inaczej postrzega teatr widz, ktoś kto

przychodzi okazjonalnie. Ja wiem jak buduje się przedstawienie, jak sprzedaje bilety i
wszystkie pozostałe czynności, które trzeba wykonać, żeby przedstawienie zaistniało.
Znam smak gorzki

i tym bardziej wiem,

jak to jest ze słodkim smakiem.

Najważniejsze, że mogłam obcować ze sztuką, nie tylko te techniczne sprawy,
kuchenne ....(Ofelia)
Zapytałam ją o powód odejścia. Wyznała tylko, że dotyczyło to konfliktu z księgowością.
Zdaniem Ofelii Florence Boothroyd często „blokowała jej pomysły i piętrzyła przeszkody”.
Była taktowna i nie chciała jednak dalej drążyć tematu. Powiedziała, że Florence Boothroyd
to nie Prezentacje i że nie wpłynęła na jej obraz teatru. Przyznała, że mimo zażegnania
owego konfliktu postanowiła znaleźć dla siebie inne miejsce zawodowe:
Znalazłam ogłoszenie i postanowiłam na nie odpowiedzieć. Napisałam podanie i
zaniosłam

dyrektorowi

Panu

Sloane’owi

-

oczywiście

z

wcześniejszym
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wyprzedzeniem, żeby mu dać czas na znalezienie osoby zastępczej. Nie chciałam
zostawiać po sobie jakiegoś swądu .... Powiedział, że trudno, jeżeli mam ofertę,
jestem bardzo młoda i trafia mi się szansa, to powinnam ją wykorzystać. Nadal jestem
widzem, odwiedzam Panią Smith, chodzę na spektakle, śledzę nowinki. Jest taki
zwyczaj u nas w teatrze, że jak się odchodzi, zanim to nastąpi przyucza się swojego
następcę, też tak zrobiłam. (Ofelia)
Służąca Mary trafiła do TSP, będąc na „takim zakręcie życiowym”, powiększając grono
„kulawych kaczek” na czas 14 lat. Była pod ogromnym urokiem i dużym wpływem Pana
Sloane’a. Ze wzruszeniem opowiada
Dowiedziałam się, że tam jest potrzebna kasjerka i tak się złożyło, że zgłosiłam się.
Przyjął mnie Pan Sloane z takim miłym sposobem bycia, elegancją i to było dla mnie
bardzo kojące, bo ja po stracie męża byłam dość niepewna. Wchodziłam też w
środowisko, którego absolutnie nie znałam, dotąd byłam jedynie widzem. Oni
wszyscy tak ciepło mnie przyjęli i od razu zaczęłam żyć tym życiem naszego teatru.
(...)Tam jest atmosfera taka sympatyczna, taka ciepła, taka serdeczna, że te 14 lat
wspominam z rozczuleniem, jako bardzo miły okres mojego życia.(...) Jakoś szybko
się w tę atmosferę wciągnęłam, przeżywałam wszystkie radości i te mniej radosne
chwile

też

–

wszystko

bardzo

żywo

i

intensywnie.

To

mnie

bardzo

interesowało.(Służąca Mary)
Mówi o sobie ze śmiechem:
Ze mnie to taka patriotka lokalna teatru była, ale my wszyscy byliśmy wielkimi
patriotami naszego teatru. Żyliśmy teatrem, dbaliśmy o niego. Przez te 14 lat na
każdym nowym przedstawieniu, próbie generalnej to zawsze ręce mocno zaciskałam
[pokazuje

jak],

żeby

tylko

premiera

się

udała,

bo

to

dla

mnie

było

ważne.(...)Przedstawienia oglądałam z ogromnym przejęciem. (Służąca Mary)
Z przejęciem opowiadała, że najważniejsze dla niej zawsze było, czy wszyscy są przed
rozpoczęciem spektaklu – komplet za kulisami i komplet na widowni. Wspomina
dramatyczne reakcje widzów, gdy trzeba było odwołać przedstawienie.
Najgorsze były chwile, gdy przychodzi do mnie Pogoriełow – bileter i mówi: „nie
przyjechał taki i taki aktor”, ja mówię Jezus Maria, bo to dla mnie była straszna rzecz
jak odwołano przedstawienie i musiałam zwracać pieniądze, to dopiero było
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przedstawienia, a ile się nadenerwowałam. Ile ja się namodliłam [śmiech].(Służąca
Mary)
W trakcie naszej rozmowy jej wspomnienia zmieniały czas gramatyczny. Płynnie
przechodziła z przeszłości do teraźniejszości, jak gdyby wciąż wykonywała swoją rolę w
Prezentacjach. Służąca Mary nie ukrywała zresztą, że
Ja już nie pracuję dwa lata a jeszcze mam ścisły kontakt z nimi, dostaję zaproszenia od
Pana Sloane’a na premiery, pilnuję wszystkich tych przedstawień. (...)Poznałam teatr
od środka i to cała moja uciecha. Zawsze tam coś się działo, nigdy jakiejś nudy nie
było. Teraz nadal żyję naszym teatrem. (Służąca Mary)
Nie były to puste słowa, sama jeszcze w trakcie badań spotkałam kilka razy Służącą Mary
przy Żelaznej. Dawni koledzy z pracy widocznie cieszyli się z jej wizyt. W TSP wśród
pracowników, nawet nowych, którzy nie współpracowali z nią osobiście, jest legendą.
Antoine powiedział o niej: „to prawdziwa arystokracja, piękna pani”.

AKTORZY
Aktorzy są oczywiście tacy, jak my wszyscy, którzy nie jesteśmy aktorami,
albo jeszcze inaczej: każdy i każda z nas, którzy nie jesteśmy aktorami,
w różnych okolicznościach, rzadziej lub częściej, zachowujemy się jak aktorzy,
stroimy miny, i to nie tylko przed lustrem.
Ale aktorzy i aktorki są tacy jak my wszyscy, ale niezupełnie i trochę inaczej.
Axer (w: Kott, 2000, s.84)

Aktor jest artystą osobowości. Nie tylko ma zdolność odmieniania siebie, ale także
powodowania odmiany u innych56. Dla nowego pracownika bliskość aktora jest jednym z
czynników, który przyciąga do tej pracy.
(...)wielość osobowości tu spotykanych może być tym, co na początku zatrzymuje i
człowiek znajduje siły, by się wdrożyć w Prezentacje. (Stella)

56

Ciekawym jest, iż aktorstwo w sanskrycie to abhinaya, znaczy tyle co: to send forth, żeby przesłać siłę.
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Dystans się zmniejsza. Aktor jest nie tylko wyrazicielem czy też przekazicielem treści danej
sztuki. To żywy człowiek i pracownik. Aktorzy współpracujący z TSP szanują swoich
współpracowników i cenią sobie poczucie wspólnoty.
... teraz aktor nie robi już na mnie takiego wrażenia, ale na początku mojej pracy tutaj,
obcowanie z nimi w tej niecodziennej bliskości; ocieranie się o nich wręcz, kiedy
znało się takich ludzi tylko z ekranu, to było coś ciekawego.(...) a teraz tu nawiązują
się różne kontakty i nie ma jakiejś bariery między nami. Można się różnych ciekawych
rzeczy dowiedzieć o środowisku aktorskim, posłuchać zakulisowych opowieści i
anegdot z pierwszej ręki. To normalni ludzie. Tacy jak my. (Kardynał Alcest)
...poszczególni aktorzy różnią się od siebie: ci młodsi są bardziej nieprzyjemni i już na
dzień dobry przychodzą z jakimiś pretensjami.(Nick)
Aktorzy są różni – starzy i młodzi, przechodzą proces dojrzewania w swoim zawodzie.
Są aktorzy bardzo wymagający, ale zdystansowani, zmęczeni artystyczną walką ze
swoimi kolejnymi rolami. Wiele doświadczyli, stali się mistrzami, ale ważne jest, że
wymagają od siebie w takim samym stopniu jak od innych.(Nick)
Pan Sloane traktuje aktorów jak wyzwanie. Trzeba umiejętnie wykorzystać to, co w nich
najlepsze, by nie zawalić sztuki i wypromować człowieka, choć niestety nie wszyscy się dają
promować. Dla takich opornych droga do TSP będzie zamknięta.
Pracownicy często podkreślali, że aktorzy to goście. Mimo to oni uczestniczą w życiu teatru
jak w życiu rodziny.
...z aktorami też jest inne życie u nas. Też jak w rodzinie. My się zazębiamy. (...)
przecież oni to tacy sami ludzie jak my, potrzebują z kimś pogadać, bo ciągle się we
własnym sosie kitoszą, więc dla nich zaproszenie do Prezentacji to taka odskocznia i
mogą porozmawiać z jakimś Nick’a, Japes’a czy innym; nawet im nie przeszkadza, że
ja przez garderobę przechodzę, jak oni się przebierają. Myślę, że ta atmosfera to w
pewien sposób wynik sytuacji i miejsca. (George)
Jedna z aktorek potwierdza te opinie i spostrzeżenia:
...aktorzy są klaustrofobiczni trochę [śmiech], więc jak tu przychodzimy, to fajnie jest
porozmawiać z kim innym. Wyjść bardziej na zewnątrz. Nie mówić tylko o swoich
sprawach.(Julia Lambert)
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Aktorzy chętnie mówią o sobie w kategorii przemiany, która w pewnym sensie jest wynikiem
uczestniczenia w aktach tworzenia. Istota twórczości aktorskiej – kreowanie roli – podobnie
jak istota każdej twórczości artystycznej jest nieuchwytna i tajemnicza. Istnieje związek
między aktorem a postacią. Związek ten zależy od indywidualności jednostki, od tego jak
dana postać jest widziana, rozumiana. Laura twierdzi, że aktor zostaje w garderobie, na scenę
wychodzi postać. Natomiast Zina Devry pozostawia siebie przed bramą Muzeum Techniki i
już na terenie Norblina jest postacią. Julia Lambert natomiast dodaje, że staje się swoim
własnym widzem , bo
chodzi o to aby przenieść widzenie siebie z punktu wewnętrznego na zewnętrzny,
introspekcje na obserwację.
Abelard mówi natomiast o „braniu siebie w nawias,” swego rodzaju „wypożyczaniu” siebie
Panu Sloane’owi, Prezentacjom i ich uczestnikom.
Aktorstwo to także dbałość o utrzymywanie odległości między wykonywaną rolą a jej
wykonawcą.
Czasem jak rozmawiamy między sobą, jak bardzo intensywnie się u nas żyje, to aż
głupio, kiedy tak popatrzeć na naszych aktorów. To niesamowite, jak niektórzy
przeżywają. Jedni bardzo opanowani, a inni zupełnie tracą głowę. Nawet ci z takim
ogromnym dorobkiem potrafią się strasznie denerwować, spalać. To potworne nerwy i
trzeba umieć je zatrzymać i zostawić to w sobie, by iść dalej. Więc czasami jak
obserwuję, to tak sobie myślę, że to nie mogą być ludzie do końca normalni, trzeba
zawsze ich tak trochę inaczej traktować.(Pani Smith)
Dla mnie zabawnym było odkrycie, iż aktorzy to samo mówili o aktorach społecznych,
którzy podejmują się organizowania w Prezentacjach:
(...) ci „wspólnicy” Pana Sloane’a to nie są chyba normalni ludzie, wystarczy trochę
popatrzeć, wystarczy rozejrzeć się Nikt normalny nie podejmowałby się
przygotowywania kolacji dla gości z przepysznymi potrawami jeśli lodówka pusta,
portfel pusty, a oni się często podejmują przecież. To proszę powiedzieć, normalne to
jest ? (Julia Lambert)
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Dzięki formie, jaką stała się u podstaw Scena Prezentacje - brak aktorów na etatach jako
zasadnicza reguła teatru, podejmowana tematyka i magia miejsca – aktorzy mają w zasadzie
komfortową sytuację, ponieważ:
... nie ma obligacji grania i gra się zawsze wtedy, kiedy się ma ochotę na dana rolę.
Fenomen zbierania się do robienia spektaklu możliwy jest u Pana Sloane’a i bardzo
nacechowany emocjonalnie. Nie umiem tego wyjaśnić. Takie spotkanie inne, ta
kompilacja różnych osób jest fantastyczna, jakiś taki krwioobieg pobudza, co zawsze
jest świeże, nowe.(Julia Lambert)
Aktorów wyróżniała wiara w przesądy teatralne. Sami nie mówili o tym wiele, wykazywali
się troską, aby danych przesądów przestrzegać.
Aktorzy mają swoje zwyczaje, także swoje widzi mi się. Ja nawet nie sądziłam, że są
aż tak zabobonni, ogromnie zabobonni.. Raz przyszedł do mnie do kasy jeden aktor
aby odebrać swój scenopis. Zostałam powiadomiona przez Panią Smith, gdzie on jest,
w której szufladzie. Miałam pójść i mu go wydać, na co ten prawie mnie błagał, żeby
albo samemu albo ze mną, ale on go przyniósł. Mówił, że nie lubi jak mu ktoś go
dotyka. Cóż, dałam mu klucze i sam poszedł.(Służąca Mary)
Pozostali pracownicy szanują te przesądy i pilnują siebie nawzajem. To również dotyczy w
jakimś sensie ich samych. Unikają zatem gwizdów w teatrze, aby nie być wygwizdanym na
scenie. By sztuka nie padła
(...)parasole otwieramy poza teatrem, więc potem to dziwnie wygląda – mam parasol a
czasem pod parasolem mam mokrą głowę [śmiech].(Fonsja Dorsey)
Fonsja Dorsey przyznaje także, że stara się nie robić przeciągów, gdy w garderobie
w użyciu jest puder, bo nie można go rozsypać, inaczej aktor wyleci z teatru.
Nick dopowiada jeszcze kilka powszechnie znanych:
W teatrze należy unikać pawich i strusich piór, bo mogą być przyczyną pożaru i co
najczęstsze, gdy spadnie egzemplarz scenopisu na podłogę, trzeba koniecznie go
przydeptać, żeby nie położyć roli , żeby nie zapomnieć jej w czasie przedstawienia.
Wszyscy jednak zgodnie podkreślają, że tworzą zespół. Ze śmiechem mówią, że nie tylko
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uzależnili się od teatru, ale uzależniają się od siebie nawzajem. „Nic groźnego w takim
uzależnieniu” (Kapitan Strażników), a dużo ciekawych sytuacji. Powodem takich sytuacji są
nieliczne grupy, którym „się chce wspólnie działać”, wyzwalać w innych energię.
... często jest tak, że pracując przy niektórych przedstawieniach ma się wrażenie jakby
się siedziało w domu przed telewizorem, albo gdzieś przy kawie; ale czasem jest też
bardzo nerwowo, z dużym dystansem, bo <nowi> aktorzy nieprzyzwyczajeni do
naszego teatru próbują wysoko głowę nosić, nosa zadzierać i wtedy jest bardzo
trudno.; ale są też tacy – i tych jest większość, którzy mówią: stary, nie martw się,
zrobimy tak jak jest; wtedy współpraca jest wspaniała. Jak są tacy normalni, nie
wywyższają się, to nie dziwne, że aż chce się przychodzić, mimo, że próba kończy się
o 12 w nocy, a rano trzeba wstać do pracy, i tak się chce, bo tak jest miło.(Antoine)
Zadziwiająca jest kondycja, zapał i chęć, by dawać z siebie wszystko. Nie zawsze widz zdaje
sobie sprawę, że to, co widzi na scenie, jest efektem wytężonej pracy wielu osób
niewidocznych z widowni. Bez nich teatr byłby ułomny, a aktor miałby bardzo trudne
zadanie.
Ta zależność jest bardzo duża. Aktorzy wychodzą, dają twarz, coś mówią, jeśli się to
podoba, widzowie klaszczą. Jednakże żeby wyjść potrzebny jest ktoś <z tyłu>.
Najlepiej widać to na wyjeździe. Aktor przyjeżdża danego dnia, kiedy ma odbyć się
przedstawienie. Patrzy sobie jak bardzo i czy zmieniła się sytuacja na scenie, czy
wejścia w miarę są zachowane jak w teatrze na miejscu itd., a pracownicy muszą
pracować od rana, przywieźć wszystko, przygotować kostiumy, dekoracje, uwzględnić
inne miejsca, przystosować wszystko, przysłonić, żeby obcy tego nie widział. Tak
więc wcześniej pracuje ktoś, żeby aktor mógł prezentować. Ale po przedstawieniu też
musi być ekipa, która to wszystko rozmontuje, zdejmie.(Antoine)
... my jesteśmy jakby skazani na siebie, ale to skazanie miłe jest...(Fonsja Dorsey)
W Prezentacjach nie wypada lansować siebie kosztem innych:
... to ścisła współpraca...zresztą, rodzinna rzecz. Nie zawsze człowiek polega sam na
sobie. To też dużo daje, ta bezpośrednia współpraca, zaufanie, ich podejście do mnie,
moje do nich i już nie wiem, które było pierwsze, bo to się odwzajemnia.(Kardynał
Alcest)
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... u Pana Sloana zawsze jest partnerstwo, nigdy w życiu rywalizacja, dlatego lubię
tam grać. Rywalizacja byłaby nonsensem, chorą sprawą i nie drzemie w
Prezentacjach, bo oni nie są amatorskim teatrem. Dla nich istnieje chęć przede
wszystkim tworzenia przedstawienia, a nie pokazywania, kto jest lepszy.( Julia
Lambert)
Aktorstwo porównywano do takiej okrężnej drogi bycia kimś innym, co bardzo cenili sobie
moi rozmówcy. To sposób na zdobywanie wiedzy o sobie samych, dowiadywanie się jakim
się jest i kim się jest, prowokowanie okoliczności. To ich sposób na życie. Nierzadko
dodają, iż dzięki temu można być dojrzalszym między innymi ludźmi. Czerpią z tego źródła
energii także pozostali pracownicy. W podobny sposób zdobywają świadomość siebie
samych, mówią o wspólnym istnieniu. Chodzi o to, by być gotowym i starać się przekraczać
własne ograniczenia na wielu płaszczyznach i w wielu kontekstach.
Aby uprawiać ten zawód, uważam, trzeba mieć predyspozycje. W moim przypadku
jest to na pewno chęć uciekania od siebie, bo każda rola jest jakąś wędrówką w inny
świat, w inną psychikę, okoliczności, takie, w jakich być może w życiu nigdy bym się
nie znalazła. Być może jest to także rekompensata własnych marzeń, niedoborów
życiowych, czy pragnień.(Laura)
W byciu aktorem w teatrze kryje się chyba odwieczna pogoń człowieka za nieznanym, za
przygodą. Dodatkową motywacją do działania jest inność Prezentacji z jej przestrzenią i
całym otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Prezentacje są zjawiskiem ze specyficznym klimatem, a wszystko to stanowi
atmosferę teatru, którą tworzą ludzie. Inny człowiek – inny klimat, dlatego jest tu
naturalny dobór ludzi. Chodzi o cały układ towarzyski, nie tylko grę na scenie.
Przecież nie jest się osobną jednostką, która wychodzi na scenę i gra sobie, tylko
wychodzi zza kulis z jakimś poczuciem więzi z zespołem, który się tam krząta, z
innymi, którzy także wyjdą, z dyrektorem itd. Jeśli nie czułabym się dobrze z nimi, nie
wiem, czy bym u nich w ogóle grała, była, gdybym się czuła tam obco, źle. Praca
powinna być przyjemnością, a nie mozołem. Przyjście do Prezentacji, spotkanie się z
ludźmi, których się lubi, z obsługą, która jest życzliwa, ze specjalnym widzem, który –
wiadomo, że przychodzi, bo kocha ten teatr – to dla mnie najważniejsze. To moja
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przyjemność, bo to praca na własnym organizmie, na własnym instrumencie, jakim
jest ciało, psychika. Nie można sobie tak odstawić na bok tego wszystkiego, zamknąć
klapę fortepianu i czekać aż ktoś przyjdzie, nastroi go i pójdzie, a kto inny do niego
zasiada.(Laura)
Aktor był, jest i będzie żywą teraźniejszością teatru.

