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Abstract: Dotota Semenowicz, "Playing in the Slaughterhouse"
in
It"ri"n company MagazŹiniCriminali [highly acclaimed
of
killing
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involving,
Tangeri"
"
a
"GJnet
p".to.-"a
ii*"j
ii;i;;i ń;
the production
;i:..; ń;rh; ;rlloi"", oI lhe slaughteńou"e whereltaly,
aulhor
i,;:;;"J.i;.Ę;; ;;rń;""." ,aus'ed an oulrage in itsThe
changing
followed, tlacing
."""i.i*"i.lłr; priss di."u..io, that
the lot of
rlvnamic and its consequ","", fo, public discourse_and for
shows the paradox
;d;;ffi"* *;po'.ti"s "" tł,i, ""ot, S"-""o*icz
and
.i Lrr" *iol" situalion:"both Ihe press lynching of lhe Magazzini
relaled events,
rń" comple*iLy of lhe evenl itseil, She'also menlions
about the relationship between ethics and

i" iósiit

or"-pii'"s ", t" inquire
aestheLics. ficlion and realily,
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iipr;a 1985 rokrr około sttt osób, głółr,nie

przedstau,icieli środołviska teatralnegcl,
zostało (za zaproszeniani] lvpuszczon_vch
do czvrrnei

rzeźli w rnieście Riccione,

T'an lv ranrach festiwahr Santarcangelo grupa N{agazzitlt
Crirninali prezentowała skróconą rversję sr,vojego spektaklu
(]enet tl Tclngeri z 19B4 roku, Aktorzy 11,ypowiadali fragmenty
pomieszczenia
tekstu. przechoclząc przez porlwórze, stajnię i
brrclynkrr - pelne nraszy11 rzeźlit:zyc:h, korl,t ściekolvvch,
ale rvypełr,vóz,ków, karniennl,ch rvanien, hakórł, - cz_vste,

rzeźni
nione zapachenr zwierząt i kllvi, W staini placo,ł,nicy
ponrieszuzetrzvmali i głaskali gniaclego konia, W koleinyrn

w obecntlści r,r,eteryrrarza. zabijali go strzałen r,v łeb,
następllic rldzierali ze skófy, lvl,jrrrowali z niego lvrrętrzności,
a koń,
cięli na karvałki. Wykorr1,lvali slł,oią cotizienną pracę,
miejscu
Ll,r-tl
którego przerabiali na mięso, miał zostać i tak l",
przed
uśmiercon1, - rvirlzo-"r,ie zostali o tl,m poinforno.ł,ani
pracołvniz
lł,ejśc;icmcio buclyrrku. Aktorzv nie nawiąz\rwali
r,v bezpokanri rzeźni żadnego kontaktu, nie lvchodzili z nimi
Gd1,
śrectnią relację, scena frtnkcionowała obok, niezależnie,
narzędzia,
rzeź,licy skoirczyli pracę i metodyc]znie wyczvścili
nazrł,isko
aktorz}: napisali na białych ściarrachponieszczerria
budl,nna zieni poc1 ścianą
]eana Geneta, po czvll}, sieclząc
jego
artykułlr Czter1, godziryl
.,vvpor,viadali
lragmentlr
ktl.
uchodźw,Szatili napisanego rr, 19B2 tokrr zataz po rnasakrze
Genet iako
cóv,l palestyirskich w- obozacir Sabra i Szaiila,
teren zartrz
ich
na
rvszedł
cudzoziemcólv
pierrvszvch
ieclerr z
izraelskiepo ataku Falang Libańskich, które z prz5lzwclleniem
W intencji
go clołvóclztl,va lvvrnorclor,vały setki mieszkańcórł,,

niu^
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metafora
twórców śmierćkonia miała furkc:,-cirać
o-r,o'q:losci,
nie
na
ludzkich zbrodni i naszej
kilku
Spektakl wywołał burzę rre lrłoskle,i prasie, \Y ciągu
doprorvadziła
kióia
pIaso\§a,
dni rozpętała się kampania
i częścidofido pozbawienia Magazzini Criminali siedzib1początkuiącz}nieznan§
zespói
nansowania. A nie był tcl
Sandro
PTzeci\Mni e: jego założyciele - Federic o Tiezzi,
cy.

dAmLombardi i Loriana Nappini (pod pseudonimem Marion
trzydziestce,
po
ied.sie
będąc
roku,
burgo) - uchodziii w 1985
czyli
z najciekawszych twórcórv teatro di ricerca,
za

|ednych
od teatru
włoskiego teatru eksperymentalnego, odróżnianego
już
rr,órvczas
bl,ła
teatralna
dramatycznego. Ich pozycja
rozbity,
ugruntowana'. ]ednak z tego skandaiu zespół rwszedł
im
przyniósł
wersii
pełnej
w
Spektakl, który rok wcześniej
w
dzienagrodę
włoską
obecnie
.rugrodę Ubu (najważniejszą
sezospektaklu
najlepszego
dla
dzinie teatru poszukującego)

kryzysu,

nu 1983/1984 , okazaL sięprzyczyląwewnętrznego
W efekcie z zespołlodeszła Marion dAmburgo, współzałożycielka i główna aktorka grupy,
postąMoją intencją nie jest rozstrzygnięcie, czyMagazzini
zabicie
przedstawienie
w
swoje
pili źle czy dobrze,wpisując
Relacjonując
konia. Nie jest nią także wskazanie granic sztuki,
caiej sytuparadoksalność
pokazać
to wydarzeni e, zamlerzam
jak
i
złożoność
linczu,
zespole
acji: zarówno dokonanego na
które wywosamego ł,łiydarzenia. Pokaz w Riccione i reakcje,
estetyką,
łał,każąpostawićpytania o relację między etyką a
i tym,
widzialne
społecznie
co
fikcją i rzeczywistością, tym,
ukryte,
co codzienne, ale przed wzrokiem
To nie jest teatr

23 lipca
Pierwsze recenzje spektaklu w Riccione ukazały się
del
Resto
w centrowych dziennikach,,La Repubblica", "I]
Carlino", ,,Reporter" i lewicowych,,]-Unitd" i "]l Manifesto",
Były pisane przez dzienlikarzy obecnych na przedstawieniu,
]^/strząktórzy poddawali refleksji to, co zobaczyli i co nimi
estetyczw
kategoriach
snęło. Swoje wątpliwości wyrażali
di Pino,
.ry.łr, u nie moralnych i obyczajowych, Oliviero Ponte
pokazu,
trakcie
w
.uc".r"unt ,,Il Manifesto", który wyszedł
podkreślałwtęcz, że powodem wyjścia nie były kwestie
zwieLo.ulrre, bo przecież ,,codziennie zabija się tysiące
kilka
sposób,
sam
w
ten
rząt i ten koń zostałby i tak zabity,
operacji
jako
goJ"in wcześniej". Pisał o spektaklu
"owocu

