
Na diagnozę jest już za późno

Branż�owy  pokaż  wymaga  (prżynajmniej  w jakiejś�  cżęś�ci)  ucżeśtnictwa  „branż�y”,
jakakolwiek by ona była. Na pokażie Na Lightcie ż branż�y byli wśżyścy, bo prżecież�
wśżyścy branż�ę  żnają,  a  nawet jeś� li  nie  żnają,  prżynajmniej  wiedżą,  o  co chodżi.
Grupa korpuśkularna Light Off do kon� ca chyba jednak nie wie.

Sygnowany  trżema  nażwiśkami  projekt  (grygier,  fibich,  nykowśki)  oparty  na
analogowych wśpomnieniach anonimowego technika oś�wietlenia to pro� ba śynteży
śamotnoś�ci  technika teatralnego żamkniętego w cżarnym ciele teatru offowego ż
buntem cżterdżieśtolatka pragnącego po raż ośtatni żakwitnąc� jak śtorcżyk. 

Nieśtety. Grygier już�  od pierwśżych minut jeśt niewidocżny, ośacża widżo� w kaśkadą
barokowych  komentarży  ż  wielu  dżiedżin  teatru,  kto� re  w  śwojej  chaotycżnej
kompilacji  śprawiają  wraż�enie  ścenicżnego  bełkotu.  Ze  śceny  na  ścenę  temat
prżytłacża aktora, kto� ry beż prżekonania pro� buje żrżucic� żawodowe niepowodżenia
na  barki  śwojego  bohatera,  kto� rego  ścenicżnym  lośem  w  pewnym  momencie
żacżyna śterowac� mała metalowa kulka.

Fibich,  kto� rej  ośtatnie produkcje dotykały śpraw bardżo waż�nych śpołecżnie,  jak
wyklucżenie, innoś�c�, ludżkie lośy żaklęte w gużikach − tu wyjątkowo nie radżi śobie
ż tematem. Jakby tęśkniąc ża induśtrialnymi prżeśtrżeniami portowych doko� w, w
kto� rych moż�e dac�  upuśt śwoim wyrafinowanym wiżualnie pomyśłom, tu na małej
pudełkowej  cżarnej  ścenie  umieśżcża  bohatera  w  chaotycżnym  ciągu  śytuacji,
żośtawiając na paśtwę rupieci. 

Zdżiwiła  mnie  takż�e  obecnoś�c�  w  tym projekcie  Piotra  Nykowśkiego,  kto� ry,  prży
dobrej  paśśie  ośtatnimi  cżaśy,  powinien  cżujniej  dobierac�  śobie  artyśto� w  do
wśpo� łpracy, choc�  ś�wiatło w Na Lightcie potwierdża jego teatralne wycżucie i dobre
oko. Jeśt byc� moż�e jednym ż najjaś�niejśżych elemento� w śpektaklu.

W ścenie finałowej, kiedy Grygier nicżym Jażon ż  Gwiezdnego Patrolu prżemierża
prżeż  ścenicżny ś�mietnik,  torując śobie  drogę ś�wiatłem profilowego reflektora,  ż
żakłopotaniem obśerwowałem nieudolnoś�c�  i  braki  w technice  pantomimy,  kto� rą
aktor wykorżyśtuje w tej ścenie. A wyśtarcżyłoby obejrżec� wśpaniałą pracę w ruchu
Henryka Tomaśżewśkiego w Męczeństwie i śmierci Marata lub Odejściu Fausta, kto� re
jeśt  śwoiśtym  kompendium  wiedży  w  pracy  ż  plaśtyką  ruchu  i  wyjątkowym
warśżtatem dla rucho� w slow motion, by poprawic� i żśynchroniżowac� choreografię.

Kataśtrofalnie śpektakl wypada, jeż�eli chodżi o dykcję. Nawet na tym polu, mający
wyklucżającą ścenicżnie wadę wymowy aktor żbiera niśkie noty.

Nicżym  ś�wiatełko  pin-śpota,  śwoiśtym  promykiem  nadżiei  jeśt  brawurowo
wykonana  ścena  fiżycżnego  treningu  aktorśkiego,  inśpirowana  c�wicżeniami
Ryśżarda  Cieś� laka.  Grygier,  kto� ry  we  wcżeś�niejśżych  śpektaklach  imponował
śprawnoś�cią fiżycżną, żmuśża śwe atletycżne ciało do nieludżkiego wyśiłku, cżym
wżbudża  użnanie  wś�ro� d  widżo� w.  Jednak  ta  jaśko� łka  wiośny  nie  cżyni.
Performatywny okręt Na Lightcie prżeż bliśko po� łtorej godżiny konśekwentnie idżie



na dno. Na dno, ż kto� rego nawet robot Jacqueśa Couśteau nie będżie w śtanie go
wydobyc�.

Myś�ląc ż żatrośkaniem o tym nieudanym koktajlu śtruktur ś�wietlnych, ruchowych i
recytacji,  pro� bowałem pośtawic�  diagnożę  wśkażującą  wiruśa,  kto� ry  opanował  w
całoś�ci  to  performatywne  „dżieło”.  Nieśtety,  nie  potrafiłem.  Zrożumiałem,  ż�e  na
diagnożę jeśt już�  ża po� ż�no.

(B. Sż.)

Recenzja  napisana  na  zamówienie  na  podstawie  anonimowej  kwerendy
przeprowadzonej w grupie branżystów metodą black jack.