OBCY
W trakcie obcowania z terenem, organizacją i ludźmi z nią związanymi, kiedy
upływały kolejne dni

badań, poczyniłam pewne spostrzeżenie - wyłoniła się

kolejna

kategoria, której moi rozmówcy nadali nazwę - Obcy. Oczywiście obcy są bardzo dobrze
znani. Wnoszą do Prezentacji albo raczej powodują w Prezentacjach niepokój i niepewność.
Jednocześnie nie da się ich ignorować. Wprost przeciwnie, są trwale obecni w świecie
Prezentacji. Uczestnicy TSP są świadomi tej obecności. W pewnym sensie pomagają im
samym wyróżnić się „z tłumu”. Obcy nadają organizacji tożsamość. Wyróżniłam tu kilka
podgrup obcych: obcy „swoi”, obcy „oswojeni” i obcy „obcy”.
Obcy „swoi”
Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim dyrektora i niektórych pracowników
Muzeum Techniki - Zakłady Norblina. Zajmowali się nieco inną sferą życia społecznego, a
teatr z jego współtwórcami zaistniał częściowo dzięki nim. Dzielą z nimi przestrzeń fizyczną.
Początkowo pojawiała się zwykła ludzka rezerwa komunikacyjna i obawy o bezkolizyjne
współistnienie. Kulturę tego współistnienia znaczyła duża powściągliwość w zachowaniu i
słowach: głównie uprzejmość, być może oferta współpracy i niezależność. Z czasem dystans
się zmniejszył i zarówno dyrekcja Muzeum Techniki jak i pracownicy filii przy Żelaznej z
ciekawością przyglądali się poczynaniom Prezentacji. Następnie przyszły gesty
dobrosąsiedzkie i oferty pomocy – zresztą wzajemnej. Wspominałam już w innej części pracy
słowami moich rozmówców na związki obu organizacji. Często pracownicy Muzeum – Filii
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w Norblinie zwracali się o pomoc, udostępnienie jakichś narzędzi, czy środka transportu. W
zamian oferowali podobną usługę, odpowiednią do specyfiki swojej firmy. Należy także
wspomnieć o innych aspektach „obcości”, które związane są z dążeniami TSP do rozwoju.
Wreszcie zaczęły się odwiedziny – dyrekcja i pracownicy Muzeum Techniki-Filia nie bronili
pracownikom TSP dostępu do swoich pomieszczeń czy zgromadzonych w Norblinie
eksponatów i odwrotnie. TSP zapraszała na próby, premiery, wspólne spotkania. Okazało
się, całkiem niedawno, że dyrektor Muzeum Techniki stał się w pewien sposób rzecznikiem
Prezentacji i z niezłym skutkiem prezentował dobrą opinię o scenie na zewnątrz, próbując
tym samym wspomóc działania gospodarcze teatru (remont 2001). Interesował się notkami
prasowymi, zbierał opinie w swoim środowisku i chętnie dzielił się doświadczeniem z
dyrektorem i pracownikami TSP.
Pracownicy wskazywali na jeszcze jeden aspekt Obcego „swojego”, który pojawia
się, gdy obcy przedmiot znajduje się w Innym niż swój świecie. Dotyczy to sytuacji, gdy
dekoracja do nowej sztuki dopiero „się robi”. Dekoracja powstaje na zewnątrz, gdyż w TSP
nie ma pracowni: „ tu [w TSP] po prostu nie ma takiej możliwości” (Antoine). Wówczas, aby
nie utrudniać i nie wstrzymywać pracy aktorów, próby sytuacyjne odbywają się wśród
obcych przedmiotów, które pochodzą z innych światów scenicznych.
Do kategorii obcy „swoi” mam nadzieję zaliczyć również siebie i moich przyjaciół. Pozwala
mi tak sądzić wypełniany obowiązek badacza, który przerodził się w przyjaźń.
Obcy „oswojeni”
Ta kategoria obcych jest w pewien sposób zbliżona do poprzedniej. Jednak gdy
„swoich” dystans się zmniejszał i zaczęły się zaznaczać nawet elementy utożsamiania z
organizacją i jej uczestnikami – pewnie z racji wspólnego terenu, tak w przypadku
„oswojonych” dystans pozostał. Zmieniła się tylko jego jakość. Wśród tych obcych znajdą się
aktorzy i autorzy, pracownicy, którzy odeszli i „przelotni” widzowie. W tej grupie znajdzie
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się rzesza obcych świata kultury: biur artystycznych, innych teatrów czy urzędów. Wreszcie
znajdą się inni dyrektorzy podobnych organizacji. Wszystkich „oswojonych” łączy pewna
cecha - niezależność. Taki związek funkcjonuje, jak mówi Pierre, na zasadzie „łaskawej
tolerancji i przyzwolenia” („mam ja, pożywią się też inni”, „ niech sobie żyją, dopóki nam nie
zagrażają”).
Obcy „obcy”
Obcymi w zupełności można nazwać pracowników samorządowych, dla których
kategorie teatralne stanowią obcy żywioł. Odbierają oni organizację i ludzi z nią związanych
w kategoriach obowiązków: sprawozdawczych, bilansowych, rzeczowych, socjalnych,
terenowych, które nierzadko stają w kolizji z wizjami architektów terenu (budynku, zadań
inwestycyjnych dzielnicy, miasta itp.). Spotkałam się nawet z wypowiedziami, że kultura a
szczególnie dotacje na nią nie są nikomu potrzebne i Warszawie wystarczą renomowane
teatry. Niech sobie istnieją i wystawiają sztuki znanych i uznanych, niech pokazują nazwiska
teatralne, a eksperymenty nie są potrzebne. Oczywiście trudno wymagać, żeby wszystkim
podobało się to samo. Pani Smith tę sytuację ironicznie skomentowała słowami jednego z
bohaterów komedii politycznej Niemcewicza: „lepiej tak, jak dawniej bywało”.
Wśród tych zupełnie obcych znajdą się też pracownicy urzędów, z którymi teatr z
konieczności swojego istnienia musi współpracować, bo znajduje się w strukturach takich
urzędów. Cóż, „ludzie są tylko ludźmi” (Pan Sloane) i trudno wymagać, żeby wszystkim
podobało się wszystko i udawało się w lot zrozumieć każdą intencję twórczą.
Obcy często utrzymują dystans z powodu negatywnych uczuć -„dulszczyzna kwitnie, a nauki
i morały Krasickiego chwilowo zostały odstawione na bok…”, komentuje Pan Sloane.

AUTOR
Zadziwiające, ile ludzie potrafią zrobić,
gdy nie przejmują się tym,
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komu przypisze się zasługę.
Swinney (w: McGinnis, 1994, s.113)

Teatr Scena Prezentacje ma wielu autorów. Wynika to z samej natury teatru, ale nie
tylko. Tu autorem staję się ten, kto w jakikolwiek sposób podejmuje się pracy twórczej,
współtworzy i w pewnym sensie dostarcza „tekst”, „pisze dramat na scenie” - scenie
teatralnej i organizacyjnej. Autentycznością teatru – organizacji jest żywy akt kreacji
aktorskiej, niepowtarzalnej i za każdym razem ponawianej. Praca autora, jego twórczość,
jego „dzieło” służące teatrowi – organizacji mają o tyle sens, o ile potrafią poprzez ów akt
kreacji aktorskiej, któremu zarówno służą, jak i nim żyją, ujawnić swoje wartości: zamknięte
treści, myśli, emocje. Tak więc w Prezentacjach prezentują się i są prezentowani autorzy na
kilku poziomach. Mówiąc językiem teatru: autorów się gra, autorem się jest -tak jak Pan
Sloane, autorami się bywa - bywają nimi pracownicy i wreszcie autorem się staje - widzowie i
goście zapraszani są do podjęcia takiej roli.
Nie jest ważne kto i co, ale jest ważne, żeby wszystko było w porządku i żeby
wszyscy zadowoleni byli. To taka nasza wewnętrzna odpowiedzialność i uzupełniamy
się nawzajem. To trudno tak powiedzieć czyja zasługa [cisza], bo to nasza wspólna
zasługa. (...) aktorzy świetnie zagrali, przedstawienie znakomicie wyreżyserowano,
publiczność wspaniale odbijała piłeczkę tzn. reagowała, a my jesteśmy takim
zespołem, który uznaje wspólny sukces. Myślę tak, bo przecież w każdym spektaklu
jest cząstka naszej pracy. Nie można ocenić wkładu pracy tak pojedynczo, bo
przecież każdy dał coś z siebie, ale to dawanie odbywa się na różnych płaszczyznach.
(Fonsja Dorsey)
TSP gra sztuki określonych autorów. Wynika to z zainteresowań dyrektora. W pewien
sposób również zależy od zgody na współpracę aktorów. Najczęściej są to autorzy tzw. nowej
fali, którzy poruszają w swych utworach problematykę trudną, nową, o jakiej do tej pory w
Polsce nie mówiło się otwarcie, ani tym bardziej nie przedstawiało publicznie mimo, że treści
dotykają zagadnień życia współczesnego. Tytuły, jakie pojawiają się na afiszach Prezentacji
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są charakterystyczne dla tego miejsca, rzadko powtarzane przez inne teatry. TSP nie powtarza
z zasady repertuaru innych teatrów. Jest to więc teatr awangardowy.
Aktorzy są również autorami, ponieważ twórczo interpretują postać sceniczną, inscenizują ją.
Na ten fakt składają się także inne czynniki, o których już wspominałam, wypowiadali się też
moi rozmówcy.
Poza tym autorami bywają pracownicy – oni także kreują swoje postaci w ramach
wykonywanych ról. Ich autorstwo jest ciekawe, o ile mówią o pracy w kategoriach
twórczości, współtworzenia Prezentacji.
Wreszcie ostatnia grupa autorów, którzy się stają autorami własnych przeżyć, doznań,
doświadczeń, refleksji, gotowości przyjęcia lub odrzucenia treści granych czy
komentowanych oraz przestrzeni – to widzowie, goście, a także Obcy.