roku;
Genet o'lŁtngeri lversja prcmiero$,a Z 1984
li, l,cderir:o Tilzzi:
Anzilul
d'Amburgo,
]ulio
Marion
Lorrrbardi,
oc1 lelr,ej: Rrllailclo NlIrLgllai, Sanclro
fot. Xarrcira Gadda
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inteligentrrej, wymagającej wielkiej odrł,agi i bezinteresowlrości ze stror-ry lVlagazzini Crinrinali", Przvczyną rtyjscia
Iecenzenta nie był Leż .,obraz krlvi i śnrierci". ..Wyszedłbyn
wcześniej" pisał. Ponte di Pino opuściłsalę. poniervażto, co
zobaczył, nie było teatlem, tylko ,,pe1,1,nego roclzaju inicjacy jnynr lytuałem". w teatrze wszvstko jest porvtarzalne, a śłnierć
i rrarodziny są nieodwracalne; dlatego starrolł,ią niepisanc
teatlalne tabu. ,,Teatr orlzawsz,e jest nar,rliedzarrv pfze7, śnrierć.
Dlatego kocharn teatr. Ale kochalrr 8c-)eszcze bardziej dlatego,
że nie jest śrniercią, porrierł,aż nólvi ttri cośo śrnierci, a nrożliwe, że przeciw śmierci"(Ponte di Pino, 1985, s. B),
Dlaczego dla Pontego di Pirro tak rł,ażna b1,la defirricia? Czv
io nie od nas zależv, co uznamy za gcldne ur,vagi i jak to zclefirritljenry? N{oże recenzent próbował rv ten sposób nazrł,ać to,
co mu w pokazie lvlagazzini przeszkadzało: brak dystansrr.
\tv jego korrcepcii teatr mórvi rran cośo śr,viecie,w którynl
żyjemy, kreując r,v tyrn celu sztLrczną rzeczvwistość:. Gd1, gra-

nica nliędzv sztrrcznością a rzeczy,lvistością się zaciera, lłridz
traci dyslans 1lozr,valającv na refleksję.
W kategoriach teatralrryclr spektakl analizołvał rórvnież Ugo
Volli. recenzent,,l,a Reprrbblica", któr1, pisał. że w zderzeniu
z r:brazem lv tie słowa wvpor,viadane przez aktorólv ,,wyclar,r.ały się brzydkie, nieznośnienadrnuchane retorvcznie, fałszywc: jak oni sami" (Volli, 1985, s. 24). Nlimo że konie zabijane
są rv rzeźniach coclzierrnie, to ,,lvobec odsłonięcia rzeczrl tak
llarrlzo reainej jak śmierć,teatr utracił swój czar i siał się
po prostu okroprrie rvulgarnv":
nie tvlko, albo nie tak bardzo, ze rvz5;lędu na eLvczność
|...] ale Ież zpolł,odór,r, czysto teatlalnvch, ponie\Ą,aż poiawienie się prarł,dziwej krn,i rv ranrach tego. co
I to

sztuki

svmboliczne, odbiera rnu jakąkoll,r,iek silę konlunikacvjrrą,
ł,v sposób z założenia gruboskórnv
rnólł.iło się o śrnierci i o seksie i o miłościi o ciele, okazvrvał,l,,
się nieprzyzrł.oicie agresyr,vne, \Ą, pewnvIn sensie sarnobójcze:
Rt mowane frazy, którymi

pozbawione sensrt [tamże)2.

Dla Volliego i Pontego di Pino śmierćnie t},]e zabrrrzvła,
ile wręcz zltiszr:zyła polządek synrboliczny, lv któryrn funkcjonuje teatr. Obaj odwoływa]i się do teorii estetycznych
[semiotl,cznyclr czy herrneneritycznych), rvecl]e których spektak1 funkcjclnuje tylko w porządku reprezentacji i rozpatruje
się 8o \,v ramach relacji: znacząc,e - zllaczone. Oczlrlviście,
możliwe iest rozpatrywanie 80 rv innych kategoriaclr: perfornratvwnvch. Wtecly spektakl staje się wyclarzenien, r,v któryrrr porządek obecności [w tym reakcje rvidzów] jest rórvnie
rł.ażnv,jak porządek leplezentacji, Estetykę perlormatywności

Erica Fischer-Lichte sformułowała na początku XX] lviekrr,
ale przecież teoria sztuki performansu rozwijała się od lat
siedemdziesiątych, l,vpłyr,vając i na teatr, i na badania nad
leatlem. Problenr w tym, żeNIagazzini Crinrinali clrcieli, abv
obraz zabijarrego konia odczvtvrł,ać właśniew symbolicznynr
polządku reprezentacji. Pokaz nazywa]i teatren, a nie perforlr}ansem, podkreślali jego metaforyczny charakter. jak pisali
po WVdarzeniu:

Chcieliśmv zderzyć tematv poruszaneplzez Geneta, telnatv przenrocy, śmierci. n,ięzierria, i jego słol,va o masakrze
l"l sabrze i szatili z akterrr przemocy codzlennej. legalnej
i t4lokarzającej, jaką jest zabijanie i wykrli,arł,ialrie zlvierzęr;ia na nlięso, które jemv. [...] Spojrzeó śnrierc;iw tttlarz jest
trudno. rvienrv o tvm, Ale jeszcze trrrdniej jest nanr sLr,t,ier.dzić
i zaakceptorvać clbojętnośći zimrry rlystans, z jakitrr dzień
w dzień akr:eptujemy zabijanle, niesprarł,iedliu.ości, 1rrclobójstr,t a, ntasakrt, których tragicznvnr svmbOlen] staje się zabite

ył rzeźli zwierzę fMagazzini Crirrrirrali, 1985, s. ,łl.

I tak właśnieoclczytyl,yn} gest Magazzini Sergio Coionba.
w recenzji dla,,i1 Resto del Cariino" pisał: ,.lłl rzeź-

któr,r,

ni Riccione śnierćstała się spektaklen nretafolyczt}\,n

i mocnvm. obscerriczrrynl i wzniosł,\,m" [Colonlba, 1985).
Gianni Manzella w ,,il N{anifesto" porlkreślałz kolci, że jest
to spektakl teatralnv,,grłrałtolvny i rł,stlząsający, Lak, ale
taki, którego prawda zbiega się z ostateczną prar,vdą rzeczywistości" (Manzella, 1985. s. BJ. W założenirr Nlagazzirri
Criminali teatralna rrretafora plzemocy. jakiei dokonują ludzie
na luclziach, miała nabrać realnej siłv poprzez usytuowanie jei obok prakLyki niemetaforyczlrej - ]egitymizolvarrego
nordu dokonv\Ąlane8o na istotach, które nie mogą się brorrić.
nie."vinnych. zabljanie koni vr rzeźlri jest działanienr rł,pisanym \,v systenr, uznawanym za normalne. Wiedza o ninl
nie wstlząsa, podobnie jak rvieclza o nrasakrze uchorlźcórł,
r,v Sabrze i Szatili. Olt,a przenroc zollacz,ona z b]iska oclz1,,skuje
iednak swtli skalldal iczn_v tr _vnt iar.
Śmierć i przemoc należałydo główrrvch tellatórv Gołeć
Q T(lngeri lv jego pełne1' wersji3. Jest to temat porł,racając;l.
rł twórczości _[eana Geneta, centIalnei postaci przeclstawienia.
Autor Poron onórł funkcjonorvał lv spektaklrr jako figura artvsty przvjmującego wobec życla postawę aktvwną, śrł,iadoniie
go dośrł,iadczaiącego, wbrew ograniczellionr i ogólrrie przyjętrlnr norrnclm, gotowego na pośrvięcenie i niebojącego się
stanąć twarzą twaTz ze śmiercią. W pieru,szej części przedstau,ienia przed oczyma Geneta poiawiali siq iego kochankorvie,
postaci jego por,r,ieści i bohateror,vie jego dranatów. W drugiej
części namv do r:zynierria z Genetem - śrviarlkiern politvczllvcil konfliktów II polowy XX rvieku: broniącego prarv
i nrigrarrtórłr, Pa] es trrńczvkólv, rł,spierająccgo rval kę Czarnvch
Panter o plawa czalnoskórych Amerl.kanórł,, opisttjącego
zbrodnie dokonane lv obozach sabra i szati]a. w Geneta rvcieliła się Nlarion dAnburgo, która uczesaniern, minliką i gestanri przypominała Marię Falconetti w jej słynngj tyttrłorłlej roli
w lilnie Męczeństlt,o f oclnny clArc z 1928 roku. \iV ten sposób
Genet zyskiwał w spektaklu znamiona śrviętego, co narł,iąz,irł,ałorównież do książki ]earra-Paula Sartre'a Świqty Cenet:
aktor i męczennik.
Genetowi torvarzvszyli w spektaklu Rainer Werner
Fassbinder Igranv przez Federica T \ezziego), antyestablishnentowy Ieżysef kina nienlieckiego lat siedenrdziesiątvch
XX wieku, przez n ielrr rł, Niemcze clr uważany 2ą 71alykłego
narkomana i pederastę (jego ostatni filnr Querelle był adaptacją powieści Jeana Geneta) oraz niepokorny Willianr
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Bourrouglrs

