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28 listopada w Art Inkubatorze miała miejsce premiera najnowszego spektaklu Teatru
Chorea – VIDOMI. Sam tytuł stanowi udany koncept, zaskakuje i przyciaga uwage,
jednoczesnie sygnalizujac jaka tematyka podejmowana bedzie przez aktorow.
Pozbawiony (nieodłacznego) przedrostka –nie, wyraz widomi wskazuje, ze dysfunkcja
jednego ze zmysłow nie wyklucza widzenia, ujrzenia, dostrzegania.
Spektakl jest proba ukazania swiata z perspektywy osoby niewidzacej, nie chodziło jednak
o wyeksponowanie problemow towarzyszacych dniu codziennemu, lecz sposobu
percepcji, postrzegania otoczenia poprzez inne zmysły. Stad gra swiatła, operowanie
cieniem i jasnoscia, przypisanie tej ostatniej niejako funkcji drogowskazu. Wazna role
odgrywał rowniez dzwiek, nie tylko wydobywajacy sie z instrumentow, ale tez
towarzyszacy dotykaniu, przesuwaniu przedmiotow. Uzupełnia on obraz swiata. I w koncu
dotyk, gest, mowa ciała.
Rece jako medium, dzieki ktoremu mozliwe jest poznanie i nazwanie elementow nas
otaczajacych. Ich charakter wyeksponował jeden z epizodow scenicznych. Aktorka
wydawała polecenie w jaki sposob, badz kształt ułozyc owe rece, nie pokazujac przy tym
wspomnianego gestu. Nie kazdy robił to w ten sam sposob. Rece sa wiec z jednej strony
sposobem poznania swiata niedoskonałym, z drugiej z kolei sa przejawem
indywidualnosci, ukazuja roznice w mysleniu, postrzeganiu, wyobrazeniu. Słowo zostało
zredukowane na rzecz innych srodkow scenicznych, lecz nie do konca wyeliminowane.
Szczegolnie mocny jest monolog Anny Piekarniak, w ktorym dosadnie mowi, co mysli i
czuje osoba niewidoma. Wyznaje z irytacja, ze nienawidzi litosci, ale i ciemnoty osob,
uwazajacych ja za osobe nieswiadoma tego, co sie wokoł niej dzieje. Słowa robia
wrazenie głownie dlatego, ze nie sa uładzone i ugrzecznione, to bunt i wyraz dezaprobaty.
Kolejnym monolog był proba odtworzenia mechanizmu powodujacego dystans do osoby
niewidomej. To swoiste studium wykluczenia, wskazujace na strach przed obcowaniem z
kims VIDOMYM, obawe przed odpowiedzialnoscia, przed tym, ze trzeba bedzie jej w
czyms pomoc. U podstaw lezy egotyzm, lek przed tym, ze komus innemu nalezy
poswiecic odrobine czasu zarezerwowanego przeciez wyłacznie dla siebie, ale i reakcja
obronna wobec stereotypowej innosci. Niewatpliwym atutem spektaklu była wspołpraca
aktorow słabowidzacych, niewidomych i tych bez problemow ze wzrokiem. Połaczyli siły w
słusznej sprawie, przedstawiajac wiarygodny obraz tego czym jest widzenie i niewidzenie.
Po obejrzeniu spektaklu przychodzi na mysl budujaca konkluzja. Teatr jest miejscem, w
ktorym granice sie zacieraja, aktor jest aktorem, bez wzgledu na to, czy to osoba z
dysfunkcjami, czy tez ich pozbawiona, staje sie narzedziem w słuzbie idei. A idea VIDOMI
to uwrazliwienie, otwarcie oczu, dostrzezenie losu niewidomych.