WIDZ – KLIENT CZY UCZESTNIK
Przywykliśmy do myślenia o teatrze jako instytucji,
do której prowadzą dwuskrzydłowe drzwi.
Na jednej napisano „aktorzy”, na drugiej „widzowie”.
Tylko uchylając obie jesteśmy w stanie naprawdę wejść do teatru.
Holoubek (1986, s. 203)
Skutki jakie wywiera na widzu gra teatralna,
nie są niezależne od skutków,
jakie widz wywiera na wykonawcach.
Brecht (1976:265 w: Pavis 1998, s.567)
Widz jest na ogół traktowany jako miły gospodarz, gość. Jeden z wywiadów musiał
się zakończyć ponieważ:
Musimy już iść, bo goście pewnie będą się schodzili i trzeba ich powitać
[uśmiech].(Pogoriełow)
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Pracownicy TSP rzadko mówili o widzach publiczność. Uzasadniali to tym, że ich goście nie
są jakąś anonimową masą, lecz w pełni uczestniczą w życiu TSP. Bez widza nie może
powstać przedstawienie – dzieło sztuki utrwalające się całościowo w świadomości widza.
Widz jest swoistym pracodawcą. Jest niezbędny, decyduje o powstaniu zjawiska – teatr oraz o
jego ewoluowaniu. Raz widzów jest więcej, innym razem mniej, lecz zbierają się do
przedstawienia.
Tu przychodzą stali widzowie, oczekuje czegoś od naszego teatru, aktorów, którzy tu
występują, zespołu jaki się tworzy. I my to im dajemy.(Kardynał Alcest)
Mamy stałych widzów odkąd nasz teatr istnieje. Oni przychodzą na każdą premierę i
dopytują się kiedy i co jest przewidywane, pilnują tego i zaraz na przedstawienia
popremierowe albo jeżeli jest na przedpremierowe kupują bilety. Ja to wiem, bo jak
robią rezerwacje to przecież na nazwisko i one wciąż się powtarzają.(Hrabina
Kotłubaj)
Pan Sloane dodaje,
Widać, że oni przychodzą z potrzeby, słuchają z ogromnym skupieniem, nie nudzą
się, nie kręcą, a to jest ważne i to znak, że przedstawienie im się podoba. Znajdują u
nas w tych sztukach, widzą w nich coś wartościowego i nie dają im paść.
Dyrektor mówił czasami o widzach: świadkowie. Wyjaśniając dlaczego mówił, że zapisują w
pamięci (bardziej lub mniej dokładnie) pełen obraz przedstawienia, zabierają go ze sobą i
póki nie wymażą ze świadomości, są nosicielami tego jednorazowego dzieła. Dzieła, które
powtórzone następnego wieczoru, staje się kolejnym dziełem, na ten sam temat i według
analogicznego programu, ale innym – od nowa stworzonym.
Według aktorów widzowie tworzą wspólnie publiczność. Dla nich jest to zbiorowość
naładowana energią. Szanują ją i wiele od niej oczekują, zwłaszcza tu, gdzie niektórzy z nich
przy pierwszym spotkaniu doznają szoku z powodu bliskości obcowania.
W pierwszej sztuce w której tu grałam byłam sparaliżowana świadomością takiego
kontaktu z widzem.(Julia Lambert)
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Prezentacje mają swoich stałych, wiernych widzów. To publiczność, która kocha ten
teatr.(Laura)
To się czuje. (...) jest to uwydatnione przez tą relację bliskości grania do widza,
przecież ona przenosi się na sposób grania, przede wszystkim dlatego, że nie można
niczego udawać, nikogo oszukiwać. Trzeba właściwie grać metodą filmową jakby, w
zbliżeniu kamery do twarzy [uśmiech], ale to nie jest szklany ekran, bo to żywy
cielesny odbiór, to nie jest płótno filmowe. To jest kontakt z żywym człowiekiem,
który może się potknąć na scenie, który może zapomnieć tekstu, nie wiem, może się
zdenerwować, poci się. Dlatego odbiór tego slapstikowo jest niemożliwy. Przecież
aktor i widownia, my i oni nawzajem się dopełniamy w tej magii żywego słowa.
Jeżeli widownia jest niechętna ... niekiedy bywa przecież zmęczona, nie wiem , nie
mogli dojechać, upał, wszystkie inne różne rzeczy, śnieg, mróz, niektórzy gadają, a
wydaje im się, że szepczą [śmiech],czasem zły nastrój, czasem euforia – to wszystko
razem powoduje wspólny nastrój widowni i on się udziela aktorowi I jak się
przełamie, przebije przez taką niewidzialną barierę i zachęci do aktywności to jest
wspaniale. Ale to dopełnianie w Prezentacjach jest bardzo specyficzne, jedyne w
swoim rodzaju. Mam wrażenie, że raczej nie przychodzą tu przypadkowi ludzie.
(Julia Lambert)
Aktorzy podkreślali zadanie jakie ma do spełnienia widownia. Mówili, że sami po prostu
zapraszają ich w przedstawieniu do podjęcia rozmowy, ale naprawdę wspólnie decydują o
tym, na jakim poziomie owa rozmowa się odbędzie. Są świadomi tego, że dużo zależy od
sposobu uczestnictwa widza w tworzeniu sensów i znaczeń, jakie proponują ze sceny i jakie
oni odbierają. Scena i widownia stają się ruchome – widz obserwuje działania sceniczne,
podejmuje wybory znaczeń, które rodzą się w trakcie spektaklu; aktor obserwuje i czuje
widownię sobą.
To zależy od techniki grania ja mam cos takiego, że nie widzę zgromadzonych gości
po prostu ale ja ich czuje (…) ja mam swój temat i pani tylko może podglądać jak ja
się z tym zachowuję, jak mi to wychodzi,(...) postrzegam rekwizyty tak jakoś moja
ogniskowa, którą mam w oku się zmienia na czas przedstawienia, jestem skupiona.
Ale gdybym nie czuła widowni to nie wiedziałabym jak się poruszać. Kiedy ona się
śmieje to oznacza że mój żart się podobał poszedł dobrze i oni to złapali, wiem
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intuicyjnie jak dalej grac, ale nie oglądam ich i nie wiem szczegółów. Nawet nie
rozpoznaję najbliższych osób, gdy przyjdą. Boję się rozkoncentrować i tego że padnę.
Jestem jak w jakimś transie innej rzeczywistości.(...)Dopiero kiedy granie ma się za
sobą, są ukłony przypatruję się im, czasem widownia daje znaki, że się podobało.
Aktor przeżywa wówczas takie katharsis, że już udało się przebrnąć. Widzowie też
mają ciężko, bo muszą się skupić.(...) Ukłonami albo dziękuję jej [publiczności], ale
przecież tez mogę się „złościć”, w Prezentacjach raczej zawsze dziękuję. (Zina Devry)
Najważniejsza jest aktywność widza w procesie współtworzenia przedstawienia. Dla Pana
Sloane’a nieudana sztuka to taka, która pozostawia widza niczym nietkniętym, w niczym nie
zadraśniętym, niczym nie dotykając TSP. Pasywny odbiór nie jest mile widziany, chociaż
czasem tak też się może zdarzyć. Dlatego ważne jest aby umiejętnie zaprosić widzów do
wspólnego tworzenia. Jest to sprzężenie zwrotne: aktor – widz. Niektórzy ze śmiechem
mówili o „skazaniu na siebie aktora i widza” (Julia Lambert). Skutki jakie wywiera na widzu
gra teatralna nie są niezależne od skutków, jakie widz wywiera na wykonawcach. Zdaniem
pracowników najważniejsze jest by to „wywieranie” się odbywało, by tworzyło się napięcie
dramatyczne, wtedy jest sens ich własnych działań. Kapitan Strażników mówił:
Za lub przeciw, nigdy obok! W opozycji lub akceptacji, nigdy neutralnie! To jest
fundament nie tylko współuczestnictwa widza w tworzeniu dzieła scenicznego. To
jest fundament w ogóle w życiu! To ważny element świadomego działania.
Uczestnicy Prezentacji podkreślali wagę tego wywoływanego rezonansu, wskazywali na
niego mówiąc o sensie istnienia teatru i sensie podejmowania jakichkolwiek działań.
Jako aktor życzę sobie, żeby widzowie reagowali na to, co robię, żeby rozumieli, co ja
mówię i dlaczego oraz jak się zachowuję. Jest to cudowne kiedy klaszczą czy się
śmieją, a kiedy jest smutno to na widowni cisza (…) to taki specjalny rodzaj rozmowy
– my mamy ułożone partytury i mówimy tekst, a oni emanują taką energią, takim
czymś, biorą udział w sztuce całymi sobą i pomagają nam.(Zina Devry)
To jest w pełnej bliskości z widzem, jakby fizycznej i emocjonalnej. W teatrze mogę
zasłaniać się rolą, mogę schować siebie prywatnie, ale muszę dbać o sens, sama, bez
nich nie dam rady. Poza tym nie mogę pozwolić aby, tu w Prezentacjach, gdzie
wszystko widać jak na dłoni, wystawał rąbek mojej sukienki, stąd to napięcie. To
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byłaby nieuczciwość i lekceważenie wobec nich. Dlatego ja oczekuję od nich uwagi,
skupienia, sama też staram się być autentyczna. (Laura)
Tu nie jest tak, że publiczność siedzi taka normalna schowana, bezpieczna ciemno i
ich nie widać, a tamci idioci się mordują na tej scenie, tu jest tak, że nie dość, że
światło i nie da się tego inaczej oświetlić to ta bliskość z dreszczykiem. Publiczność z
pierwszego drugiego rzędu jest prawie tak oświetlona jak aktorzy. I jedną rzecz, którą
zauważyłam publiczność nie patrzy na nas, jak na telewizor i tu jest ten fenomen, (…)
tu dzieje się coś żywego, i to nie jest tak, że oni prawie jak pilotem. Sami też mają
obowiązek, Tutaj jest też coś takiego, że ta publiczność reprezentuje siebie, ona nie
jest anonimowa tak jak w innych miejscach. Nie, nie oni tu są zobowiązani też
właściwie się zachowywać (…) oni chcą widzieć i uważają bardzo starają się
wszystko wyłapać, poza tym wiedzą, że nie mogą tu ani zaszeleścić ani gadać lub nie
uważać lub co innego robić. Tu bardzo rzadko jest, jak my mówimy publiczność
niedzielna: zjadła obiad i przyszła, słyszała że taaakie dobre przedstawienie [mimika
pokazała przysypiającego człowieka] i słabo reaguje, jest ociężała i nie ma więzi z
widzem. Bo przedstawienie zależy od tego, jak ta publiczność wszystko to bierze i
reaguje. To są aktorzy, grają, ale publiczność nie odgrywa piłki, wtedy przedstawienie
siada, robi się blade. My mimo tego gramy, bo tak musimy, ale to już inny spektakl. A
u Pana Sloane’a bywają cudowne publiczności, takie że bym chciała ich ucałować, bo
tacy byli fajni [z radością], tak wszystko wybiorą, potrafią zrozumieć. Wtedy jest
prawdziwy kontakt z publicznością. I tego rodzaju kontaktu nigdy tu nie brakuje. W
tym też pomaga przestrzeń, światło, nie ma głębi sceny, nie ma tych technicznych
trudności związanych ze specjalnym sposobem mówienia, by wszyscy słyszeli.(Zina
Devry)
Uczestnicy Prezentacji chwalą sobie, że teatr Scena Prezentacje działa jak magnes.
Nikt nie spędza tu ludzi gratis, chcąc utrzymać przedstawienie. Może u nas jest
łatwiej, bo mamy tylko 110 miejsc, więc u nas frekwencja jest zawsze. Raz jest
widzów mniej, raz więcej, oczywiście nie ukrywam mamy w repertuarze sztuki,
którym trzeba pomagać, właściwie jedną, bo chyba już się wygrała.(Antoine)
O osobistym stosunku widzów do Prezentacji opowiadały kasjerki, które też przyglądają się
im:
Przez okienko widzę[ą], kto czeka przed kasą. (Służąca Mary)
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Kasjerki mówiły o tym, że niektórzy widzowie po prostu przychodzą też porozmawiać,
dzielą się z nimi własnymi uwagami na temat danej sztuki, gry aktorskiej, czy scenografii.
Wyrażają zachwyt lub krytykę. Niektórzy z widzów wprost po przedstawieniu dzielą się z
pracownikami swoimi emocjami. Panie kasjerki bardzo cenią sobie te wszystkie uwagi i lubią
takie sytuacje, które, jak mówią, wskazują na zaufanie jakim je darzą. Poza tym Pan Sloane
nigdy nie ukrywał, że jest szczęśliwy, iż nie ma do czynienia z tzw. masówką teatralną. Ona
po prostu go nie interesuje. Wystrzega się jej. „Masówka” dotyka teatry, które grają tytuły
szkolne, lekturowe i poczytują sobie za obowiązek kierować ofertę głównie do szkół. Mniej
istotne staje się wówczas, czy taki widz będzie przygotowany do odbioru propozycji
inscenizacyjnej czy nie; czy dana lektura w formie scenicznej jest aktualnie przerabiana w
szkole, czy była lub będzie za chwilę. Pan Sloane o widzu TSP opowiadał jako o człowieku
wrażliwym w najszerszym tego słowa znaczeniu. Wrażliwym zmysłowo na barwę, słowo,
rytm, kompozycję przestrzenną, dynamikę ruchu itp. Mówił o jego wrażliwości intelektualnej
oraz emocjonalnej, o jego uczuciowości. Dyrektor mówił, że ten widz wchodzi w
przedstawienie „obiema nogami” i że dlatego czuje się jego obecność.
Garderobiana mówiła o widzach z sympatią, mimo, że nie ma w ogóle z nimi do czynienia.
Przyznaje:
Mogę tylko powiedzieć na podstawie reakcji (...), kiedy widz wchodzi ja się chowam,
kiedy wychodzę już go w zasadzie nie ma. Ale owacje są takie, że aż miło, czasami
troszeczkę mniejsze, bo to zależy też od przedstawienia, tematu, ale i tak zawsze
jakieś ciepłe, żywiołowe, energiczne. (Fonsja Dorsey )
Widzowie są więc traktowani tutaj jednak trochę inaczej niż goście – jako część teatralnej
rodziny.

3.2.5. TOŻSAMOŚĆ
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Narrate, oumini, la vostra storia.57
Savinio (w:Gurgul, 1997, s.141)

Zainteresowało mnie w TSP także zjawisko tworzenia tożsamości. Dla uczestników
bardzo ważne przede wszystkim było poczucie przynależności: „my”. Wspólnie tworzą
zintegrowany zespół. Są oddani „sprawie”, mówią o miłości. Scena Prezentacje stała się dla
nich życiodajnym źródłem – na wielu poziomach, pieniądze pozostają na dalszym planie.
Ważne jest współtworzenie i dlatego podejmują wysiłek dbałości wobec osób, własnych
produktów - przedstawień oraz idei. Tożsamość obejmowała dwoistą jakość u uczestników
Prezentacji: byli oni określani przez społeczną przestrzeń świata TSP, a jednocześnie sami tę
przestrzeń definiowali. Pamięć moich rozmówców o przeszłości, zaangażowanie w
wielopostaciowe przywoływanie życia TSP też mają duże znaczenie i w pewien sposób
decydują o ich poczuciu tożsamości. Motorem bywa najczęściej Pan Sloane. To jego
wyobraźnia i pasja powołały ten teatr do życia i one nadają mu wyraźnie rozpoznawalną
tożsamość.

3.2.6. JĘZYK (TWORZENIE ŚWIATA ZNACZEŃ)
Znajomość języka tubylców
umożliwia etnografowi zadawanie zrozumiałych pytań i
uzyskiwanie sensownych odpowiedzi.
Malinowski58

57

Opowiadajcie, ludzie, swoją historię.
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Język tej organizacji jest właściwy dla struktur zawodowych i środowiskowych.
Wiąże się z wykształceniem i umiejętnościami komunikacyjnymi pracowników.
Poszczególne grupy zawodowe mają swój żargon, jednak jest też coś wspólnego, język
Prezentacji. Jego specyfika wynika m.in. z poczucia wspólnoty, która idzie w parze z
sympatią, ludzkim ciepłem i jest chyba najważniejsza w TSP – bez względu na status czy
aktor czy bileter.
Nie lubię nic nie robić. Ponieważ jestem elektrykiem, mogę pracować gdziekolwiek:
na budowach, przy instalacjach i więcej zarabiać niż tu, ale mi to nie odpowiada(...).
Tutaj jest spokojniej, spotykam się z innymi ludźmi, kulturą, (...) a to nie jest bez
znaczenia. W teatrze przecież też różni ludzie pracują, ale jest inna atmosfera. No
chociażby nie ma jakiegoś alkoholizmu, inaczej się rozmawia – innym jakby
językiem, bardziej kulturalnym. Każdy z nas podciąga się intelektualnie. Jak się
przebywa w takim gronie, człowiek nabywa nowych umiejętności, doświadczeń,
podpatruje to życie, a jak widzi, że lepsze to stara się naśladować. Myślę, że nawet
tutaj wśród moich kolegów jakby każdy pracował np. w fabryce to zachowywałby się
inaczej niż w teatrze. To też jest jakaś dla nas poprzeczka do pokonania. Przecież nie
można wejść między ludzi – aktorów i zachowywać się jak w warsztacie kolejowym
czy szewskim czy diabli wiedzą gdzie. Trzeba się dostosować do tego miejsca i ludzi,
którzy tu są, żeby i sobie i im nie przynieść wstydu.(Nick)
Istotnym elementem cechującym język uczestników TSP jest składnia . Przeważają
wypowiedzenia długie, wielokrotnie złożone, wzbogacone wieloma emocjonalnymi
wtrąceniami, podkreśleniami oraz bogatą interpunkcją, którą słychać w intonacji. W
wypowiedziach tych każdy element językowy odgrywa ważną rolę – drobny przecinek i
myślnik i wszystkie te znaki wyraźnie się słyszy. Inna ważna cecha języka uczestników tej
organizacji to plastyczność. Istotna pozostawała sprawa kontekstu, w zależności od którego
słowa i zdania miały różne znaczenie. Jest w Prezentacjach też sporo słów, które można by
nazwać lokalnym żargonem. Na przykład, chłodnia to według Słownika Języka Polskiego
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Malinowski B. (1987), Język jako narzędzie, dokument i istotny element kultury, [w:] Ogrody koralowe i ich
magia, Dzieła, t. 5, Warszawa.
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„pomieszczenie z urządzeniem chłodniczym, przeznaczone do przechowywania w niskiej
temperaturze substancji nietrwałych” (s. 263). W Scenie Prezentacje oznacza gabinet
dyrektora do spraw technicznych. Inny przykład - kaczka „ptak z rodziny o tej samej nazwie,
płetwonogi z blaszkowatymi brzegami dzioba, dziki lub udomowiony” (s.852). W TSP tak
określa się pewną kategorię pracowników. Normalny to „zgodny z normą, wzorem
przepisem, taki jaki powinien być, prawidłowy; najczęściej spotykany, przeciętny, zwykły;
zdrowy psychicznie, będący w pełni władz umysłowych” (s.390). W TSP określenie to ma
wyróżnić Innego i znaczy
My nie jesteśmy już normalnymi widzami, my już wiemy – pani teraz też [do mnie] –
pani też już nie jest normalnym widzem, bo pani też już wie i widziała jak to
wszystko tu wygląda, tylko oni [Inni] to normalni widzowie. (Kardynał Alcest)
Można mnożyć przykłady znaczeń słów i ich parafrazy terenowe i nie można nie zauważyć,
że ta organizacja ma własny język, swój alfabet. Aby się nim posługiwać trzeba opanować
dźwięki dla niego charakterystyczne, jego rytm, akcent, poznać treść słów. Wtedy tym
bardziej ten swoisty grammelot, jako zbiór dźwięków pozbawionych sensu, będzie zdolny
oddać istotę każdej wypowiedzi. Dzięki sugestywności fonicznej, współpracy z rytmem,
gestem i innymi tworzywami nie mniej „teatralnymi”. Ponieważ moi bohaterowie posiadają
też „bezgłośny język”. Używają wielu środków ekspresji, niektóre są bardzo
charakterystyczne. Plastyczny wyraz całego ciała „aktorów”, ich mimika stanowiły tło, w
jakim poruszałam się od wywiadu do wywiadu, od obserwacji do obserwacji. Gesty rysowały
wyraźny kontur postaci, wzmacniały zachowanie danej osoby. Ujawniały też sporo informacji
o relacjach między ludźmi. W ten sposób odczytałam i zrozumiałam kogo nie lubi np.
Florence Boothroyd, zresztą z wzajemnością. Nie można było lekceważyć ani postawy, ani
ruchów ciała, czy intonacji głosu, wreszcie wyrazów. Dzięki wrażliwości na te elementy
można usłyszeć bezgłośny dzwonek, który brzmi prawie jak dzwonek zapowiadający
początek następnego aktu w tradycyjnym teatrze. Często i on zapowiadał początek
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następnego aktu. Na początku badań łatwiej było zrozumieć, zauważyć gesty nienaturalne –
przecież byłam w teatrze i właśnie te, wydawały się być jak najbardziej na miejscu, właśnie
przez swoją nienaturalność i teatralność. Ale również zwykłe, naturalne ruchy ciała np.:
podanie ręki, siadanie i siedzenie na krześle były nadawanym sygnałem do odczytywania. To
sposób siedzenia na krześle powiedział mi, że mój długi wywiad z Panem Sloanem musi
dobiec końca, jeśli nie chcę nadużyć jego cierpliwości rozmówcy. Później potwierdziło się
to, gdy Antoine powiedział, że
On [Pan Sloane] tak zawsze się zachowuje , zaczyna się wiercić i w ogóle..., to znak,
że trzeba dać mu spokój, bo on zaczyna się już niecierpliwić siedząc w tym samym
miejscu, lub gdy temat jest dla niego niewygodny.
Pan Sloane przyznał, że wiercenie na fotelach jest dla niego wyznacznikiem czy aby dany
spektakl nie jest za długi, czy widz wytrzymuje (przecież w TSP nie ma przerwy) i czy
przedstawienie nie jest nudne.
Jedna z zawodowych aktorek powiedziała:
Każde działanie sceniczne zakłada pewną postawę wobec drugiej osoby, widzowie
mają za zadanie uchwycić ten przekaz. Słowa uzupełniają nasz komunikat, a miny są
obok nich albo czasem przeciw nim, przecież robimy je przy każdej okazji . Przecież
teatr to jakby profesjonalna przetwórnia min. W zawodzie aktorskim wszystko jest
ważne: forma, funkcja, treść i sposób ważenia słowa, jego znaczenie. Jednym słowem
można wyrażać myśli, wiele stanów.(...)Np.: dzień dobry to znaczy dzień dobry, ale
w dzień dobry można wyrazić swoje nastawienie do świata, do tego dnia, człowieka,
chwili, może to być tragiczne “dzień dobry” albo zabawne, dowcipne, wesołe. W
słowie można zawrzeć wszystkie odcienie i kolory, ale one są malowane na płótnie –
na człowieku. Myślę więc, że ze słowem należy się liczyć, nie szafować nim, bo
można wyrządzić komuś wielką krzywdę, trzeba go dokładnie z otwartymi oczami też
słuchać. (Laura)
W każdej wypowiedzi moich rozmówców czytelna była duża dbałość o słowo. Leksyka była
dokładnie ważona. Pan Sloane przypominał, iż „wszak Jagiełło mawiał, że „słowo wylatuje
jaskółką a wraca wołem”.
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Tym samym nie tylko sposób na życie uczestników Prezentacji, ich idee, „wierzenia” i
zachowania, ale także język potwierdzał ich odrębność. Odrębność rozpoznawalną,
świadczącą o silnej kulturze.