[grarr1, przez Sandra Lorlbardiego) - obok Al]ena
Ginsbcrga i Jacka Kerorraca główny przedsta,"r,iciel Beat
Generation. Wszvscy trzej, jak Tlczzi t Lonrbarcli, b1,1i hornoseksualistanli i przernielriali sr,r,oie z\rcie \ĄI dośłviadczerric
poetyckie. Spektakl starł,ałsię l,r, ten sposób relleksjt1 o szttrt;e
i,rko rllieisr;rl zaIazem ;lalnieci i o1lortt,
Scerrarirrsz autorstwa Tiezz,iego (który bl,ł rtjr,vrrież r,cż\serenr spektakli Nfagazzini) b,vł konpilacją tekstó,uv Geneta
i Brrrlorrghsa, a także Artaucla, z odwołalriani rlo Cartlrrcciego,
Pascoliego czy Dantego, dokorraną na pozionie muzlrcznvn.r.
a nie clranrat,tczll_\rl}}: rrkcja spektaklu i pslrchologia postaci
został,v ograniczorrc do nrirrinum. Groteskorvość postaci
łączryłnstę z poezlą, r,etorvt;znośćgestó,"r, z intyrrrnością słorł,a,
jlonia i dvstarrs z enrocjonalną rvybuclror,r.ością. Teatrcllog
Lorerrzo Nlarrgo określiłprzedstawJenie jako ,,oratorirrnl krT,vi

i śrnjerci". ,,podporząclkowane poeLvckietrru słov,lu, r,r, któI\rnl teatr jarłi się jako królestrvo utnarl,tlch przecirł,stałvione

żvłvvnl \ĄlidzorTl"

[Nlango. 1994, s. 107J,
Na festil,va]u Santarcangelo tu/óIcy chcieli początkorvo
pokazać spektakl na cnlentatztr (zob. Lonrbarcli, [rł,:] T'onclelli
2001, s, 241]. Ponlvsł inspitoll,ant bvł słorvami Gerreta. któly
w, L'ótrange lnot c]'... srrgctorł,ał, bv teatrv blrdorvać rvlaśnie
na t;rrrentarzach:
lrr'astach iedvn},nl nliejscenr niestetr,,
znajclując_vrrr się rrir pelyferiach - gdzie rrrożnat lly zbrrdor,vać
teatr, jest cnlentarz. Wr.bór prz_vsłrrż_vłbvsię zarórr.no irr_iastu,
jak i teatlclrvi, |...] Pubiicznośćrnusiałabv płzechoclzić (abv
dostać się i 1yl.dostaćJ r,r,zclłrrżgrobórn,. W1.obraźmv sobie, jak
rł.idzon,ie po Don fLlanie N,lozarta przec}rodzą oLlok śpiącrlch
\iVe rvspółczesn,r,ch

zienii ulrrarłlrch przecl polł.rotcnl do śrłiataprolanurn. Alll
ani cisza nie b,"-łyby porólvn,vrvaln" ,16 11,yjścia
z paryskiego teatrrr. Śnrierć stałabv się bliższa i lżcjsza. 1eatr

l,v

Ioznlo\Ąl]I,

groźtliejszv i por,r,ażniejszv (Gerret, 196B, s.

1.ł),

Crnentarz dla Gerrela b1,.ł nie trllko nliejscenl, gdzie cldpoczvwaią zmalli, a]e też, jak podkleśla N,Iiclrel Corvin, rniejst;enl
rvtrrałółrl zr,viązanyclr ze śnrielcią,która obsesvjnie 1lorvraca
u, trvórczości autofa Poł.]iónęll. W spekIakhl lvlagazzini
tytułor,vv Tangcr to rvłaśnienriejsce gralriczue, rniastrl ,tl.edług Sandro Lombarcliego o,,pozaziemskiej atnrosferzc"
[za: 1Vlango 1994, s. 110)3, przez,la[a strefa niędzl,narodorva,
zarvieszona,,pomiędzy", 1egenclarrra tnekka artvstów, pisalz]r,
szpi ególv, przenytnikólr., osz ustów i wyrzut kó."r,, utrrvalrlną qr p6lvieściach i filmach, lyliasto. łv któryłn 13urroughs
pisał Nagl ]ttnch, tlo którego poclróżorvali Genet i Fassbinder.
Wedłu.q Geneta, to ,.jaskinia przestępców, gdzie gra irlzie
o tajne plany wszystkich ai,rrrii świata" fGenet, 2004, s. 64),
To r,ćlrł,nież ,,brarrra do innego kontyncntu, ptzezktórąprzenika się rł Conraclowskie jądro cienrnclśr:i, ku zicmi nicz\riei,
gdzie mozna 1r,ynrknąć się z porządku białcj cv."n ilizac;ji" jak
pisał r,r, recerrzii ze spektaklrr rv 19B,ł lokLl Gianni NIanzella
(c]rt. za: Nfango, 19B4. s. 110Jtl. ]eden z ostatni(]h obrazórv
przedstarvienia to Gellet glając,l, 11, 16slrjską ruletkę z NIadamc
Porte, portiera cle]la Nforte (lv,ladanre Porte to rriu,nież naztt,a
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jedncj z najsll,nniejszych kalt,iarni w Tangelze) - kasjerką
Cinenra Ltrx r,r, Tangelze. Braną do śnrierci b,r.ło lr, spektaklu lł,ejściedo nlarokańskiego kina, \Ąrvbierając na rniejsce
pokazu cmentarz. lVlagazzirri chcicli zdeIz_yć słor,va Geneta
z lzeczylłlistością, sprawdzić .ie i rv ten sllrlsób 1eszcze bardziej
się do niego zbliż,vć, Aktorzy jarł,iliby się ,l,r,idzon jako cluclr,v
urlarł.\rch. Podkreślałob], tt,l znaczenie tematu śnrierci \Ąr trĄ,óIczościGclrcta, i szetzej. zrł,iązek teatru ze śmiercią.
Zes1loł n,r,brał rnały. \Ą,yda\vałob1,. się, oprrszczony od dr,r,,lt
dziestu lat crnerrtalz na l\rsi, wśr,ód pól. emanującv ,,silną
saklalnością" [Lonlbardi [lv:] Tondelli 2001, s. 241,J, Okazało
się jednak, że kilka lat ,lł,cześniejlniał Lal]] mieisce poglzeb
i artvścirrie uzvskali zgodv lvladz crnentarza. \Vted}r zdec,\rdo\Ąrali się zagrać spektakl w rz,eż,li nrieiscLl rorr,,riież
związanvm ze śrniercią, ale urucbaniającvnl irrn1, kontekst.
I7zcźnta to niejsce upodlenia i przenroc_v, nclrdrr rlokonvrł,alreg]o na llezllronnych, którego widzo\łie. jak Genet, nlieli bvć
śr,viadkanli.
T},in razell,1

in

spi rac j ą

bvła rra jperł,nie j clzi esięc iorninuto.",r.a

sekrł,encja nrasowe80 zabiiarria kr,órv z fiimu Fassbindera7.
Otóż rv Rołu 13 pełni z 1978 loku bohaterka iiirnu nrórr.i,
że jako rnężczyzna [głćlłr.na}rostać to transrł-estvta,) pracrl-