4. KONKLUZJE
Świat staje się zrozumiały jako skomplikowana tkanka zdarzeń,
w której połączenia różnego rodzaju następują
po sobie lub zachodzą na siebie, lub łączą się i
w ten sposób określają budowę całości.
Heisenberg (1962, s.139)
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Próbując zrozumieć świat TSP, odkrywałam powiązania, nawarstwienia,
doświadczenie oraz strukturę zdarzeń, konstytuujących życie badanej organizacji. Miałam
sposobność poznania ciekawych ludzi, specyficznych relacji między nimi, ich motywacji.
Obserwowałam zachowania i to, jak uczestnicy Prezentacji z nutą nostalgii podejmują się
tworzenia swojej rzeczywistości. Nie dostosowują się biernie do otoczenia, lecz aktywnie
nadają mu sens. Otoczenie wymaga od nich niebywałej czujności i wrażliwości. Niezależnie
od tego, czy potrafiłam wystarczająco szczegółowo opisać zastaną rzeczywistość
organizacyjną teatru Scena Prezentacje, chciałabym podkreślić związki zachodzące pomiędzy
poszczególnymi zdarzeniami a całością, która wymaga od uczestników TSP pełnego
współuczestnictwa, dużego zaangażowania i poczucia identyfikacji z działaniami, jakich się
podejmują. Kluczowe manifestacje symboliczne, „schwytane” procesy - znaczenia59 i ich
twórcy sprowokowali mnie do refleksji i wypełnili głowę wieloma przemyśleniami. Skłonili
do kilku rysunków i poszukiwań. TSP jest pełne kolorów i odcieni wrażeń. Jest organizmem
żywym i przez to naturalnie zmiennym. W ten sposób wyłonił się w mojej głowie szczególny
obraz organizacji, szczególne myślenie o organizacji i jej „tłumaczenie”60.
Wśród moich wniosków jest piękne i ważne przesłanie badanej organizacji: zawsze
mamy możliwość robienia tego, o czym marzymy! Marzenia ani nie są dziecinne, ani też nie
kłócą się z myśleniem o organizacjach i organizowaniu. Nie ma potrzeby odzierać z nich
codzienności, wprost przeciwnie: warto wypełniać nimi jej przestrzeń i tłumaczyć je na
działania. Pan Sloane potwierdza słowa Ferdynanda Focha „Najpotężniejszą bronią na ziemi
jest rozpalona ludzka dusza” (McGinnis, 1994, s.11). Przykładów „skutecznych” marzycieli
nie trzeba szukać daleko (Alfred Sloan, Sam Walton itd.), Pan Sloane jest jednym z nich i to z
„polskiego podwórka”. Miał odwagę (za)marzyć i nadal ma odwagę marzyć i marzy, nadając
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Znaczenie jest procesem – cały czas wyrasta, tworzy się.
Badacz jako tłumacz badanego „zjawiska” .
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marzeniom zupełnie realne kształty teatru. Nie należy się tego bać i wręcz warto i trzeba
podejmować się realizacji swoich marzeń.
Pan Sloane jest jak ogrodnik (landscape gardner) (Gagliardi, 1992, w: Kostera 1999,
s.21), który uprawia „swój” ogródek. Zresztą w teatrze na co dzień mówi się o uprawianiu
tego zawodu, „trzeba uprawiać teatr,” „ważne jest by stwarzać teatr za każdym razem od
nowa” (Kapitan Starażników i in.), „robić teatr”...Postawa i wyobraźnia Pana Sloane’a mają
znaczny wpływ na etos i system myślenia, które przenikają całą organizację i są jej siłą
napędową. Dyrektorowi udało się wynieść TSP ponad codzienność. Zaraził innych własnymi
marzeniami, swoim entuzjazmem robienia teatru. Wśród współpracowników rozbudził pasję.
Nikt nie kwestionuje tego, że robienie teatru jest cenne, że ma to sens. Takim sposobem stało
się ich współ-robieniem, marzeniem i aspiracją.
Pan Sloane wyróżnia się pewnymi wyjątkowymi cechami, w tym szczególnie
rozwiniętą inteligencją emocjonalną. Prowadzi ciągły dialog wewnętrzny (teatr zresztą jest
jego przedłużeniem; przez teatr (por. metateatr) rozmawia bez oporów na te tematy,
oczekując konstruktywnej krytyki, podjęcia dialogu). Dyrektor wykazuje głębokie
zrozumienie swoich emocji, atutów, słabości, potrzeb, tęsknot i motywów. Jest on uczciwy
wobec samego siebie i innych. Jego głęboka samoświadomość pozwala mu dostrzec , w jaki
sposób jego odczucia wpływają na niego i jego współpracowników, pozostałych uczestników
Prezentacji, jak przekładają się na Scenę Prezentacje. Dzięki temu może nie czuć się
więźniem swoich emocji i jest wiarygodny, co pogłębia atmosferę zaufania, wyzwala
twórczość i wiarę we własne możliwości. Obok wszystkich innych czynników Pan Sloane
bierze pod uwagę odczucia uczestników TSP, niezmiernie ważny jest dla niego moment
spotkania z drugim człowiekiem – moment szczególny. To wczuwanie się, powiedziałabym
empatia, rozwija się wśród uczestników Prezentacji i ma ogromne znaczenie dla wspólnoty
jaką tworzą (nawet tej najkrótszej – podczas 1,5 godzinnego przedstawienia). Empatia jest
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ważna na każdej płaszczyźnie związków międzyludzkich. Przez szacunek wrażliwości
emocjonalnej innych ludzi jeszcze bardziej pogłębia więzi interpersonalne. Ludzie czują się
rozumiani, ważni, szanowani. Kultura wczuwania się61 w myślenie i nastroje innych rozwija
się, a kontakty między nimi stają się szczególne, umacniają się, entuzjazm jest naturalny.
Tym samym Panu Sloane’owi udało się „podpalić” współpracowników swoją
wyobraźnią62 i stworzyć klimat dla marzycieli. Tu nikt nie wstydzi się powiedzieć: „Marzyło
mi się, by zagrała u mnie Śląska...”(Pan Sloane), czy też: „Marzę, by zatańczyć z Bogdanem
Łazuką [szeroki uśmiech, zawieszenie głosu]” (Pani Smith). Przyjazny klimat sprzyja
poczuciu identyfikacji. Klimat Prezentacji wyzwala w poszczególnych uczestnikach poczucie
współtworzenia, współautorstwa i współodpowiedzialności. Jakość stosunków
międzyludzkich wpływa na „sukces” organizacji, której działania są wyraźne i zauważane.
Nie przechodzą bez echa. Teatr Scena Prezentacje to świat osób zaangażowanych, o których
pisze Senge:
Osoba zaangażowana wnosi do organizacji energie, pasję i podniecenie, które nie
pojawiają się , jeśli jest to tylko, nawet szczere, podporządkowanie. Człowiek
zaangażowany nie czuje się odpowiedzialny za grę zgodnie z regułami. Czuje się
odpowiedzialny za całość gry. Jeśli reguły gry przeszkadzają w realizacji wizji,
znajdzie sposoby na zmianę reguł. Grupa osób prawdziwie zaangażowanych we
wspólną wizję jest potężną siłą. Może dokonać rzeczy wyglądających na niemożliwe
(1990/1998, s.221).
Powyższe nie jest niemożliwe. Trzeba mocno kochać to, co się robi. Tylko wtedy
łatwiej jest znosić przeciwności, których na drodze nie brakuje. Trzeba tylko zdobyć się na
odwagę i rozwijać w sobie umiejętność odnawiania swojego spojrzenia oraz chęć tworzenia
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W TSP rozwija się świadomość i szacunek dla uczuć innych, powoduje to wzrost sympatii i bliskości z
innymi ludźmi. Ważnym fragmentem rzeczywistości TSPowskiej jest robienie użytku z wyobraźni. Rozwinięta
empatia (por. współodczuwanie, współczucie) wymaga między innymi zdolności chwilowej zmiany własnego
punktu widzenia i spojrzenia z perspektywy drugiej osoby, wejścia w jej skórę. Bardzo ważna jest umiejętność
widzenia rzeczy z perspektywy drugiego człowieka.
62
Stanisław Jerzy Lec pisał : „Każdy krzak może być ognistym, jeśli zdołasz go podpalić swoją wyobraźnią”
(Szczepankiewicz, 1998, s.53)
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rzeczywistości, a nie biernego poddawania się jej biegowi – dotyczy to tak człowieka, jak i
organizacji. Otwarta postawa wobec światów i wydarzeń wzbogaca naszą rzeczywistość.
Pomaga odnaleźć się w niej i przyjmować różnice, które leżą w naturze innych światów. O
ważnej zdolności „przekraczania granic”, którą należy rozwijać, mówili moi rozmówcy,
uczestnicy TSP – dotyczy to i ludzi: aktorzy doceniali i otwierali się na technicznych itd. i
zagadnień: wokół problemów i zjawisk społecznych. Jutro widzimy inaczej, szerzej – od
nowa, z niespodziewanej perspektywy, z nowego czasu i nowej przestrzeni.
Kolejnym przesłaniem Prezentacji jest szacunek i sympatia dla drugiego człowieka.
Teatr nie tylko przywołuje historie o ludziach i ich emocjach. Sztuka teatru to sztuka
bezpośredniego obcowania ludzi, nie tylko podczas wieczornego przedstawienia. Takie
zachowania zorientowane są na innych, wrażliwość interpersonalna jest kluczowa, a kultura
TSP zbudowana jest na więziach osobistych. To, czego można się także nauczyć od tej
organizacji, to kultury zaufania. Zaufanie63 jest istotnym aspektem więzi społecznej, jaką
zastałam w TSP. Istotne jest, że nie dotyczy tylko relacji kierownictwo – pracownik, ale
również ważne jest na poziomie pracownik-pracownik. Słowem uczestnik – uczestnik i
dlatego zaufanie działa stymulująco. Drugi człowiek staje się godnym zaufania, kiedy mu się
ufa. Nie będzie taki, jeśli inni mu nie zaufają i będą to okazywać. Pragnąc być efektywną
organizacją (tu: w znaczeniu doprowadzać do zaistnienia przedstawienia na deskach Sceny)
muszą polegać na sobie nawzajem. Warto więc oczekiwać od człowieka tego, co najlepsze.
Dzięki temu Pan Sloane, jako jeden z aktorów zmiany, mógł zrobić coś nowego: zbudować
Scenę Prezentacje. A dziś otacza się pracownikami, którym ufa, na których może polegać, z
którymi tworzy kulturę współdziałania. Nie musi się więc martwić o niewykonanie jakiegoś
zadania, gdyż jego współpracownicy mają świadomość, że grozi to zawaleniem się innych
spraw, a taki potencjalny przypadek nazywają „efektem domino” (Kardynał Alcest i inni), na
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Zaufanie jako pojęcie wielowymiarowe i wieloznaczeniowe.
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który nie mogą sobie pozwolić, nie chcą tego. Podejmując się robienia teatru, budując
przedstawienie/a, organizowanie w TSP nie może być fragmentaryczne i dotyczyć tylko
wybranych czy też pojedynczych zdarzeń, ale wymaga skupienia się na całym procesie/ach
wpisanych i niezbędnych w takie tworzenie. Staje się to możliwe, ponieważ rozwinięte silne
stosunki interpersonalne wśród uczestników TSP powodują, że ci mają inny stosunek do
pracy, inny pogląd na wykonywaną pracę. Zespół funkcjonuje na zasadzie wspólnoty
wynikającej z akceptacji tych samych celów, która pogłębiana jest dopasowanymi stylami
komunikowania. Zadomowienie w kulturze Prezentacji ma związek z określoną wrażliwością
i czuciem życia. Widoczny jest nie tylko wspominany wysoki stopień zaangażowania, ale
także poczucie bycia kimś ważnym, poczucie dumy i wyjątkowości.
Silna kultura64 Prezentacji i takie pozytywne stosunki dają również poczucie
bezpieczeństwa i pewności. Zachęcają do komunikowania swoich opinii i odczuć z
odniesionych sukcesów. Wiąże się również z tym sprzężenie zwrotne pomiędzy pozostałymi
uczestnikami organizacji (aktorzy i zaangażowani widzowie) oraz otoczeniem organizacji.
Pracownicy czują się dowartościowani, wysłuchani, nie obojętni kierownictwu. Stwarza to
głębokie (poczucie) więzi wspólnoty, świadomość szczególnej współodpowiedzialności za
organizację i jej wytwory. Dlatego ich postawy są pozytywne, działania wybitne, a nawet
znakomite. Ma to duży wpływ na satysfakcję z podejmowanych działań. Atmosfera
zrozumienia i wsparcie wpływają na organizację skutkując też tym, iż każdy członek
organizacji w pewien sposób komunikuje organizację jako jej „ambasador”, co daje mu
jednocześnie ważne poczucie przynależności. Determinuje także sposób w jaki dany
uczestnik mówi, słucha, czyta czy też pisze oraz wpływa na komunikowanie się między sobą,
a dalej wpływa na to, co i jak dzieje się poza TSP. Warto „odnaleźć swoje miejsce”,
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Charakterystykę silnej kultury przedstawia Aaltio-Mariosola (1991, w : Zbiegień-Maciąg 1999, s.61). Miner
(1988, tamże) pisze, iż silne kultury charakteryzują się silnymi powiązaniami „tych założeń i wartości, które
mogą wpływać na działalność ludzka w sposób bardziej znaczący niż te spośród nich, które są czynnikami
motywacyjnymi nie mającymi związków z kulturą ”.
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poświęcając czas na odnalezienie organizacji, dla której i w której chce się pracować,
ponieważ jej atmosfera i styl może wpływać na nasz styl komunikowania, zachowanie,
stosunek do innych. W pewnym sensie jest w tym coś z magnesu. Wymaga to zrozumienia
stylu komunikowania, sposobu bycia tych, którzy są w środku. Nie obywa się bez chęci
zharmonizowania, dostrojenia własnego komunikowania się do pozostałych
współpracowników – w ten sposób powstają bardziej znaczące relacje z innymi w
Prezentacjach. Takie działania mają również kierunek zwrotny: to, kogo zaprasza organizacja
do grania danej roli organizacyjnej także ma wpływ na to, jak potoczą się dalsze jej
działania. Nowa osoba dokłada coś od siebie do organizacji, może także coś jej „zabrać” lub
być przyczyną czy też zapowiedzią jakiejś zmiany.
Prezentacje są niewątpliwie kulturą wysokiego kontekstu (Hall, 1984)65, w której
większość znaczeń znajduje się w kontekście (także jako otoczenie fizyczne i zachowania), a
bardzo niewiele w przekazywanej informacji. Polega to w dużej mierze na sytuacyjnych
wskazówkach dla znaczeń, które komunikują uczestnicy organizacji do i z innymi. Ustalone
są nieliczne reguły, a większość spraw pozostawionych jest wyobraźni. W procesie
budowania rzeczywistości TSP rozumienie kontekstu pozwala ludziom dostrzegać i w
charakterystyczny sobie sposób rozumieć szczególne wydarzenia, działania, przedmioty,
wypowiedzi czy sytuacje. Ludzie Prezentacji mieli ze sobą niecodzienny kontakt, który
opierał się na ponadprzeciętnej wrażliwości na partnera interakcji. Komunikacja
międzyludzka w TSP zależy w dużym stopniu od wysokokontekstowych przekazów ciała i
twarzy. Wrażliwość interpersonalna dotyczyła w dużej mierze niewerbalnych wskazówek,
które przekazują znaczenie silniej niż wypowiadane słowa. Słowa i zdania mają różne
znaczenie w zależności od kontekstu, w którym są umieszczone. Specyfika mojego terenu
badawczego pokazywała wagę języka i szczególne znaczenie czasu. Wszystkie
65

Hall pisze o „kontekstowaniu”, o tym, iż żaden komunikat nie jest całkowicie niezależny od kontekstu.
Definiowanie kontekstu zawsze jest ważne, a często trudne ( 1984).
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sygnalizowane wzorce rozumienia stwarzają podstawę nadawania sensu własnym
zachowaniom. Sprawa kontekstu pozostaje więc istotna w przypadku (każdej) komunikacji
międzyludzkiej. Nauczenie się czy też przyswojenie sobie dokładnego odczytywania takich
wysokokontekstowych przekazów trwa dłużej, ale kiedy już się to dokona, są one szybsze,
bardziej godne zaufania. Jest to możliwe, ponieważ ludzie w Prezentacjach znają się od wielu
lat, więc długość stażu pracy i wzajemne zrozumienie sprzyjają inkulturacji. Relacje są
wysoce spersonalizowane: albo należysz do ich grona albo jesteś poza nim i „gubisz się w
terenie” (a tabliczek na drzwiach nie znajdziesz). Stąd struktura fizyczna organizacji, miejsce
TSP ma także istotne znaczenie dla kształtowania się kultury Prezentacji jako ogólnego
semiotycznego systemu przeżywania świata. Poza tym przestrzeń w Prezentacjach sama w
sobie staje się istotnym aktantem. Uczestnicy Prezentacji mogą czuć się chronieni przez
członkostwo w grupie. W ten sposób ujawnia się także znaczenie struktury fizycznej TSP:
tożsamość w sensie wyobrażeń uczestników o organizacji, poczucia przynależności oraz
wizerunek jako wyobrażenia otoczenia o organizacji. W fizyczności Prezentacji jest coś
osobistego i ma znaczenie symboliczne. Poprzez nią i jej plastyczność ludzie wyrażają nie
tylko „coś”, co ma związek z Prezentacjami, ale także z nimi samymi, ponieważ jest to
komunikat od nich i o nich. Przestrzeń TSP wyjaśnia zachowania organizacyjne i postawy
wypełniających ją uczestników.
Zatem nie musimy uczyć się od Japonii wysokiej kultury, ani od USA pracy
zespołowej – mamy nasz własny polski przykład: teatr Scenę Prezentacje. TSP są żywą
kulturą. Kultura tej organizacji jest bogata, pogłębia rozwój zaangażowania i lojalności
uczestników organizacji. Sieć zbiorowych działań budowana jest w poszanowaniu bliskości
relacji międzyludzkich.
Nie ma jednego najlepszego modelu społecznego firmy. Pojedyncze organizacje
posiadają swoją własną specyfikę - są kulturą. Kultura kształtuje się, modyfikuje, zmienia,
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rozwija, tworzy się w nieustającym procesie, wyłania. Jako twór społeczny jest
niepowtarzalna i samorozwijająca się. Dla innych organizacji może być studnią, z której
można czerpać wzorce zachowań, czy też konkretne rozwiązania organizacyjne, modelując je
we własnym świecie społecznym, a nie ślepo przenosząc na grunt własnej organizacji66.
Poniżej przedstawiam zestawienie charakterystyk: TSP, organizacje japońskie, organizacje
amerykańskie67.
Organizacje japońskie

Organizacje amerykańskie

Teatr Scena Prezentacje

• Chodzi o spotkanie serc.
„Nie można dopuścić do
zaniedbań serc. To na sercu
można polegać, umysł się
zmienia” (Hall, 1983/99,
s.117)

•

Dąży się do spotkania
umysłów.

•

Aktywność marzeń; spotykają się
serca i umysły.

•

Ludzie synchronizują
swoje oddechy.

•

Ludzie odbywają
potyczki słowne by
pokazać kto jest
najważniejszy.

•

Ludzie łączą swoje zamiary,
działania i sukcesy. Silnie
zaznaczona wspólnota. Zgranie
zespołu pomaga z sukcesem
wykonywać pracę.

•

Zaufanie do jednostki i
grupy.

•

Nacisk na sukces
zespołu. Prace grupowe.

•

Duże zaufanie do jednostki i grupy.
Duża kooperacja i praca zespołowa
pozwalająca uniknąć „efektu
domino”; Duży nacisk na pracę
zespołu.

•

Różnice w opiniach mogą
być bardzo poważnymi,
stąd potrzeba unikania
konfrontacji.

•

Różnice w opiniach nie
są czymś poważnym.

•

Różnice w opiniach są
konstruktywne, nie różnią ludzi, ale
wpływają na ustalenie zestawu
wartościującego w tworzeniu
opinii. Duży szacunek dla
człowieka i jego praw.

•

Zainteresowanie osobą.

•

Zainteresowanie rolą
graną przez osobę w
organizacji.

•

Zainteresowanie CZŁOWIEKIEM
(duża wrażliwość).

•

Wysoki kontekst.

•

Niski kontekst.

•

Bardzo wysoki kontekst.

•

Troska o całość.

•

Troska o szczegół.

•

Troska o całość.

•

Decyzje podejmuje się w
środku. Zbiorowo.
Współpraca wszystkich

•

Decyzje podejmuje się
na górze.
Indywidualnie.

•

Decyzje podejmowane są w środku,
we współpracy, przy akceptacji i
konsultacji z uczestnikami.

66

Jedną z przyczyn zainteresowania kulturą organizacji był „sukces Japonii” - poszukiwanie jego przyczyn;
różnice kulturowe są nie bez znaczenia ; doświadczenia organizacji japońskich stanowiły też podstawę dla
stereotypu człowieka Teorii Z Ouchi’ego (alternatywnej wobec Teorii X i Teorii Y McGregora).
67
O kulturze Japonii i USA piszą Hampden-Turner i Trompenaars (1993/1998).
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szczebli – konsultacje,
polityka firmy ustalana na
szczeblach najwyższych.

Planowanie polityki firmy odbywa
się na szczeblu ścisłego
kierownictwa, w dużym związku z
decyzjami organu nadrzędnego
(TSP to teatr miejski).

Planowanie polityki
firmy odbywa się na
najwyższych
szczeblach.

•

Cele stawiane grupowo.

•

Cele stawiane
indywidualnie,
nastawione raczej na
osiąganie osobistego
sukcesu zawodowego.
(współzawodnictwo).

•

Cele stawiane są indywidualnie i
grupowo, bowiem sukces jest miarą
podwójną: uczestnika (szeroko
rozumianego) i organizacji.

•

Czas jest wszystkim.
(zupełnie inne rozumienie
czasu niż na Zachodzie).

•

Czas jest wszystkim.

•

Czas jest wszystkim w rozumieniu
zbliżonym do japońskiego.

•

Długookresowe
zatrudnienie
(dożywotnio).

•

Zatrudnienie
krótkookresowe.

•

Zatrudnienie długookresowe.

•

Czasowe zatrudnienie na
jednym stanowisku
(nieokreśloność
obowiązków).

•

Długoterminowe
zatrudnienie na jednym
stanowisku, zmiana
pozycji jest związana z
awansem (specjalizacja
w zakresie pełnienia
obowiązków).

•

Zatrudnieni tylko niezbędni
pracownicy pionu administracyjnotechnicznego (niedokreśloność
obowiązków), aktorzy „zapraszani
do”.

•

Powolne oceny i awanse.
Dokładne praktyczne
przeszkolenie,
pracownicy przeznaczeni
na wyższe stanowiska
„przechodzą” po kolei
przez wszystkie szczeble
hierarchii w firmie,
począwszy od pozycji
robotnika.

•

Szybkie oceny i awanse.
Okres szkolenia jest
znacznie krótszy,
przysposobienie
zawodowe odbywa się
już z odpowiednim
nastawieniem na objęcie
konkretnego
stanowiska.

•

Powolne oceny, sprzęgnięte z
wysokim kontekstem. Możliwość
awansowania (pracownicy
administracyjni i techniczni)
wewnątrz organizacji – pracownicy
przechodzą przez różne szczeble w
organizacji; nie jest to określone w
jednolity sposób; pozostaje w
związku z mobilnością
pracowników, wiekiem i
możliwościami. Ludzie ponad
hierarchie (wiek nie ma znaczenia
na awans). podnoszenie
kwalifikacji zostaje wymuszone
działaniami i narzędziami
pomocniczymi, którymi uczestnicy
się posługują.

•

Nie są przyzwyczajeni do
specjalnych przywilejów
związanych z
zajmowanym
stanowiskiem.

•

Są ludźmi sukcesu,
myślącymi o karierze
zawodowej.

•

Zajmowane stanowiska nie wiążą
się ze specjalnymi przywilejami ani
też nie wyznaczają granic nie do
przekroczenia (grana rola nie
przyćmiewa faktu, iż stoi za nią
człowiek).

•

Nagrodą jest
samozadowolenie z
dobrze wykonanego
zadania.

•

Oczekują pochwał,
awansu, indywidualne
poczucie dobrze
wykonanej pracy nie
jest dla nich

•

Nagrodą jest poczucie spełnienia i
zadowolenie z dobrze wykonanego
zadania, którego efekty
uzewnętrzniają się; ważniejsze jest
nie przyciąganie uwagi i
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„rezygnacja z dumy autorstwa”;
Uczestnicy wewnętrzni oczekują
ścisłej współpracy z uczestnikami
zewnętrznymi, a pochwałą staje się
aktywny odbiór produktu
organizacji, jakim jest
prezentowanie; Samozadowolenie
wzbogacone energią
„zaangażowanego widza”, który
pragnie „rozmawiać”.

wystarczające.

•

Ukryte mechanizmy
kontroli. (samo-kontrola)

•

Jawne mechanizmy
kontroli.

•

Nie istnieje potrzeba dodatkowej
kontroli. Wysoko rozwinięta
samokontrola – paradoks kontroli
kulturowej.

•

Niespecjalizowane ścieżki
karier.

•

Specjalizowane ścieżki
karier.

•

Niespecjalizowane ścieżki karier,
niewytyczone z góry.

•

Zbiorowa
odpowiedzialność.

•

Indywidualna
odpowiedzialność.

•

Zbiorowa odpowiedzialność
zbudowana na wyjątkowych
odpowiedzialnościach
indywidualnych w związku z
wypełnianymi zadaniami i
wysokim morale jednostek;
Świadomość odpowiedzialności
społecznej TSP; etyka w działaniu.

•

Podporządkowanie życia
rodzinnego firmie,
firma=dom.

•

Tworzenie klanu
przemysłowego.

•

Przeniesienie atmosfery nastroju
domowego do wnętrza organizacji;
TSP=rodzina.

•

Wzajemne uczucie
przywiązania do firmy
(wysoka lojalność).

•

Wzajemne uczucie
przywiązania do firmy
(lojalność).

•

Przywiązanie do firmy (lojalność,
„patriotyzm lokalny”, poświęcenie i
wspólnota). Wyrasta również z
etosu historii (powstania) TSP i
pokonywania niemałych trudności.
(Technicznie mniej sprawne a
jednoczy we wspólnej dbałości o
całość, we wspólnym wkładzie w
poprawę warunków, ponieważ
robione jest z pasją).

•

Planowanie
długookresowe (5-10 lat),
większa skłonność do
ponoszenia na bieżąco
ofiar na rzecz przyszłych
korzyści.

•

Planowanie
krótkookresowe,
związane z
nastawieniem na
odniesienie szybkiego
sukcesu.

•

Planowanie związane ze specyfiką
sezonu teatralnego i sezonu
wakacyjnego. Uznanie
nadrzędności człowieka, widoczne
jest również w wyraźnej i rzetelnej
postawie wobec otoczenia.
Skłonność do ponoszenia ofiar
bieżących na rzecz przyszłych
korzyści. Uwzględnia koszty
społeczne; Jednak planowanie
pozostaje w ścisłym związku z
organem nadrzędnym z uwagi na
kategorię dotacji.

Tabela 3 TSP i organizacje japońskie oraz amerykańskie – zestawienie charakterystyk
Opracowanie na podstawie:
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Ouchi W. G. (1981), Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge (Reading, Mass)
Addison – Wesley, s.58. Hall (1983/1999), oraz Zbiegień-Maciąg (1999, s. 26-29).

Zastanawiałam się czym jest sukces Prezentacji – przenikającej, nieuchwytnej kultury,
której obecność wyczuwa się wszędzie. Już w tym niewątpliwie Teatr Scena Prezentacje
odniósł sukces, który jak twierdzi Gagliardi „integruje kulturę i organizację jako całość”
(1986, w : Kostera i Wicha, 1994, s.8). Prezentacje stają się pomimo wielu napotykanych
trudności, dlatego niektórzy mówią o paradoksie tej organizacji (im więcej trudności, tym
większe zaangażowanie uczestników TSP i tym bardziej TSP jest obecny wśród
warszawskich teatrów, jakby na przekór wszystkiemu) – tym bardziej odniosła sukces. Nie
ma recepty na sukces, jak tylko to, że każda osoba, organizacja sama musi wsłuchać się w
„siebie” i ustalić czym jest on dla niej68. A o tym czy odniosła sukces stwierdza się ex post,
nie ex ante. Karl Weick (1969/79, w: Czarniawska, 1998a, s.4) pisze69, iż jest niczym dopóki
się go nie nazwie. Związane jest to ze złożonym i wieloznacznym procesem nadawania
znaczeń, jaki jest wpisany w organizowanie. Wyraża to trafnie następujący cytat z literatury
pięknej:
-Ale jak się tam dostać? – powtórzyła głośniej Alicja.
- A czy ty w ogóle musisz się tam dostać? – zapytał Lokaj. – Bo wiesz, to jest
podstawowe pytanie. Od tego, widzisz, właściwie wszystko się zaczyna. (Carroll,
1865/1988, s.98)
Bowiem, aby odnieść sukces trzeba wiedzieć czego się chce, już w tym otrzymujemy niejako
podpowiedź drogi którą, możemy pójść. Sukcesem tej organizacji jest suma pojedynczych
sukcesów: zrealizowane marzenie Pana Sloane’a, wspaniała atmosfera w organizacji,
budowana przez grupę ludzi patrzących w tym samym kierunku, obecność wśród

68

Allen i Allen (1997/1999, s.189-194) w Kubuś Puchatek i przepis na sukces tak określają sukces :
Twój SUKCES = S (Szukaj marzenia) + U (Użyj swego marzenia do określenia celu) + K (Konstruuj plan) + C
(Celowo rozpatrz środki) + E (Efektywnie doskonal zdolności i umiejętności) + S (Skutecznie i mądrze dysponuj
czasem). Moim zdaniem właśnie to miało miejsce w TSP.
69
Wyraża się to w jednej z przywołanych anegdot , przez stanowisko konstruktywisty.
198

warszawskich teatrów, mimo trudności, czyli to, że może stawać się, również każde
zrealizowane przedstawienie, nie tylko nowa premiera itd.
Senge mówi o istnieniu archetypu „sukces dla odnoszących sukces”. Ten archetyp
systemowy leży u podstaw braku równowagi w układzie praca - rodzina (1990/1998, s.300),
składając się z dwóch procesów wzrostu dążących do uzyskania coraz wyższego poziomu
sukcesu lecz dla działań konkurencyjnych. Poświęcony czas pracy jest odwrotnie
proporcjonalny do czasu poświęcanego rodzinie. TSP pokazuje jak można sprawić, by taki
brak równowagi był dużo mniejszy. Ponieważ dzięki temu, że TSP wyznaje wartości
pozostające w zgodzie z wnętrzem swoich uczestników, którzy nie muszą funkcjonować
według „dwóch różnych kodeksów osobistego zachowania” (ib., s. 305), jest on znacznie
mniejszy. Znamienne jest mówienie o TSP w kontekście rodziny. To także sukces tej
organizacji. Jednak wymaga on dokonania świadomego wyboru, określenia, co jest naprawdę
ważne dla jednostki, będąc szczerym w stosunku do ludzi wokół, co do istoty wyboru i
przede wszystkim szczerym wobec samego siebie. Na takie wybory nie bez znaczenia ma
klimat w organizacji. Takie wybory są niezbędne, aby też go nie zakłócać. Wówczas
jednostka czerpie satysfakcję z uczestnictwa w grupie, pogłębia się poczucie wspólnoty
(socio-emotional cohesiveness), a członkowie grupy mogą wzajemnie na sobie polegać,
ponieważ wierzą, że nie mogliby osiągnąć celu, gdyby każdy z nich działał osobno
(instrumental cohesiveness). Tak między innymi wynurza się w Prezentacjach poczucie my,
stając się silniejsze niż indywidualne różnice i motywy. Występuje więc sprzężenie między
pozytywnymi relacjami, zaufaniem i spójnością, zgraniem oraz satysfakcją uczestników TSP,
ich efektywnością i komunikacją interpersonalną. Prezentacje są różnorodne, przez co lepiej
zintegrowane. Jednocześnie współistnienie tej różnorodności z całością tworzy nową, wyższą
jakość. Wzmacniane jest przez głęboką współzależność, tworząc wyjątkowe piękno.
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Różnorodność wzbogaca, jest twórcza i powiększa złożoność Prezentacji i organizacji w
ogóle.
TSP według siedmiu atrybutów doskonałości, jakie wyodrębnili Peters i Waterman
(1982, w: Zbiegień-Maciąg, 1999, s.30-31):
Wyróżnione atrybuty
•
•

Przejawy w TSP

Nastawienie na działanie – preferowane jest
•
działanie, a nie odsyłanie pomysłów w
niekończący się obieg analiz i rozpatrywań.
Pozostawanie w bliskim kontakcie z klientem –
•
uczenie się i poznawanie preferencji klientów oraz
ich potrzeb.

•

Produktywność przez ludzi – tworzenie
świadomości u zatrudnionych, że ich wysiłki i
praca są najważniejsze do osiągnięcia sukcesu.

•

Podkreślanie, że załoga pozostaje w ścisłym
•
związku z prowadzoną przez firmę działalnością i
przez to przyczynia się do umacniania jej kultury
organizacji.
Przypominanie, że prowadzona działalność jest dla •
firmy najważniejsza.

•
•
•

Stosowanie prostych form struktury
organizacyjnej.
Stwarzanie klimatu tolerancji dla wszystkich
pracowników akceptujących najważniejsze
wartości firmy.