\t,ała \ł, Izcźni. W następnej scenie przerrosinlv się clo fabry-

ki, gdzie odbvrva sie przemysło\va produkcia rł.rlltxvin\,.
Rzeźnic1, 5j|ą 1vpychają krorr-v rt, nlasz,\,1}ę i strzeiają inr
lr, łr:b, a następllie \,vieszają na haka(rh. Gdv krow-v w iszą
łłlanli,tv dól, rz,eźltcy podcinają inr gardła, b]. ustrnąć z ich
ciała krerv, \Ąrvkrlvarvione ciała odziera się ze skrjrl, i tnie,
Postat;i Fassbindela pIzechodzą, niena1 niedostrzegainie,
rr,śrót1 pracrrjąc)",c h Izeźlrikórv, a Erłvin/E1,1ł.i ra w l,nono]ogLl,
którv słyszr,nly głórł,rrie z offu, ws}]ornina sr,vój zrviązck, jego
sz(rzęśli$Ie i trrtdrre chr,rlilc, cytując końcolve l'ragrrrerrtv dranatu Torqucll o T(tssl Goetlrego, które porv tarzała ze srvoiln
paltnelerrl trktorerrr. To słorva pełne rezvgrracii i bćllu. Filnr
F'assbindcla iest przejnrująct,t,n obtazen społecznej alienacji,
nriłościi 1lożądania. cierpienia, sanrotności i nieuclrrorrnościkofrca, Jak rnór,r.i bo]ratcrka: tzt:źlia to samo ż\,cic - krełr,
i śnielć.Sekłr,encja w lzcźrai zaporł,iacla śmierćjl]l,,virv, która
pod koniet; filmrr popełnia samobóist\\ro.
N,Iagazzini 1ię 11,pisali jednak lł,idzór,r. 11r cod2ignnv ptoces
ploclukcji. jak zrobił to Fassbinder. C)rvszełn. zaprosili lvir.lzćlłr,
do tzeź,ni, alc zaplanor,vali zabicie konia na ,tvier;zór, a łvięc,
minlo że spcktakl odbył się w rz,eźli, rvvjęli obraz z jego
źródło.,r,eso kontekstu. b1, wpisać go \v lamv teatrrr. l]czvnili
z niego elernent aktu trł,órczego, podda]i estetyza(rii,
Czy przesrrniqcie spektaklu na 5iodzinę 15:00, ,qdy rz,eź,nia
frtnkr;jorror,vała rł, srvrlint zrvl,kłym trybie. cośby zmieniło?
Na perł,no odebraklby kilka argu rnentól,v 1lrzecil,r.nikonr
Nfagazzini. Wiet;zorenr a łr,ięc po godzinach pracorvnic5.
rzeźni sta]i się, rvedle teatralnej umo\ĄIy, aktoranri, co podkleślałvrrrerlia podsycaiące skancla1, Przesunięcie czaso\,\,e
rrie osłabiłobl, jeclnak sił,lr oddziałyrłrania spektaklu. irilln jcst
obrazem, a nie zdarzcnignl, 11rprorvadza niel)IzeklaczalnV
dvstans (]zaso\Ąry i percepcvjnv, 'Ęrnczasem rrl teatrze działa
serrsrralnoŚĆ Ż\,,"ve8o planu - zapach, przestIZeń, kontekst,

o filrnie rnożna rlvskutorł,ać,

aie nie możlla go przerrł,ać,
skutecznie na niego zareagorvać, NairłrrościąMagazzini
bvło zatern nrvślenie, że nrechatrizm. którv rrrzekł Tiez,ziego
lv fi]nrie }-assbinclera, zadziała na tl.ch samy6| zasadach
w teahze. Śnierć: prlkazana natrrralistvcznie. bez pośIeclnictrł,a ktlnrvencii osłabi aj ącej o d bi ór tlan sgres ji [ekran f i lrnorł,tl.
śrnierćzagrana czl, narn alorł,alra,). jest ostirtccznrlśt;ią, która
skrrpia na sobie spojrzelrie rvidza, tlo niczego rrie odsr,ła, jak
polr,iedziałby Ponte cli Pino, jesl s}.nlbolenl prrstvrn. dlatego
rrie nlożna jej rł,pisać l,v porządek syrnboliczny spektaklrr. Tak
odczuł to tcż san Ttezzi: to bvła,.śnrierćprzvłapana na gorąco, ukazirna bez pośrerlnit;tll.a aktorólł.. którzrl sIali się katarrri
teatru [...]. Zabicie krlnia plzerosło sarn teatr" [Tiezzi [rł,:J

#

Libero, 1985]8.
Magazzini od 1loczątku zależ,ało na podkreśleniu spec1.
1'iki tcatralnego plzeżvcia i brrdol,van ju jego irrtensvrł,ności.
\,Viązało się to z icleą tragiczności.Otóż Genet cl Tclngeri

ffi

B_.,.:.

br,ł pierr,vszą częściątrvpt1.(1 zatylułorłlanego kl perditcl
di memoLia [lItrata parnięci], którego koncept;ja ztodziła
się z zainteresołr,ania 1-iez,ziego tlagerlią glecką, Oresteją.
Tlezziego nie interesowtrła jedrrak trageclia jako korpLrs

Ł

hislortlcznt clr dzieł do rł,vstaulienia, lecz jako źródlo tragicznościrozurrriarrej jako przeznaczenie człolł,ieka rv epor;e
,,śrlierci 13oga", człolvieka skazarrego na samotrrość, oddzie1onego od St\ĄIórcy i reszty strł.orzenia, Tragiczna jest,
rvedł ug'T iezziego, lrrclzka próba

o dz5,.skania pełn i, p owro trt
do jedności z bvtem próba ocicrająca się o szaleństr,r,o [zob.
i\{ango 1994, s. 107J. Reżllsg1 szukał opo.,vieści, rłl której

ta tragiczlrość rnogłab1- rł,l,brzmieć

dzisiaj,

rł, ięzykrr

narl

rł,spółcze snl,m, Stąd rł.ybór Geneta na głórvrrą postać: spektaklu. stąd przyrvołanie łrl nirn też Antonirra Artauda. NIiędzy
rłrspotlln ianvtni już clr,l iena częścianri przecistar,vienia postać