•

•
•

Działanie jest podstawowe, nie wymuszone
„odgórnie”, pomysły pracowników cenne, a ich
rozwiązania wdrażane.
Szczególne miejsce widza zaangażowanego w
organizację; bliski kontakt z klientem – widzem
potencjalnym; zapraszanie do potrzebnej
„rozmowy”; ważny kontakt jednoznacznie wynika
z faktu, że „bez widza nie ma teatru”.
Ludzie podstawowym filarem TSP ; są kluczem
efektywności, która wynika z poczucia wspólnoty,
jest rezultatem doceniania ich wysiłków i wkładu ;
taka świadomość przyczynia się do „zwiększania
masy dobra” (Kapitan Strażników) ; TSP
interesuje CZŁOWIEK w całości, z jego zaletami i
wadami.
Głębokie zanurzanie w kulturę ; działalność TSP
funkcją wysoce zaangażowanego uczestnika TSP.
Głęboka świadomość, że ważne jest, aby „robić
teatr”, by podejmować działania „w zgodzie z
człowiekiem i dla człowieka” (Marta).
Mały zespół, prosta struktura organizacyjna, ale
wielka organizacja.
Postawa współczująca ; ponadprzeciętna empatia i
otwartość.

Tabela 4 Atrybuty doskonałości

Powyższe elementy sprawiają także, iż w TSP mamy do czynienia z paradoksem
„kontroli kulturowej” (Kostera, 1999, s.43) i występuje internalizacja norm i wartości.
Poprzez zintegrowany i zaangażowany w pracę zespół, kontrola sama się spełnia, a hierarchia
nie jest potrzebna, ponieważ każdy jest odpowiedzialny.
Jeszcze jeden aspekt, który widoczny jest przy Żelaznej 51/53: na silną wspólnotę,
jaką tworzy TSP, ma duży wpływ także poczucie historii. Wydarzenia z przeszłości i
„nostalgia” za czymś czego nigdy nie było, gdyż zawsze było trudno, w dużym stopniu
kształtują teraźniejszość tej organizacji. Historia wskazując, co jest ważną rzeczywistością
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TSP, sama w sobie staje się aktorem. Historia Prezentacji jest przepełniona trudnościami,
których pokonywanie jeszcze bardziej wzmacnia poczucie więzi i dodaje poczucia dumy
współpracownikom. Uczestniczą oni w pełni nie tylko w świętach organizacji, nie tylko
okazjonalnie, lecz także w ciężkich sytuacjach. Konstruują swój świat, będąc świadomymi
trudności na jakie napotyka TSP, czują się potrzebni. Z wzmożonym zaangażowaniem nie
chcą się im poddać, lecz wszyscy razem w miarę możliwości uczestniczą w ich
przezwyciężaniu, pełni wiary w powodzenie. Jeszcze bardziej łączy to ich z samym Panem
Sloanem, a cel wydaje się pociągający i wart szczególnego wysiłku. Pokonanie trudności,
chęć robienia teatru i „eksploatowanie własnego życiorysu” stanowi wyzwanie i dodaje
smaku sukcesowi. Mogą czuć się wyjątkowymi, gdyż wymaga to od nich samodzielności,
zaufania, wiary, konsekwencji, wytrwałości i ... szaleństwa. Życie TSP nie znosi pustki, poza
tym nikt nigdy nie obiecywał im, że będzie łatwo. Trudności, które muszą pokonywać i
pamięć o przeszłości są też decydujące dla ich głębokiego poczucia tożsamości. Siłą tej
wspólnoty jest poczucie , iż każdy ma w niej swój wkład. Tak więc w TSPowskiej
heroicznej mitologii, podtrzymywanej i przechowywanej z dużą dbałością są nie tylko
opowieści, legendy, liczne anegdoty (bohaterowie pozytywni i negatywni) o tym „jak było”,
jest też wyjaśnienie tego jak „cementował” się zespół. Z nostalgii bierze się także potrzebna
Prezentacjom, jej konstruktorom i budowniczym, refleksja nad życiem. Trudności nie były
przeszkodą do tego, aby Scena Prezentacje stworzyła wyjątkową i sprawną organizację, jaką
jest dziś.
Dziś, kiedy zmienił się kontekst kulturowy (otoczenie), jest dokładnie tak samo
ciężko, a trudności do pokonywania TSP nie brakuje. Zmieniły się tylko ich powody. Czasy
są więc w pewnym sensie dla TSP bliźniaczo podobne choć mają inne kształty, kategorie
zmagań organizacyjnych Prezentacji pozostały. Zmieniły się tylko niektóre kierunki i
podmioty. Utrzymanie teatru jest prawdziwą ekwilibrystyką. Poprawie sytuacji nie sprzyjają
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ciągłe zmiany, a w nich niezmienne „bezmyślne, tchórzliwe i chaotyczne ingerowanie w
sprawy kultury” (Kołakowski, 1968, w: Raszewski, 1993, s.90) przez administrację. Ciągle
trzeba od nowa budować pozycję teatru, podporządkowanego władzom samorządowym. Dziś
głównym szermierzem TSP stała się administracja (biurokracja i mentalność urzędnicza),
czynnik finansowy jest nadal siłą fatalną – kreującą nowych bohaterów lub obalającą
niewygodne kreacje. Oczywiście działania nie uwidaczniają się bezpośrednio (jak niegdyś,
gdy niepokorną, niewygodną firmę zamykano czy likwidowano). Tradycyjny model
finansowania teatrów wciąż pozostawia wiele do życzenia, niektórzy twierdzą, że nie nadąża
za przeobrażeniami ustrojowymi i ekonomicznymi w Polsce. Tzw. nowe metody zdobywania
środków na cele artystyczne są niewystarczające, by zapewnić scenom płynność finansową.
W chwili obecnej wystarczy skutecznie utrudniać codzienną egzystencję, uniemożliwiać
rozwój organizacji by skutecznie, powoli zabijać kreatywność jej uczestników. W budżecie
teatru nadal podstawową rolę spełnia dotacja. Skutkiem podporządkowania teatru władzom
samorządowym (skutkiem reformy administracyjnej kraju) wcale nie było to, iż Prezentacjom
przybyło pieniędzy, a raczej ubyło swobody.
Radni uwielbiają kontrolować wszystko, z repertuarem włącznie, więc mamy do
czynienia z powrotem cenzury, w wydaniu co prawda nie ideologicznym, ale
obyczajowym, tym nie mniej jednak cenzury! (Pierre).
Kostyczne nawyki i uśpiona biurokracja coraz częściej wyciąga macki przeciw tym, którzy w
swej samodzielności, kreatywności występują daleko poza przewidziane normy. Tak więc
walka pozostała, chociaż zmieniła się jej jakość. Wcześniej była to walka z indoktrynacją
polityczną, centralnymi zaleceniami i wskazaniami obowiązków realizacyjnych, zgodnych z
wytycznymi i przyjętymi tematami. Wpływy zewnętrzne również pozostały. Nie są to już
wprawdzie założenia partyjne i działania decydentów centralnych, lokalnych komitetów, ale
zaznaczają się uzurpatorskie manipulacje urzędnicze, zależności samorządowe.
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Jaka będzie rzeczywistość organizacyjna Prezentacji nadal w dużej mierze zależy od
jej uczestników. To oni tworzą swoją rzeczywistość i negocjują znaczenia, wciąż wykazują
pasję podejmując się działań, które kumulują się w robionych przez TSP przedstawieniach.
Kondycja TSP dawniej i dziś
Czasy PRL

Nowy kapitalizm

Trudności
KC PZPR
program/ideologia partii
notable z partii
wytyczne centralne
planowanie centralne
tułanie się
zdobywanie urządzeń (niedostępność i brak pieniędzy)
problemy repertuarowe
problemy finansowe
Walka
O: teatr (powstanie; inność)
tożsamość teatru
miejsce
repertuar
autonomię (zdobywanie władzy i kształtowanie
wizerunku wobec otoczenia)
pozytywny obraz i aprobatę TSP w oczach władz
przetrwanie
rynek

Miasto
„rynek” i administracja
notable z administracji
stanowienie urzędnicze
kategorie dotacji
„swoje miejsce”, ale nie do końca u siebie
zdobywanie urządzeń (dostępne, ale
utrudnienia „papierkowe” i brak pieniędzy)
repertuar
finansowanie
O: teatr (nowatorstwo; nowość staje się nieodmiennie
starością, prowokacja obyczajową klasyką –
klasyfikacje w „izmach” zawodzą)
utrzymanie miejsca
repertuar
autorstwo
zadowolenie i satysfakcję uczestników TSP
wyraźny obraz TSP wobec otoczenia
samodzielność
przetrwanie
rynek

Wpływy
Decydenci partyjni
Ideologia
Propaganda
Pozaekonomiczne i ekonomiczne

Decydenci urzędowi
Rynek
Programy realizacyjne
Czynniki finansowe

Tabela 5 Kondycja TSP dawniej i dziś

Kolejnym wymiarem są oparte na etyce działania podejmowane przez TSP, co
wzmacnia nastrój i przyjazną atmosferę dla Człowieka, jeszcze bardziej zacieśniając więzy
społeczne w organizacji. W postawie organizacji wobec otoczenia, jakie tworzy, wyraźna jest
jej duża odpowiedzialność społeczna. Prezentacje tworzą teatr realizując ambitne,
intelektualne i moralne cele. Sztuki łączy swoista konsekwencja tematyczna. Poruszają
problemy dotyczące człowieka bez względu na jego kondycję społeczną. Scena Prezentacje to
forma pewnej otwartości na dialog. Zapraszają do dyskusji na temat wielkich wartości życia
(„Teatr to coś duchowego” mówił Pan Sloane), a obserwowane szeroko zjawiska społeczne
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poddają oglądowi. TSP pokazuje soczewki albo lustra. Soczewka może przybliżać lub
oddalać obraz, skupiać lub rozpraszać widzenie. Lustra mogą być zwykłe, pęknięte,
wykrzywione lub magiczne. Przez lustro lub soczewkę można dostrzec historie, przyszłość,
zobaczyć siebie. Stawiają pytania, ale nie dają gotowych odpowiedzi czy rozwiązań, gdyż
właśnie w ten sposób szanują wolność wyboru drugiego człowieka. Taka postawa
dowartościowuje, a TSP rozwija ją we wszelkich możliwych okolicznościach. Ciche i
spokojne przedstawienia wywołują kontrowersje, niepokoją. Ale teatr Scena Prezentacje jest
właśnie po to by poruszać, prowokować refleksję.
Sposób na życie TSP ma wiele z organizacji uczącej się70 jako sposobu na życie
organizacji. Nie twierdzę, że Prezentacje są czy też stały się doskonałą organizacją uczącą
się. W ten sposób zaprzeczyłabym tylko definicji71 takiej organizacji ponieważ uprawianie
dyscypliny organizacji uczącej się jest niekończącą się sztuką72, inspiracjami w zarządzaniu, a
nie naśladowaniem jakiś wzorów czy faktem dokonanym. Twierdzę tak ponieważ kultura
TSP stwarza uczestnikom warunki do refleksji i falsyfikacji czy też kwestionowania
istniejącego stanu rzeczy, zadawania pytań i proponowania ulepszeń. Wskazuje tym samym
na to, że Prezentacje są organizacją transformującą zdobyte doświadczenia w działanie. Tu
praktykuje się uczenie się w toku normalnej pracy. Sytuacje organizacyjne same w sobie
stwarzają możliwości formalnego i nieformalnego uczenia się uczestników TSP. To
przyczynia się do wzrostu poziomu funkcjonowania Prezentacji w praktyce. Istotne jest, że
dzieje się to na wielu TSPowskich poziomach. Ważny jest w tym wysoki poziom zaufania,
70

Senge (1990/1998) definiuje organizację uczącą się jako taką, która ciągle rozszerza swoje możliwości
kreowania własnej przyszłości. Staje się to możliwe jeśli współwystępuje pięć elementów (według Senge
dyscyplin): mistrzostwo osobiste, ujawnione i wyjaśnione myślowe modele działania ludzi i organizacji,
wspólna wizja przyszłości – jej tworzenie, umiejętność organizacyjnego uczenia się i doskonalenia w zespole
oraz klucz do rozumienia i doskonalenia organizacji czyli umiejętność myślenia systemowego. Myślenie
sytsemowe pomaga zrozumieć siebie i organizację, jest drogą do rozwoju i osiągania samoświadomości a
także zdolności organizacji do uczenia się.
71
„Learning organizations, czyli organizacje uczące się to organizacje i przedsiębiorstwa, które są zdolne do
samopoznania, zrozumienia swoich problemów i doskonalenia się, które po prostu umieją uczyć się na własnych
błędach” (Zgorzelski, w: Senge, 1990/1998, s.12).
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który jest obserwowalny w TSP, i który między innymi przyczynia się do braku lęku przed
świadomością własnych ograniczeń. Zaufanie, wyznawany wspólny system wartości
wspomaga także integrację wymiaru emocjonalnego i poznawczego w każdym działaniu.
Fakt, że zarządzanie w Prezentacjach opiera się na współdziałaniu, co wymaga szerokiej
współpracy pomiędzy różnymi grupami uczestników (pracownicy, aktorzy, zaangażowani
widzowie), jest także warunkowany współpracą. Źródłem współpracy jest również zaufanie,
a u podstaw leży odpowiedzialność. Organizowanie jest zjawiskiem społecznym, a nie
działaniem odosobnionych jednostek. O jakości organizowania decydują więc uczestnicy
tego procesu (tych procesów). Zdarzenia w Prezentacjach, zdarzenia teatralne są
samowyłaniające się i jako takie samowystarczalne. O tym, czy są one dobre czy też złe
decydują tylko i wyłącznie działania podjęte przez aktorów, aktantów. Nie bez znaczenia jest
zatem, iż TSP to miejsce, gdzie człowiek naprawdę znajduje się w środku akcji, spełnia się
nie tylko zawodowo, rozwija, realizuje także wyższe wartości, jest wrażliwy moralnie. Przy
czy w TSP ma się świadomość bycia częścią świata, a nie odrębną istotą. W TSP uczenie się
jest procesem naturalnym – nie chodzi tylko o zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim o
jej wykorzystywanie oraz o wykorzystywanie umiejętności uczestników w codziennym
organizowaniu. Uczestnicy są otwarci na innych, na pomysły lub zmiany, na informację
zwrotną. W TSP nikt nie obawia się korzystania z pomocy innych, wprost przeciwnie chętnie
wymieniają się doświadczeniami, jest dla nich szczególnie cenne wykorzystywanie
możliwości i talentów pozostałych członków zespołu. Wzajemne wspieranie się w pracy
zespołowej, szczerość i szczególna forma porozumiewania się dialog zamiast dyskusji (oraz
zamiast „monologowania”) buduje poczucie jedności, wzmacnia chęć pomocy, prowadzi do
coraz lepszego doświadczania wzajemnych relacji, jednocześnie powodując spadek
rywalizacji. Dzięki temu uczestnik Prezentacji zmienia się w sposób, który w istotnym
72

Jest to między innymi związane z nieustanną niekompletnością znaczeń, a tym samym z
niewyczerpywalnością możliwości, jakie kryje w sobie.
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stopniu ułatwia zmiany samej organizacji. Z takiej świadomości czerpie możliwości twórcze.
Powyższe prowadzi do powstania niesamowitego poczucia wspólnoty i zaangażowania w
życie organizacji, tworzenie organizacji.
Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, bowiem to ludzie tworzą organizację
stale podejmując się kreowania jej bieżącej formuły. Zarządzanie ma swój wymiar
artystyczny, który istnieje w każdej organizacji. W organizacji, w której prowadziłam
badania, te cechy były pierwszoplanowe. „Tamto Miejsce” – Teatr Scena Prezentacje
sprowokowało mnie jeszcze raz do uczynienia poniższej konkluzji, tym razem w odniesieniu
do całego świata organizacji:
Organizacja jest wieloma rzeczami naraz, również teatrem przedstawień. Jest
miejscem, gdzie tworzy się mikrokosmos. Jest swoistym tyglem, w którym mieszają się
najbardziej różnorodne napięcia. Ponieważ ludzie są jej twórcami, w organizacji jest coś
cennego, coś ponad organizację ...