plzez Borrorrglrsa l,r,vporł,iadała zapis 1e.:en d aI]l ej audll
cji radiorvej Artauda Pottr en |'inir clvet: le jLtgement de Dit:tt
(ocenzrrrowanej w 1947 roku) bęrlącej śrł,iadectu,enr, z 1erlnej
stlony, \Ą,ełvnqtlznei lozpaczy i szaleńs{l,t a autofa, z clr,ugiej
, katastroficzllą lł,izją ślviata II połowv XX lł,ieku. Poprzez
odrł..ołania do rvsptiłczesnej rzeczyrłris[ości, przvrłlołanie
lvspółczestrych postaci, Tiezzi chciał uczvnić tragiczność
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plze dnrioleln rloślł,iadt;zeni a rł,i d zó."v. l terr aspekt podkreś l ał
po pokazie łv Riccione,
Dla człor,r,ieka łvspółczesrrego Lragerlia jest n ierrlożlirva.
jeriyną nloż]irł.ośćodnalezienia sensu tragiczrrości leży

a

lv codzienności. |,..] NIedia lnasowe zrór,rlrrałv lvszvstko.
i terr krrvarł.v rvtuał. którv pokazaliśmv rłl Riccionc. nie jest
niczlrm innynr. rriż próbą przvn rócenia ak[orł,i teatra]nemrr
jego tragiczrrości. i)dsłonić mechaniznr1, śniierci,abv pokaże śtrrietckoniaTłi teatrze jesL nrocniejsza od śrnjerci
czteldziestrr osób lł telerł,iz ji (.'liez,z,i [T,r,,:] l,ibero. 19B5J.

z,ać.

Orlsłonięcie nlec h a n i zmón śnrierci I) oI)I zez zata rc i e
clyslur,..l rni a ło przv,"vrócić teatrorvi i nten srrrł,n ość pl zaży cia i odróżnić akt teatra]ny od innych jęzl,kóll plzekazLl.
To plzeżycie to rodzaj ,,piet1,, wspóhzucia w znaczeniu
Genet a Tangeri, wersja z 1984 roku; na zdjęciach: 1. Julia Anzilotti; 2. Marion dAmburgo; 3. Sandro Lombardi;
Anzilotti, na dole: Marion dAmburgo; fot. Xandra Gadda

4, u góIy: Julia

e
**
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lvfarrzelli. W ten sposób dziennik .,I1 jrlanifcsto'' relacjorlował
rlebatę. jaka [oczl,ła się rł, jego leclakc;i. \\isz1,,stkie trzy tekstlr,
potlobrric iak recenzja Vol1iego i innvch krvtvkół,r, obecrryclr
lla przerlstarł,icrriu, byly pisarrvrrri rł, osobist,rrtn tonie swiadectłłlarni łł.idzórv. którzv rnierzvli się z tl,rn, co zobaczyli i co

doślvia clczenia cierpienia |p atirł:], wspólnego odczurł,an ia".
Wedłirg Tlezz,iego, zaclanierrr artrrst], jest stworzenie sytuacji, ,,rł, kŁórej aktorzv i widzowie staliby się jedrrlrm cialern", takirn, któr,c ,,bierze r,r,dech r,,r, tyn sarrrym nromerrcie".
{Tiez,z,i [rv:] Tondelli, 2001, s. 237-238). Wydaie się ietlnak,
że },{agazzirri sami byli zaskoczerri siłą szoku u,vwołanego

nimi

rvidokiem zabijanego konia. W ośrł,iadczeniu sformułowanynr
i opublikowar}yn} we rvrześniu19B5 roku, gdy prasorł,a burza
już niet;o rrcic}rła, zespół tak się tłrinaczl,ł:
\Ą'ierny, i udorł,orlrriliśtn1,1rl ciągrr lł,ie]rr tluclnyc}r ]at

naszej działalności,że teatr jest niejscem fikcji i że erlocja
w teatlze jest rł,yjątkolt,a. poniervaż pojarvia się rvervnątrz

fikcyjllego kodu. Zabijanie zrł,ierząt, niglvpisujące się
r,r,, żaden koci (nalvet teatraln1,. jakin. iest corrida) i pokazarre
lv calej srt ojej codziennej, nagiej suror,r.ości,jest aktenr. którv
rani najglębiej. Nasz1,111 błęclelrr była lviara, że prrbliczność ta,
obet;na i nieobecrra. zrozunlie dokonarre plzez nas połączenie. [...] Jedirak zdelzenie języka svrnbolicznego clrarakteryzującego ekspresję artystyczną z surorvością rzeczylrlis [ości
u,vrvołało zrł,arcje emocjonalne: łv nas. którzvśny tarrr b},li,
rv tych, który6]1 tanr rl-ie było [Ivlagazzirri Crirrrinali, 1985).

Czy u21,.nr"lu. okreś]enia,,zlvarcie ernocjonalne" NIagazzini
ich gestrr łvynikalo z ltiezrozttmierria syrrrbolicznego jqzykn sztuki, cz,\l Taczej, że porządek
svmboliczny i rzeczylvistość tak ostateczna jak śnierćokazasugelcl,"vało, że njezrozurnienie

ły się wzajemnie wykluczające? A może, że cfekLy prarł,dzirvie
silrrego zwarcia są nielnożli\,\|e do przewiclzenia i rrrogą łvvwołać niekontrolorł,atle skuiki?
Nietrudno lvyobrazić sobie emocje r,vidzów rłr Riccione:
oscylujące od ciekawości, przez,lvstręt i przerażelie, po złość
i oburzenie. Publiczność Genet a Tangeri została rrstawiona
pomięLlzy zasadami estetyki i etyki, co nltsiało rł,yrł,ołać
emocjonaln1, konflikt, z którego nic clało siq r,vybrnąć popr7,ez
odr,voła n ie do tradycy jnyclr norrn estetycznych. Tvmczasem
rłl tekstach pontego cli pino i ugo volliego to tradvcyjna estetyka była punktern rvyjścia do ocenv przerlstarvienia. Problem
zderzenia porządkrr obecności i reprezentacji nazn ał natomiast rv swojej recenzji Gianfranco Capitta, również rł, ,,11
Manif'esto", Wcdług niego, lł, Riccione fikcja i rzeczyrł,istość
,,zrórvnałv się" ze sobą, co zrodziło napięcie zarórvno rł, aktorach, którzv występorłrali wobec napla\,vdę przelewanej krrvi,
jak i w widzach. Ze l,vzględtt na to odchylenie od nornly działania N{agazzini nie nrożna lznać za,,poplawne".
Barralna rt,m ię so ż ern}, nr społeczeństrvie przenloc już
rrie reprezento\,vana, ale przeżl,ta, była najbardziej ostateczrra. jaką nrożna blło sobie

rvyobrazić.

lt,yjść,aby przedefiniorł,ać re]acię nriędzy
c zywisto śc ią (Capitta, 1985).

b1.