4.1. METAFORA METATEATRU I JEJ ORGANIZACYJNE KONKRETYZACJE
Każdego dnia trzeba tworzyć na nowo.
Jerzy Grotowski
W metateatrze ład jest działaniem wyłącznie i nieustannie
improwizowanym przez człowieka.
Abel (1963, s.113)
W badanym terenie byłam obserwatorem z zewnątrz, a jednocześnie bywałam w
różnych centrach wydarzeń, stąd twierdzę, że jest w Prezentacjach dużo względności. Szereg
przekazów płynie jednocześnie, a jednak w różnych rytmach, komponując właściwą sobie
muzykę. Dlatego też aby określić badaną organizację posłużyłam się metaforą metateatru
(termin wprowadzony przez Abla,1963). W samym przedrostku meta – zawiera się wielość i
wieloznaczność. Tym samym wskazuje na proces i dynamikę, który jest w naturze TSP i
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organizacji w ogóle. Oczywiście nie jest to dosłowny opis życia czy ich świata (chociaż w
pewnym sensie tak, o czym poniżej). Jednak uwrażliwia na podskórne procesy kulturowe,
wskazuje na poziomy organizacji: jawny (świadomy) i ukryty (nieświadomy). Pomaga
zrozumieć, że zjawiska społeczne są wielowarstwowe. Zatem organizacja jako twór
społeczny zawsze zawiera informację metatekstową. Metateatr skłania ludzi, by
zainteresowali się tym, co uważają za oczywiste.
Konstrukcji teatru w teatrze nie używam tylko i wyłącznie z uwagi na to, że w
ramach badań organizacji badałam teatr. Nie tylko z uwagi na kultowe słowa Szekspira i jego
metaforę świata w Jak wam się podoba:
Świat jest teatrem człowiek aktorem, wchodzi na scenę i ze sceny schodzi, a życie
ludzkie scenicznym utworem, w którym się kilka ról przygodzi każdemu z nas.
(1597/1982, s.107)
Rzeczywistość jako taka jawiła się w postaci steatralizowanej.
Organizacja ma charakter autorefleksyjny. Poza tym, że sama skoncentrowana jest
wokół spraw teatru (już w tym jest meta-) mówi przede wszystkim o ludziach, którzy ją
tworzą (por. instynkt teatralny, Jewreniow, 1927). Organizacja mówi o sobie samej, sama się
przedstawia przez swoich uczestników. Stworzyła sobie magiczne lustro (teatr), by móc w
nim zobaczyć samych siebie, jacy są w oczach innych i również siebie nawzajem. Dlatego
TSP jest zjawiskiem, które dostarcza pretekstu do refleksji. Aktywność uczestników Sceny
Prezentacje jest nierozerwalnie związana z ich emocjonalnością, a indywidualne emocje
każdego z nich kumulują się w grupie, w ramach której ze sobą współpracują, uwzględniając
fakt rozproszenia miejsca i statusu zaangażowanego widza (o czym dalej). Ludzi najbardziej
frustruje nie samo podejmowanie działania, organizowanie wobec trudności, ale relacje z
innymi ludźmi, które implikują podejmowane działania i nie tylko. Dlatego też dla
uczestników TSP ważne są działania ich organizacji nastawione przede wszystkim na ludzi –
mają one zdolności odblokowujące ich emocje, a wszelkie ewentualne „zgrzyty” w relacjach
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interpersonalnych nie są dzięki temu frustrujące. Poza tym zawsze pozostaje teatr i jego
bogactwo środków ekspresywnych, za pomocą których radzą sobie z ewentualnymi
„zgrzytami”, mogą się do nich zdystansować, spojrzeć okiem krytyka. W Prezentacjach
dzieje się to w sposób naturalny i jawny73.
Przedstawienie, czyli moment będący w teatrze sednem (produkt organizacji) jest
kreacją zbiorową. Jest układem powiązanych ze sobą składników i sekwencji. Dlatego
odsłania role, znaczenia współpracowników je realizujących – atmosfera „za kulisami”
przenosi się na scenę, unosi się w powietrzu. Scena i to co ją konstytuuje ma więc podwójny
status : wskazuje i przedstawia, podlegając zatem stałemu procesowi (ważny jest nie tylko
„przedmiot”, ale i znak „przedmiotu”). Przedstawienie komunikuje uczestników organizacji,
ujawniając, co dany tekst zawiera ważnego dla nich, jak ich porusza. Taka komunikacja jest
formą wyrażania uczuć, poprzez nią wieczorne przedstawienie pokazuje, że TSP jest całością
(struktura całości jest przejawem procesów, które TSP w sobie kryją, a które angażują
aktantów TSP).
W Prezentacjach zachodzi zasada synergii74, nie są one prostą sumą elementów, które
je tworzą, lecz czymś więcej. Cechy elementów składowych całości mogą być zrozumiane
tylko na podstawie dynamiki TSP całości. Element jest fragmentem nierozerwalnej sieci
relacji, która z natury jest dynamiczna. Synergia sprawia, że elementy75 wchodząc ze sobą w
relacje, działając razem, wytwarzają nowe wartości, tworzą nową jakość, coś nowego. Dzieje
się tak z uwagi na różnorodne bezpośrednie i pośrednie sprzężenia. Poszczególne elementy
mają inne właściwości niż Prezentacje jako całość, która pozostaje nie bez znaczenia na
funkcjonowanie każdego z nich. W całość wpisani są nie tylko na przykład tworzący TSP
73

Por. tekst Iaina Manghama Teatr – uczciwa przestrzeń (Kostera, w druku, s.112).
Synergia (gr. współdziałanie) wzajemne działanie różnych czynników powodujące, że łącznie całość jest
większa niż suma części.
(syn – z gr. - z (czym); razem z; za pomocą; jednocześnie z; syn – z łac. - współ- ; erg – z gr. ergon praca,
działanie).
74
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ludzie, technologia, ale również złożone związki między nimi, wzajemne oddziaływania
między elementami, efekty oddziaływań, wyłaniające się struktury i procesy. To sprawia, że
całość jest niedokomponowalna, zwracając uwagę na dynamikę i wzajemny, powiązany
charakter organizacji. Zachowania interpersonalne w TSP są synergetyczne, ich uczestnicy
tworzą taki zespół. Zespół, który osiąga takie efekty, jakich nie byłby w stanie osiągnąć
działając siłą pojedynczych osób. W pełni zaangażowany potencjał każdego z uczestników
TSP wpływa na dobrą komunikację i wzajemne relacje między nimi, również na wzajemne
zaufanie między nimi. Sprawia też w pewnym sensie, że ja zamienia się w my. Wzajemne
powiązanie wszystkiego ze wszystkim, będące istotą w TSP, ujawnia dramtyzm w
Prezentacjach (por. rys. 2).
To co się dzieje na scenie76 nie tylko siłą uwagi czy mocy łączy postaci, jak i
kierowane jest ku przedmiotom, wzmocnione przez kontekst miejsca, technologię77, jest
ekshibicjonistyczne. Ekshibicjonizm jest w odsłanianiu obrazu Prezentacji ujętego w
nietypowe, ruchome ramy organizacyjne. Oni mają co pokazywać - wyjątkową kulturę jaką
tworzą. Te ruchome ramy niosą informację metatekstową o samej organizacji, która
uwzględnia stosunek i postawę jej autora – Pana Sloane’a, a także autorów działań
organizacji – jej uczestników wobec własnej twórczości, własnego organizowania. Łączy się
z tym wymagana odpowiedzialność i wiarygodność Prezentacji. Metateatr nawiązuje również
do teatru jako rodzaju metakomunikacji, nawet z uwagi na samego Pana Sloane’a
(rozmawiającego poprzez teatr ze społeczeństwem, w ten sposób najpierw jego praktyka
teatralna staje się działaniem autorefleksyjnym ; to jego sposób na bycie i jego postawa
wobec języka odpowiedniego do wyrażania doświadczeń niewypowiedzianych, trudnych,
75

Elementy takie jak: role społeczne, grane przez aktorów społecznych, cele, wartości, miejsce, przestrzeń,
technologia, informacja, układy decyzyjne, metody zarządzania, historia.
76
Osterwa mawiał o scenie „spełnia”, na scenie kumulują się wszelkie podjęte działania.
77
Technologia jest mocnym symbolem w TSP i współtworzy rzeczywistość razem z ludźmi.
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niepokojących i siebie ). Jako metakomunikacja odsłania relacje łączące komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną oraz świadomość wypowiadania. W metakomunikacie snują
Prezentacje opowieść, o tym kim są i jak się dzieją.
Podejmowane działania – ich jakość i tematy są wizytówką zaangażowanych
pracowników, którym nie chodzi o mechanistyczny sposób bycia, zachowanie – są okazją do
redefiniowania wspólnoty i więzi jakie tworzą się między nimi. Są świadomi, że to wszystko
nie może być puste i bez ducha, nie może być obok, lecz pochodzić z głębi. Dzięki temu nie
brakuje w TSP człowieka – jest w tej samej przestrzeni, która wypełnia się specyficznym
ciepłem. W efekcie widoczny jest specyficzny nastrój kameralności i bliskości, tworzy się
niemal zaklęty krąg, przyjazny klimat, który sprawia, iż uczestnicy wydarzenia czują się tu
u siebie, są zadomowieni w kulturze Prezentacji.
Prócz tego każdy odcinek organizacji jest teatrem z przydzielonymi doń rolami,
funkcjami i grającymi - uczestnikami. W badanej organizacji znajduje się teatr „prawdziwy”,
żywy i rozwojowy – tutaj uwzględniam płaszczyznę rozciągającą się między organizacją z jej
teatrami i widzem. Widz dopełnia przede wszystkim teatr prawdziwy, ale oddziaływuje na
teatr firmę, tworząc teatr w teatrze z dodatkowym elementem tła. Zostaje ono wyniesione z
miejsca teatru w teatrze, organizacji i rozprzestrzenione prawie jak aerozol, tworząc
metafizyczne konteksty, nastroje, istnienia. Żyje zatem potrójnym życiem: organizacji – jaką
jest teatr; teatru, którym bez wątpienia jest TSP i metafizycznych związków oraz sumy
doświadczeń i tworzenia wszystkich bliższych i dalszych podmiotów związanych z taką
formą jestestwa organizacji.
Metateatr Prezentacji odsłania mechanizmy teatralne oraz ruchome granice między
sceną a widownią, między sceną a kulisami (są one tu jaskrawo nieostre i szybko ulegają

Technologia jako: przedmioty (artefakty) takie jak produkty, narzędzia i sprzęt służące produkcji; działania i
procesy, na które składają się metody produkcji; wiedza potrzebna do wykorzystania narzędzi, by wytworzyć
produkt (Kostera, 1999, s.19)
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zatarciu, przemieszczeniu). Metateatr Prezentacji dostarcza więc kluczy do otwierania drzwi
ich własnej kultury, do spoglądania w siebie, na siebie w odmienny sposób.

AEROZOL
Czym byłoby przedsiębiorstwo, gdyby nagle
wszyscy ludzie zdecydowali się nie przyjść do pracy ?
(Czarniawska, 1992c, w : Kostera, 1996, s.43)

Kiedy organizacja jest, czy też raczej kiedy organizacja staje się? Decydujące
znaczenie mają działania ludzi. Tylko poprzez nie organizacja ma znaczenie. Działania
podejmowane przez ludzi konstytuują „być” organizacji, tylko wówczas – w ich kontekście organizacja nie będzie „starym budynkiem fabrycznym”, jak na zadane pytanie odpowiada
Czarniawska (ib.). Historia Prezentacji i opowieści, jakie usłyszałam od ludzi TSP, nadają
ostorści temu zagadnieniu. Ukazują istotę organizowania i stanowią dowód na to, że nie
miejsce jst decydujące, lecz sposoby, w jaki ludzie tworzą oraz sensy jakie tym procesom
nadają. W przypadku TSP, do roku 1984 nawet miejsce było efemerydą, gdyż teatr się tułał,
a potem bez ludzi byłby zaledwie zabytkowym kompleksem pofabrycznym. Prezentacje –
specyfika tej organizacji: teatr, każą się zastanowić nad statusem widza i jego obecnością w
organizacji.
Czym byłyby Prezentacje bez widza?
Uczestnictwo widza zaangażowanego78 jest szczególne. Nie można go pominąć w
analizie kultury, on /ona także jest współtwórcą procesów, w których ci ludzie uczestniczą,
rzeczy, których dotykają. Prezentacje pokazują, że rzeczywistość organizacyjna jest mozaiką
współistniejących rzeczywistości. TSP to wielość światów. Prezentacje to światy ludzi, w tym
również świat zaangażowanego widza – człowieka , który gra rolę widza by interagować z
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innymi ludźmi. Również rola zaangażowanego widza jest ogniwem w procesie konstrukcji
rzeczywistości społecznej TSP.
W wieloaspektowym współuczestnictwie TSP znajduje ideologiczne uzasadnienie
swych działań. Organizacja wymaga także aktywnej postawy i tego uczestnika wobec niej
samej i jej produktów.
Tak więc wyłania się wizja teatru Scena Prezenatcje jako wspólnoty aktorów
organizacyjnych i zaangażowanych widzów, realizujących te same cele, podobnie czujących
życie, o czym świadczy chęć podejmowania rozmowy na sugerowane przez TSP tematy.
Aby wprowadzić widza we właściwy nastrój, „otworzyć” go, sam musi wykazać chęci, dać
sygnał, być gotowym . Ze strony TSP służą temu m.in. : przestrzeń, muzyka, powitanie Pana
Sloane’a jako gospodarza – jego bardzo osobisty stosunek (por. list w didaskaliach). Ten
uczestnik organizacji również zanurzony jest w kulturze Prezentacji.
Od zaangażowanego widza, jego świadomości, jego kierowania swoimi emocjami i
jego współudziału w kształtowaniu sensów wydarzenia teatralnego dużo zależy. Jego odbiór,
percepcja i pragnienia nadają znaczenie rzeczywistości, działaniom i zdarzeniom
przedstawianym na scenie, a w dalszej perspektywie również działaniom organizacji w
ogóle. Swoją obecnością powoduje światopogląd, normy zachowania, określona wrażliwość,
która decyduje o tym, iż uczestniczy on /ona w życiu Prezentacji (duży odsetek stałych
widzów czyni to uczestnictwo jeszcze bardziej szczególnym). Widzowi odpowiada zastana
wspólnota. Sam bezpośrednio czuje się w bliskości współtwórcą reakcji, która się tworzy
wokół sceny ( „spełnii”). Na rysunku 2 okrąg, oznaczony jako X, symbolizuje TSP scenę, do
której zmierzają działania uczestników TSP.
Bez uczestnictwa, bez tej nierozerwalnej więzi łączącej widzów i aktorów teatr po
prostu nie istnieje. (Braun, 1970, s.39)
78

Zaangażowany widz (różnorodność w ramach roli) jest uczestnikiem TSP w odróżnieniu od widza
(potencjalnego), który jest otoczeniem, a uczestnikiem może się stać.
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Stąd TSP jest jak aerozol. Za każdym spełnionym działaniem stoi cień innego
działania, który wpływa na świadomość wszystkich uczestników Prezentacji – pojedyncze
przedstawienie modeluje kulturę organizacji, nic się nie powtarza. W prezentowaniu jest
(ukazany) rozwój organizacji: Sceny Prezentacje; znaczy

dla członków organizacji

konieczność reinterpretacji rzeczywistości, poszukiwanie nowych znaczeń zjawisk, jakie się
na tę rzeczywistość składają. Wymaga to dużej empatii oraz szybkiej reakcji na zmiany.
Rozproszenie odbywa się wokół „spełnii” t.j. sceny, na której skupiają się działania
wszystkich uczestników organizacji. Teatr Scena Prezentacje jest to suma światów, działań,
organizowania aktantów TSP. Najpierw dokonuje się konstruowanie, potem ma miejsce
dekonstrukcja. Podjęte działania rozpylają się, jak aerozol przez uczestnictwo zaangażowane.
To, co zabiera ze sobą zaangażowany widz - to teatr jaki zastał. Dalej „nosi w sobie”
Prezentacje, do których wkroczył. Moment wkroczenia – decyzji pójścia na spektakl –
transformuje ją /jego z widza w uczestnika, powierzając jej /jemu zadania do wykonania. W
ten właśnie sposób wspólnie podejmuje się tworzenia sensów i znaczeń, dodając swój
ładunek energetyczny, wnosząc swój koloryt. Nie są one bez znaczenia dla pozostałych
uczestników, dla organizacji, ale są sposobnością do uczenia się oraz odpowiedzią na
pytanie dlaczego warto podejmować się organizowania w TSP. Organizacja staje się
bogatsza o nową, inną konstelację. Opowieść TSP toczy się dalej. TSP wyobrażone jest więc
jako organizacja w rozumieniu werbalnym niedokonana, a stale się dokonująca. Aby TSP i
Pan Sloane podejmowali trafne decyzje (repertuar) wciąż muszą pogłębiać postawę
nieustannego skupiania uwagi na teraźniejszości, obserwacji rzeczywistości (czynią to także
poprzez pamięć o przeszłości). Muszą wsłuchiwać się w „wypowiedź” widza. Ich postawa
mówi, również zadaje pytania (pytania-dopełnienia) i właśnie to doprowadza do
samodzielnego rozumienia problemu i do redefiniowania sytuacji, w tym jest
„eksploatowanie” życiorysu organizacji i jej uczestników. Oczywiście wymaga to
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podejmowania trudu stałego analizowania, jak nowe informacje mogą zmodyfikować nawet
„doskonałe” decyzje i wpłynąć na przyszłość – na nich samych.
W Prezentacjach nikt nie monologuje, przeciwnie, to ciekawe aktywne
współuczestnictwo oparte jest na wchodzeniu w dialog, a raczej poliog (w związku z
podejmowanymi tematami). Do prowadzenia rozmowy słowa nie są niezbędne. Przez
współuczestnictwo w TSPowskiej, specyficznej atmosferze, wytworzonej w określonej
przestrzeni, łączą się nastroje, dokonuje konstruowanie, a dalej dekonstrukcja znaczeń.

4.2. MODEL AKTANCYJNY
TSP to suma wielu aktantów w nieustającym procesie, a każda interakcja z innym
aktantem skutkuje hybrydą79 aktantem. Organizacja jest megaaktantem skomponowanym z
wielu aktantów uwikłanych w siebie i ze sobą, w kosmosie aktantów, a człowiek jest miarą i
siłą je dynamizującą.
Na przykład działanie Pana Sloane’a polega na tym, że rozpoczyna on poszukiwanie,
dokonuje wyboru tekstu, przystosowanie tekstu do wypowiedzenia w warunkach „sceny”,
stworzeniu świata „sceny”, w którym ma być wypowiedziany, zaplanowaniu określonych
działań scenicznych postaci w ramach ról, zaproszeniu do tych działań aktorów, którzy
wezmą na siebie odpowiedzialność za współkonstruowanie świata sceny. Wymaga to jednak
dołączenia

działań konstrukcyjnych

innych aktorów społecznych, innych aktantów.