Ocl tego trzeba
fi

ko j ą a

rze

Capitta podkreślałzatem rriejedrroznaczność teatrairrych
i etyczntlch granic, jakie przedstawienie N{agazzini rtja,"r,niło.
]ego tekst ukazał się obok recenzii Pontego di Pilro i Gianniego
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Wydarzenie społeczne
]ednak na tenrat pokazu w Ricciorre szl,łlko zaczęli rt,_1,pow.iadać się dziennikatze,kLórzy spektaklrr rrie lvidzieli, a dyskrrsja przybrąła fornę rragclrrki, nienlającej nic rł.spólrrego
z refleksią na tr,rnat natury teatlu czV relacji międz1, etl,ką
i estetvką. Rerlaktorzy ,,l,a Reprrbblica" uprościli artl,ku1
s\Ąrojego tecenzellta, nadając nru przyciągając\, urł.agQ tytuł:
Koń zclbitv przez aktoltt. Cz1, Lo jest /eolr?. Nie tl,lko nie korespolrclorvał on z teksten, ale podarvał też rrieprawdziwą infornrację, Podobnie uczyniono lv gazccie ,,Reporter", ."v której
altvkuł Carla Infante zatytriłorł,arro Zesplół tecl[rcl]lw zabija
konict lltl sce:nie (I} Cclvcl]lo ucciso itl sceno, 1985]. Co więcej,
do recenzji dodano tekst iru[orsLrłra lr,faria Fortunato, którv
konrentował ,n vclarzenic na gorąco, choć nie bl,ł na 1lrzedstawieniu. Pisał rrr.in. o tvm, ze \,v sal,nvm środku spektaklrr
aktorzy przyciągają konia i strzelają mtt w łeb. I krvtykołvał
lvjdzólr,. że nie zaprotesto,1vali. Tc rł,łaśniet,vtuły stałv się podstawą tekstórł, rł, koleinyc]r dziennikach i tygodnikach oraz
11,ypołr,.iedzi lv audycjach radiolvvch. Do sądu trafiło dorriesienie o pclpełnieniu przestępst,uva, czyli o złarnairiu artykułl 727 rvłoskiego kodeksu karnego, tnó,tviącego o zakazie
rrraltretowani a z,wierząt. 25 lĘlca niernal rvszystkie dzienniki
11ryd11[61yn]y tekst Aggeo Saviolie8o - r,r,icepLze wodniczącego
krajolvego sIorł,arzvszełria krytykórv teatlu - któly oskarżał
prrbliczność spektaklu o danie próbki ,,nienarviści do korri.
]udzi, sło.va, enrocji, o zapomnienirr, że teatr jest netaforą"
(za: Tal,iani, 198ij, s. 21,9). Dz.iefi poź,niej r,r, dziennikar;h pojarł,iłosię oświadczenie Lega Antivivisezionista Nazionale
IKrajolv\. Zl,ł tązek Obrońców Prar,v Zrł,ierzątl oskarż ające
miasto Riccione o przvzwolerrie na akt okrttcjeństwa ze stlony aktorórłl. 'l'o, co rniało b}rć doświaclczeniem illt\Imnvnl,
zarlrkniętynr i dostęprrynr t1,1ko za zaproszeniełr. nagle stało
się prrbliczne. W lipcu 19B5 roku skarrdaienl żr.łr, całe Włochlr,
W lł,iększościkolejnyclr tekstów praso,"1 ,l,ch nror,va b\,ła
o rriepotrzcbnym okrucieństrvie, ekshibic; jonizrrrie snrierci,
spektakularyzacjl' ,,koniecznego zla". \V ,.11 Resto del Carlino"
plzvtoczono nr.in. lvypowiedź clylektora turlirskiego'l'eatro
Stabile, Ugo Gregorettiego, wedłrrg którego. ,,głęboko reakcyj-

ne i uieludzkie jest jakiekoiwiek rł,r,korzr-st\.u,an'e śmierci
celach lvidowiskorł,ych. Stosv na piacach. r,r,ieszanie cz].
rozstrzelir,varrie lucizi nliały może slużl.ć edukac ji. ale były

r,v

spektakularnymi pokazanri rr, służbie rvulgarności
i przenrocy" (1l Coln11o..., 19B5).
W ciągu kilku dni przedrr.iotem publir;znego sądu stali się
sanri twórcv, a nie podejmowan}, plzez nich rv clziele problem,
Enzo Biagi l,v tygodniku ,,Panoratna" }]isał: ..KI\-llina]iści?
Nie, kretyrri" (Biagi, 19B5, s. 55). Giorgio Albeltazzi rv ,,La
Repubblica": ,,Przepraszan, cllaczego rrie zrobicie kroku dalej,
t1,1ko

-

r,r,strząsnęło.
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plzckonujące8o i ostatecznego. dlaczego [...] nie zabijecic
jednego z r,tas? [...] Orlłvagi..." [A]bertazzi, 19B5. s.6). Giorgio
Mangarrelli w ,.l1 Corriere clel]a Sera": ,,A cllaczego nie spalić
niewolnika?" (Ir,,1anganelli. 1985, s. 15J. W dziennikrr 1lartii
soc jalis tycznej,,Avarrti! " tlz ien ni karz trvierdził. żc s kalrclal
to tylko autopronlocja N{agazzirri. 7,espó! i organizatorz_v
festiłł,alri odbiera1i rt ulgarne anoninlol,r,e listy i teleforr1,,.
Pogróżki c.lostalvali rórłln jeż urzęrinicy r,r, Scandiclci llrzl
Florencji, orl cztelecłr lat lvynajnrrrjącv twóIcom przestrzeti
clo pracy ieairu, Gdy nrachirra ruszyła, r,vvpo-"viaciający się
dzicnnikarze, intelektualiści, artyścinie sprarłrclzali już, co
11,y{arzvło się nallrarvdę. O rt,szystkirrr decydor,r,ał1, enocje.
Ivlimo że N{aria Grazia Gre;iori postrrlo.łlała 25 lĘlca rv ,,Unitd".
że porłlirrno się odclać głos osobon, które były obecrre
na plzedslaw,ierriu, że clroclzi o spektakl trrrrlrry, rvynrl,kającv
się jed nozn aczne j ocenie, lvykrac za jąc1, p oza pr zs, zw l- czaje nia, ale daleki orl ,,teatlu. który miałby bl,ć patologicz:ny.I)r,/,cmocowy, a rrałvet zabójcz5," (za: Taviani, 1986, s. 219), to obraz
żyłj:.tż rłrłasnvnr życ:ienr. O rv\rrlarzenirr pisała llarł,et,,Gazetta
rlel1o Sport": r,vcdług dziennikarza. aktorzy rrie t1,1ko zabili
na scenie korria, ale też go poćłviartclrvali i orirąbali nru głowę,
tnor,r,a była o ,,okropnl,nr rvtuale ofiarrriczyrn fałszyrr ie pojmorvanej krrltury" i o ,,złvch intelektualistach ocl zalvsze
uczestniczącyr;h rł, clegradolvaniu sensu ż]lcia poprzez skupianie się na paradoksaclr, które nie rnaią rric rvspólnego z T7,e-

czyrvistością,a jeszcze mrriej z liJozofią"

[za:

Tarliani. 1986,

s.219),

Oblona moraIności rnieszała się l,v konrentarz,acll z, obroną
tradlrcyjnej sztuki i jej interesółv. Na pielwszej stronie ,,Il
Corriere dei]a Sera", dziennika centrorvegcl, poia\,vił się kategoIycznv artykrrł Roberta de Nlonticelli, pisarza, dzierrnikarza,
kry{yftą teatralrrego. któr], tlunlaczył rniędzy irrnvni, diaczcgo
nie obejrzał spektaklu Genet a Tang,el,i:,,Po clbeirzeniu kilku
spektakli takich grtrp jak Ivfagazzi.ni Crirrrinali stlvierdziłenr,
że nie nieszczą się one w grarricach ktrltrrrv teatralnei, której
naieżv bronić i którą należy rozpowszechnlać" INlonticceLli,
19B5, s. 1]. Według Monticcelliego, recenzenci obecni
na przedstarłrieniu w Riccione ,,potem je zreferovr,ali, owszeln,
z pewną konsternacją, a]e bez prarł,dziwego intelekttralrrego
obrrrzenia (a więc w sposóh krytycznrl), na jakie podobrre
rvvdarzenie b1, zasługirł.ało".Iekst Monticcelliego był rnani
festerrl zarórvrro przeciw teatrolr,i operującenru poza tekstem
[tlazrvanemrr plostyrn, wfęcz plostackinr), jak i przeciw krytykom utrzyrnującyn, ,,że teatr likcji nie ma sensu, że słorvcl
nie ma lvaltości, że tekst niczelnu nie służlr,że dranraturgia
nie jest splawą literacką". Przeciw krytyce rvyporn,iadał się też
reżyser Giancarlo Sepe w, ,,11 Resto del Carlino". Wedłrrg niego,
zespoły utrzyrnujące, że ,,trarrsgrcsja jest celenr ostatecznym
sziuki", nie rnają tak naprarł,dę nic do por,viedzerria:
A jednak słrkces niektórych zespołórv

b}rł lvspieran],

i ]an-

sowal},v przez peu.nych profetólv i rzekonrl,ch Solonóu,

awangard1,. Przezlata sia]i oni zanrieszanie rv kulturze, aby
zdobyć pozycje rra ryrrkrr krajolvlrnr i dvrekcje rrriędz},rrarodolt vch l'estiwali. [...] Od lat systenr toleruje osoby, które
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srł,oimi lviz,ja mi dop rolr,,adziły do destrukc i nte c ll a l,, i z:ll,,:
kreacji. Proponują telaz krew i przenroc. za]]ra.czdji,. 1,, 1,1z ]l
do ut;zestniczenia w w,.rlgarnościacłr. któr_r,Ill j są lli-1-1rlnlilll,l
j

ich nagazlrrry ieatrainl,ch zbrodni

{Ii ()cil,al}o.,,, )98:l

.

Debata sz\rbko przerodziła się tv kampanię plasolr,ą. ktrlla
rniała na celrr odebrać zes1lołowi dolinansowanie. \1alio
F'ortrrrrato lv koiejnvm tekście w ,,Reporter"' pisa} o śrrieric.
,,którv nie tlrlko pozrł,a[a na zblodnię, toleruje ją i ploilokLLje.
ale rł,ręcz ją spektakularyzuje. I co rł,ięcej, za ponocą prrbliczlrl,ch pieniędzlr" [za: Iaviarri, 198tj, s. 219J. Na pierrvszcj

stronie katolir;kiego tygodnika .,Avvenire" Ocloardo Bertani
sugerorvał, że Ma,gazzini,,cieszą si ę szerokinr rvsparciell
rł,ładz lokaln},ch", a ,,pieniąrlze pubiiczrre \ĄIvl,zucono rv bloto
pocirł,ójnie: rra lenistlł,o aktorórv i szaloną organizację 1llzejażdżkt setki krl,tyków po clrogaclr Romagrrii" IBertani 19B5l,
Pó] loku później r,v ,,Tea[ro / Festival" opublikolł,ał tekst,
lv któryrn tlr,ierdził, że ,,uczynienie z teatlrr aktrr noralncgo
jcst zaclaniern rvszystkiclr, którzv rł, rrin uczestnit;zą, o11 aktora po rł,idzów" [za: Taviani, 19B6, s. 220). Rór,vrlież rvedług
Bertaniego:
lnstvtrrcje publiczrre mają zadania eclrtkacl,jne, iclr obolr-iązkienr jest nieustanne kształcerrie. Etyczrrv rvr,rrriar Łeatrrt
nriejskiego jest porł,iązan], z pleclagogiczrrą nrisją instr-trrcjr
publicznej. Nie istrrie.je bez rriej [,..]. Politrlk por,virrien br,ć
także p a p i e ż e m teatru, Polt,inierr myślećo ninl jak o c h 1 e nie dodatku do chleba. Przyjąrłszy tę religijną postarłlę
na innejJ. politl,k będzie tlr,orzył dobre prarvo i dbał nie_
strudzenie o jego dobre zastosorł.anie [tanlże),
b i e, a

(nie

W zr,viązku z praso,ivyni dolriesienjarrri doszlo lr,krótce
do debat sanorządo-,vyclr. W Scandicci i Santarcangelo plzedstarviciele niema1 r,r,szystkich partii pisali listy 1a, spralrie
ograrriczenia działalnościlv{agazzini []rinrinerli i 1'estirvaht,
Kclmisia konsuitacyjna przy rninisterstwie kulturv zar,viesiła
decyzję o iclr r]ofinansor,vanirr. 30 lipca Renzo Tian, człorrek
komisji nlinisterialnej i przewodniczącv Storvarzl,szertia
Klajorvego Krytykól,v Teatru, napisał w, ,,N{essagero" [dziellrrikrr krajorvym, najczęściej czytanyn rv Rzyrn]g]. że festirł,al
taki jak Sarrtarcangelo nie powinien clokorrl,rvać przl,padkowej selekcji spektakli, że lt,idzowie zostali oszukarri, i pororłnyrvał spektakl, którego rrie r,vidział, do spektaklu, któr1,
r,viclział łv Boionii dziesięć lat rł,cześniej, czyli do spektaklu
.,szalonego nienieckiego improwizatora o trvarzy nazistv"
{chodzi o Herrnanna Nitscha) [za: Taviani, 1986, s. 221).
4 sierpnia w tl,godniku ,,Panorarrra" pojawiła się spożniolra
relacja z festirvalu Santarcangelo Frarrco Quadriego, krytyka cieszącego się w środołviskrrteatralnvm bardzo dużym
autolytetem. Podkreś]ałon, że zespołem nie kierorvała chęć
prowokacji, ale chęć zbliżenia się do Geneta, który był głórtną postacią przedstawienia. Podkreślali to równiez m.in.
dvrektor l'estirvalu, którerrru głos rł, ,,I1 Corriere delia Sera"
oddał Renato Palazzo, czy Gaianni lvlanze]la w .,I1 NIarrii'e sto".
Według rrich, nikt, kto zna historię grupy, jej twórr:zość:,
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]]osta\,\rę altvstvczną, nie wierzv w chęćr pror,vokacji. Te głos__v
pozostały jeclnak bez echa.
Porninięto rórvrrież list opublikorł,anv 4 sierpnia rł. .,La
Repubblica" (przeclrukorvanv rł. kolejnych dniach 1lrzez i nne
dzierinikiJ, któr_v podpisało około plęćclziesięcirr i n teiektualis tól,v, krytykólł,, artvstćlrv soli dar_vztriących si ę z Nlagazzt1li
i przecirvłrvclr oczernianiu teclttcl di ricerca na podsta\ĄIie
fałszvrv,vch netlialnvch clorriesień. Pisano m,in,, że ,,przesunięcic dyskursu na pozionr noralneso potępienia nalllszil
nienarrrsztrlną autonorlię krtltrrrl, i dośrviadczeń sztrrki
i odr,r,ołuie się clo poje dvnczego rł,vdarzenia, abl potępić
\Ą, całościteatr ekspervrnentalnv" (So}idarietd con NIclgazzini,
1985. s. 10]. lVedłrrg porlpisanych. rvydarzenie stało się ..pretekstem do porvrotu konsettł,atvlr,nej kultrrr,v". 31 sierpnia

tl,godni k,,l"Europeo" oplrblikował jeszcz,c tekst 1lrzyszłe51o
rroblistv. I]aria Fo, któr1, z jcclrrej stronv opolviatlał się przeci."v
sposobo\,vi. ,ttl jaki prasa potlakto\ĄIała \Ą.vdafzenie, z drrtgiej -

plzeci\\,

cIzi

a

łarrion, którl,ch przykład d ali

N.,Iagazzi n i.