Wszystko to dzieje się po to, by ów świat „sceny” odnalazł się i był odnaleziony w geografii
TSP w Norblinie. Uczestnicy powyższych działań podejmują także działania w swoim
wnętrzu, zabarwiają w ten sposób prezentowane postaci.

79

W organizacji i społeczeństwie mamy do czynienia z tworami hybrydowymi (łac. hibrida – mieszaniec). Na
przykład pianista to hybryda (człowiek i technologia) – sam muzyk nie wyekspresjonuje muzyki, pianino
również nie, a zatem pianista tworzy subtelną interakcję ze swoim instrumentem.
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Tworzy się n-wymiarowa całość. Ta pajęczyna związków aktantów obrazuje
tożsamość „ja” TSP, ich wizerunek, a także jest ich reprezentacją. „Pojedynczy” aktant sam
staje się siecią związków i konstruowanych znaczeń. Działanie „pojedynczego” aktanta ma
wpływ na działanie pozostałych .
Najwyraźniej to widać, gdy przeanalizujemy sytuację wieczornych przedstawień
(pączkująca organizacja) - wszelkie działania podejmowane w TSP zmierzają do tego by,
przedstawienia mogły zaistnieć. W działanie wpisana jest zmiana (gdy działam zmieniam
się). Każde wieczorne przedstawienie redefiniuje TSP.
Wieczorne przedstawienia są procesem tworzenia znaczeń, ich konstrukcji i
jednoczesnej „konsumpcji”, de-konstrukcji, to wszystko odbywa się na żywym organizmie i
aktant 1 – TSP nie jest już tym samym, jest już aktantem 2 – TSP, w którym zachowane są
pierwiastki z aktanta 1, ale to już nie aktant 1. I znów następnego wieczoru ... tak wciąż od
nowa dopóki Panu Sloane’owi starczy siły, by poszukiwać nowych tematów ... dopóki będzie
chciał rozmawiać poprzez teatr i wraz ze swoimi współpracownikami wchodzić w poliog z
Innymi. Dopóki działanie organizacji będzie „gwarantowane” przez Innych – widza ... W
tym ujawnia się dramatyzacja Prezentacji (rys. 2).
Zatem przedstawienie to uzewnętrzniona akcja czy też działanie teatru Scena
Prezentacje. Składa się na nią ciąg

zdarzeń, który jest rezultatem zachowań i działań

aktantów. Obejmuje wszelkie uwidocznione na „scenie” procesy i zmiany sytuacji, jak
również przemiany aktantów, choć tych nie widać bezpośrednio. Rano TSP aktant jest taka
„linią produkcyjną”, dzieje się przedstawienie organizacyjne, a jego celem jest przygotować
przedstawienie

wieczorne, wtedy pokazują, jak przygotowują

przedstawienie. Już rano

jedność aktanta TSP jest kombinacja wielu aktantów – taka konsolidacja, z której powstaje
hybryda. Wieczorem ciągle TSP, ale inne TSP, wzbogacone o widza. Dzieje się
przedstawienie, przedstawia się.
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Można spojrzeć na to więc tak - akatnt TSP staje się możliwy dzięki aktantowi
Zaangażowany Widz lub aktantowi Zaangażowany Widz daje możliwość zaistnienia aktant
TSP. Dlatego z takiego stopienia obu aktantów wyłania się nowy aktant. Podkreślone jest tu
raz jeszcze wzajemne uwikłanie.
Model aktancyjny unaocznia główne siły dramatyczne i ich funkcje w akcji, pokazuje
związki między aktantami. Przedstawia ich nierozłączność i współzależność. Wyjaśnia
dynamikę sytuacji dramatycznej przy Żelaznej 51/53. Pokazuje stosunki, relacje i ogniskowe
sił mające wpływ na TSP. Model aktancyjny jest przejawem procesów, które w sobie kryje.
Wskazuje miejsca i sytuacje gdzie tworzy się, czy też może tworzyć się „teatr”. Zwraca
uwagę, iż rzeczywistość jest siecią wzajemnych relacji. W tej sieci nie występują absolutne
hierarchie ani absolutne fundamenty. Model pokazuje momenty, kiedy to co przedstawia
schemat ( rys. 2 i rys. 3 ; trudność w oddaniu sytuacji) ulega zmianie, ponieważ aktanci
nabywają nową wartość, a wszystko w procesie ciągłych konstrukcji, dekonstrukcji ...
Celem modelu jest pokazanie, że nie istnieje formuła ostateczna organizacji.
Natomiast można wskazać tylko widoczne siły, które naznaczają proces (podmiot, Pan
Sloane, Aktor/aktorzy¹+²+...+ⁿ, Widz/widzowie¹+²+...+ⁿ, Pracownik/pracownicy, Intencje,
Akty działania, Sposób i środki działania, Układ zdarzeń i rozplanowanie akcji czyli Czas i
Przestzreń, Miejsce, Przedmiot, Temat, ...). Model zwraca także uwagę na naturę wzajemnej
zależności.
Zmiana jest dynamiczna, dynamika stwarza akcję80, akcja uruchamia grę obrazów,
gdyż jest motorem „fabuły”, a jednocześnie zwraca uwagę fakt, iż mówić to zawsze działać
(patrz Sartre, Barthes). Szczególnie wypukłe i naturalne jest to w teatrze – tu oczywiste jest,
iż sama wypowiedź jest działaniem, jednocześnie barometrem przemian aktantów (tylko
aktor może włączyć aktantów w system cyrkulacji). Ale czy tylko w teatrze !? ...
80

Akcja jest funkcją zmiany oraz sumą pojedynczych akcji.
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Oznaczają siły kierunkowe
X – jądro - spełnia,, scena Prezentacji
TSP scena - miejsce grania - istnieje tylko we

wzajemnym współdziałaniu i

współkonstruowaniu. Na rysunku 3 sytuuje się w teatrze powierzchniowym. Na scenie
Prezentacji zbiegają się działania (ich nośność, siła), tu łączą się sieci informacyjne i pętle
sprzężeń zwrotnych. Tu TSP otrzymuje informacje na temat efektów własnego działania,
dowiaduje się o rezultatach własnych zachowań, dzięki czemu może korygować działania.
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Wymaga to dużej elastyczności, w Prezentacjach jest to możliwe, gdyż są one wrażliwe
na zmiany w zasileniach zewnętrznych i nie tylko.
Scena Prezentacji jest najwyższym punktem dramatyzacji, w którym kumulują się
interesy, cele, możliwości, praca, dzianie się. Człowiek jest punktem wyjścia.
Człowiek jako istota społeczna poprzez cele, doświadczenia, emocje zmierza do realizacji
siebie w działaniu społecznym. Istotne jest spojrzenie na scenę przede wszystkim przez
pryzmat zachodzących w TSP procesów społecznych, z punktu widzenia działających w
TSP ludzi.
1. Pan Sloane
2. Pracownik/pracownicy / Aktorzy społeczni
3. były pracownik/pracownicy
4. inni aktanci
5. Aktor/ aktorzy
6. Widz/widzowie
7. Inny
8. Obcy
Powyższy rysunek pokazuje układy i relacje występujące w TSP. Muszą one zaistnieć, aby
robienie teatru było możliwe.

TSP I JEGO TEATRY: GŁĘBOKI I POWIERZCHNIOWY ...
Od teatru powierzchniowego – (artykułowanego) –
Teatr powierzchniowy tworzy przedstawienie, podczas którego organizacja prezentuje się,
wizualizuje działania. Podczas przedstawienia organizacja powstaje. Przedstawienie jest
jednocześnie żywym tworzywem, podczas którego organizacja karmi się nową energią, którą
wnosi zaangażowany widza. Jest on niezbędnym składnikiem budulca aktanta TSP.
Przejawem teatru powierzchniowego są aktanci na scenie i aktorzy społeczni za kulisami lub
inaczej postaci stwarzane przez aktorów, aktanci i postaci z aktantami za kulisami. Wszystko
powyższe osadzone jest w temacie „spotkania”, objęte aurą TSP (te spotkania nadają sens
głębi). To przestrzeń, gdzie spotykają się wszyscy uczestnicy Prezentacji (również widz i
aktor zawodowy). (Na rysunku 2 przedstawiony jest jako X, czyli jądro TSP).
Do teatru głęokiego -
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Teatr głęboki istnieje poza przedstawieniem, za kulisami podczas przedstawienia. To ta sieć
działań, która do przedstawienia doprowadza, zresztą poprzez szereg innych przedstawień.
Tu mieści się TSP = Kultura, struktura TSP, jej fabuła i bohaterowie, logika podejmowanych
działań, konstelacja aktantów, przewidziane i przewidywane dla aktorów społecznych role, a
w nich konfiguracje postaci. W teatrze głębokim TSP tworzone są podstawowe znaczenia i
sensy (które ulegają nabudowywaniu w teatrze powierzchniowym, podczas obecności
widza), relacje.
Oba teatry: głęboki i powierzchniowy są nierozerwalnie złączone, w nieustannym
procesie działań i oddziaływań. Człowiek jest podmiotem (dyrektor, aktor, pracownik, widz) i
jako taki uczestniczy i tworzy siebie, wchodząc w interakcje z innymi aktantami. Zatem jeden
kosmos TSP składa się z mikrokosmosów TSP – uczestnicy organizacji.
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ANEKS (1)
Przeprowadzone wywiady w Teatrze Scena Prezentacje
podczas badań terenowych w okresie: grudzień 1998 – maj 2000 (+ luty 2002)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ROZMÓWCA
Marianna
Kardynał Alcest
Pani Smith
Pan Smith
Służąca Mary
Claire Lanes
Pan Sloan
Heloiza
Pogoriełow
Fonsja Dorsey
Hrabina Kotłubaj
Antoine
Marta
George
Stella
Nick
Ofelia

KIEDY
10.02.99
13.03.99
21.04.99
18.05.99
28.08.99
10.09.99
12.09.99
24.09.99
09.10.99
11.10.99
21.10.99
06.11.99
16.11.99
18.11.99
10.12.99
20.12.99
10.01.00

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
(+ 1)
Razem
26

Kapitan Strażników
Zina Devry
Helena Iwanowna
Florence Boothroyd
Julia Lambert
Laura
Abelard
Niemowlę
Pierre

28.01.00
28.02.00
18.03.00
21.03.00
27.04.00
06.05.00
10.05.00
25.05.00
22.02.02

GDZIE
TSP: biuro
TSP: garderoba
TSP: biuro
TSP: biuro
Dom
N: kawiarnia
TSP: gabinet dyrektora
N: kawiarnia
TSP: biuro
TSP: widownia
TSP: kasa
TSP: Szopa
TSP: kasa
TSP: kanciapa
TSP: biuro
TSP: widownia
N: nowe miejsce pracy
Byłego pracownika
N: kawiarnia Teatr Narodowy
Dom
TSP: księgowość
TSP: księgowość
N: kawiarnia Teatr Ateneum
N: kawiarnia
N: kawiarnia
N: kawiarnia
TSP: chłodnia
TSP: 15 + 1
N: 8
Dom rozmówcy: 2

JAK długo
3h 15 min
2,5 h
3h
1h 50 min
3h
2h
2,5h
2,5h
2h 20 min
2h 25 min
2h 20 min
3,5h
2,5h
2,5h
2,5h
2h
2h

Inne
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1

2h
2,5h
3h
1h
50 min
2h 25 min
2,5h
2h
3h
Min:
50 min
Max:
3,5h

1 na 1
1 na 1
1 na 1

1 na 1
1 na 1

1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1
1 na 1

Większość wywiadów odbyła się w różnych miejscach na terenie TSP (15 + 1),
Część z nich na gruncie neutralnym (N: 8), a dwa w domu rozmówcy.
Chciałabym zaznaczyć, że ze wszystkimi osobami prowadziłam również liczne rozmowy
podczas moich wizyt w TSP, równolegle dokonując obserwacji – to wszystko skrupulatnie
odnotowywałam w dzienniczku badacza.
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ANEKS (2)

Materiały analizowane w pracy:
W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na analizę tekstów : prasowych i
dokumentów własnych teatru, jakimi się posłużyłam w pracy. Dla lepszego zaobserwowania
zjawiska układ jest chronologiczny.
Pragnę zwrócić szczególną uwagę na tytuły. Ciekawym jest także fakt, iż w miarę
upływu czasu „inność” Teatru Scena Prezentacje przestała szokować. Ucichł szum wokół tej
„dziwnej” formy, jaki towarzyszył TSP u początku, podczas „pchania się na teatralną mapę
Warszawy”. Obecnie w Warszawie, jak i w Polsce, pojawiło się kilka innych form
teatralnych, nie mniej ciekawych i nie mniej interesujących z racji swych programów czy też
założeń lub zajmowanego miejsca albo jego braku. TSP nie dał się, jest, udało mu się
dotrwać. Nie oznacza to, iż ma mniej problemów niż chociażby te sygnalizowane poniżej.
Problemy są, innej natury, ale są. Dla TSP były trudności i dla TSP czasy nie przestały być
mniej trudne. Trudności jakie dotykają TSP zasługują na uwagę, dotyczą m.in. szerszego
kontekstu organizowania teatrów. Jednak dziś na łamach prasy TSP pojawia się w rubrykach
poświęconych repertuarowi, w formie krótkich anonsów, w dodatku nie we wszystkich
tytułach prasowych.

1979.09.06 Express Wieczorny, Nowa Scena na Żoliborzu, s.3.
1980.08.30-31 Chynowski P., Warszawskie offy Romuald Szejd o Scenie Prezentacje, Życie
Warszawy, s.7.
1980.12.02 List do Ministra o dofinansowanie
1980.11.13 Express Wieczorny, Teatrzyk..., s.3.
1981.07 Teatr, Podsumowanie działalności Prezentacji, nr 14, s.18.
1982.06.14 Dziennik Ludowy, Teatr, który powstał z buntu, s.4.
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1982.10.11 Express Wieczorny, Nowy adres Sceny Prezentacje, s.3.
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1998.12.05 Wysocka H., Alarm dla Norblina, Kurier Wolski, s.4-5.
1999. 01.12 Zaświadczenie z Próchnika
1999.10.29 Wyżyńska D., Kolor na palecie, Gazeta Wyborcza, s.12.
1999.11.24 Kardaszewska M., Co nam zostało z naszej miłości ... Kilkadziesiąt premier z
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Prezentacje, Życie, s.9.
1999 http://www.scena.w.pl
Kronika Teatru – prowadzona od początku działalności, nieuporządkowana po roku 1996,
wtedy materiały już w teczkach ...
Programy teatralne.
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6. DIDASKALIA
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miejsce na collage (22 strony ) pt. Duch

miejsca ,

w którym między innymi:
Tajemnica za murem …
Metamorfozy …
Teatr mój widzę …
Szaleństwo …
… kiedyś i teraz w Norblinie …
Etiuda na drzwi …
W „Tamtym Miejscu” …
i inne
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Romuald Szejd, Teatr Scena Prezentacje
Przekład: Ewa Filipp

Reżyseria: Pan Sloane
Scenografia: Pan Smith
OBSADA:
1. Marianna
2. Kardynał Alcest
3. Pani Smith
4. Pan Smith
5. Służąca Mary
6. Claire Lannes
7. Pan Sloane
8. Heloiza
9. Pogoriełow
10. Fonsja Dorsey
11. Hrabina Kotłubaj
12. Antoine
13. Marta
14. George
15. Stella
16. Nick
17. Ofelia
18. Kapitan Strażników
19. Zina Devry
20. Helena Iwanowna
21. Florence Boothroyd
22. Julia Lambert
23. Laura
24. Abelard
25. Pierre
26. Niemowlę
27. Japes, Wioletta, Katarzyna, Michel, Gilbert, Elyot, Pan Martin
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Rys. 4 Pączkująca organizacja

Rys.4a

Rys.4b

Rys.4c

Rys.4d
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PĄCZKUJĄCA ORGANIZACJA
W jednej z możliwych odsłon, do których skłania teren badań: TSP – pączkująca
organizacja.
Na scenie skupiają się działania wszystkich uczestników Prezentacji. Tu odbywa się
proces pączkowania. Wówczas powstają rosnące stopniowo uwypuklenia. Na rysunku 4a
obrazuje to jakby zwarty trzon organizacji – Teatru Scena Prezentacje. Wypustki wskazują,
iż jest to suma światów, działań, organizowania aktantów TSP. Jądro (por. rys.2) dzieli się.
Na rysunku 4b: Trzon czyli pień główny to TSP organizacja, w której wokół sceny trwa
proces pączkowania (por. rys. 3). Obok na płaskim schemacie: okrąg symbolizuje TSP scenę,
do której zmierzają działania uczestników TSP. Na rysunku 4c TSP pokazuje TSP, które , a
stale dokonuje się. Ten powstały pączek jest tym, co zabiera ze sobą zaangażowany widz teatr jaki zastał. Natomiast organizacja staje się bogatsza o nową, inną konstelację, opowieść
TSP toczy się dalej (rys.4d, który jest jak rys 4a, ale nie jest tym samym).
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7. … nie - ostatnia kartka …

Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.
Novalis
Teatr jest przybytkiem iluzji, i to nie tylko dla widzów:
autor żyje iluzją, że grane jest to, co on napisał;
aktorzy wierzą, że sztuką jest to, co oni grają;
a reżyser – że to, co on sklecił.
Ciekawe, że wszyscy mają rację.
Karel Capek

Wiec życzę ci poczucia teatru;
tylko ci, którzy kochają złudzenia i wiedzą o tym,
zajdą daleko.
Auden82

...
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[wytłuszczenie EF]
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...
UWAGI (tsewa@wp.pl ) : ...

WERSJA MANUSKRYPTU BEZ ZAŁĄCZONEJ GRAFIKI
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