N,Iinisterstwo nie rł.ycofałoostateczl]ie dotacji. a]e konsekrł,encje i iak okazałv się dla zespołu dotkii.r,ve. władze

lclkalne rł Scanclicci koło Flclrerrcji, gclzie zespół niiał siedzibę.
zdecvrlorł,ały się lnu ią oclebrać. zgaclzaląc się tylko na placQ
nad,,pOjedytczvmi pTOiektatrri". F]orencja, która dostała
o€]Ionlne pieniądze na olganizację Śłviatorvcgo Dnia Krrltlrr1,,
nie zaprosiła lv,Iagazzini do rvspółpracv, chociaż zespół
funkcionorvał rv środorł,iskuiako grupa florencka. Wladze
regionalne Toskanii odebrałv Nlagazzini subwerrcjc. Zeąlół
llvl rlargirralizowany, a narłlet szykano,tłrany, czego świadectłrlern może być recenzja'lbnrnrasa chiaretiego ze spektakirr
ViLa imnlagirtaria di Prlolo Uccello, trzeciej części trvlogii Io
Perdito di nrcnoriu, która ukazała się 19 października rv ,.La
Rcpubblica":
ponierłlaż nie rlantv miejsca ani clręci, ani żadrrego zobo\Ąriązania zarł,odowego lub, por,r.iedzml,, krr]tura]nego, żeb,V

onróivić spektakl Niagazziili Crimilrali, nie
Porł'iem,t, tr,]ko, ze rvzględu na frrnkcję
o rł,\,obrażon]. portret

Lej

onrar,t ianr.r, 8o,

rubryki, że cbotlzi

Paola Uccelia ilrspirort anv Nfarceiem

Scłrrvobem. pollyśJan1, jako zanrkrrięcie pewnego rodzajrr trylogii, któr,ą otlvorzvł Genet o Tongeri i RiLratto tltil'attclre cla girllorle. Dcldarrr],. że przedstarvienie zagrano rł, jesiennvnr Lido,
z zarnknięt1,,nl Casirro i Palazzo del Cinenra. którv otrr,orzy się
t_l4ko na

pokaz Daria Fcl. \\',r,stąpili: Federico Tiezzi, autor tak

zwanego tekstu. Sandro Lorrrbardi, NIariorr DAnlburgo i }rrlia

Anzillotti.

I to rł,szystkog

{Chialetti, :l9B5, s.

22J.

Zesp(i, zdecydorvał się uslrnąć z Dazwv przvnliotlrik
Crirninali i z całel afery wyszedł poturbołvany. ]ak wsponrinał

po latach Sandro Lornbardi: ,,Dla rvszystkiclr bvi to monrenl
dramatyczllt,, któr1, zamknąl nagle i boleśnie perł,ien cvkl
żrrcia i pracrr. wszvscy stanęli rł,obec problemu poszukilł,ania
,r611,ych clróg" (Lonbardi, s, 140). Wkrótce z, zespclŁl rlclesz]a

lvlarion d Anrburgo, rł, której $,vstęp rłr obecrrościzabijanego
konia wv,urrołałrvstrząs, a .,v rrastępstwie potlzebę ladykalnej
znianv. koleiny spektakl po Ltl perrlita di nlenlorirl Nlagazzini

zrealizor,vali wspólnie z Franco Qtraclr,in, którv rvsparł zespół
srvoinr autortr

Ic terrr.

Prasorvą bulzę, która lozpętała się rvokó1 lllagazzirri
Crim jnali, Pier Vittorio Toildclli określil jako ,,zaba.,vę w tzeź,
l,rl k[ór4 zagrała niełna1 cała rł,lrlska krr.tr.ka" fTonclelli,
2001, s. 236) i,lv ten sposób })()dsu]llo\r.al to. co się rł,ćlwczas

lvl,clarzyło:

Gdy'$.13c.rt| do tl,ch r,vvclarzeń pieć 1at później, jest dla
mrrie jasne, że pozr,r,o1iliśIrłr, odegrać ivlagazzirri rolę kozla
ofiarlrego. \ĄI let;ie 19B5 lokrr d]a rł,ielrr tlvło oczvrviste.
że rł,vstąpicnia obrn irrrające zespói, ostracvzrrjące go, obrażająr;c. niepróbiljące \Ąr najrrrniejsz-,.m stopniu go zrozumieć,
łl, tzecz_Vlłiistościpodcinałv nogi cirłenru nowenlu teatrolł,i.
zespołorrr ,,postan angardy" cz}r .,no\ĄIoj teatralrrości", które
właślrierv tr,c,h latacłr próborva}r, 11.pisvrłać n tkankę spek-

tak]u tekst iiteracki. nadając norł.\, kierulrek złożorrelurr.
r,vizualnelmrt i ntuz}lcznernu eksperl,,nrentort,i, z którego się

zrr:rlzlły (tamże,).
Skandal ujar,r.nił zatern istniejące ,"ve rvłoskinr teatlze
poclzlały. Na początkrr lat osiemdziesiątvcir r,vrlda,"vało się,
że teatr ekspervnlentainy (leaźro di ricerca, nazvr,vanv tez
neoar,vangarrlą lrrb ntlor,,o Leatro|I)), rł,rósł już .ur,e lr,łoskie
strukturtl teatra]ne. Początkorł,o, w lataclr sześć;dziesiątvclr.
zcspoły te grałr, r,v mieiscach undergrotrnrlow}rch, piwnicaclr
621, gąrażaclr, icłr tł,r,ćlrr;v nie mogli liczvć na pairstlvorve subr,vencje, Duclr eksper1,,nerr[owania nie przeniną} jednak rł.raz
z ożywienienl krtlturalnl-m chartrktervzrriącyn ten okres.
\iV 196B rokrr odbyła się kont'ererrcja w Ivrei, na której podjęto
próbe svstenratyzacji dclśrł,jadczcń ekspervm entującego teatru

lat sześćdziesiątych, Praktycv i teoretycv łvspólnie r,vystąpili
przecirł. strukturze organizacyinej, polit},ce kultulalnej i estetyce teatr,ór,r, stobili (państwowych teatIów dramatvczrrvch)
i połr.ołali stoulalzvszenie (Associazione Nrrovo'l'eatroJ, nrające zaląć sie dvstrybucją i pronlocją teatru ekspervlnentalne.qo.
w koiein},clr latach teoćro di ricerca lvypracorvał rrretrlcly orEianizacji i finarrsorvania fstałą dotacię rrriały tvlko teatrv sćobili),
a l,v klvietnirt 1985 rokrr lyliłristerstr,vo TuIJrslyki i Wiclorł,isk
zrrrieniło systen dotacii i porł,ołałoFUS - Fondo Unico per
1o Spettacolo. uznaiąc teatro di ric:erca za integralnv element
rł,łoskiejslruktrrry teatralnej 1.
llondeili pisze o postalł,angardzie i nowej teatralności,
ponie\ĄIaż teatro di rit:erco ztnicnialcl się rla przestrzeni lat.
Na przełonric lat siedernclziesiątych i osienrdziesiątvch zespołv inspirorvały się estetyką pop, dy5(115ęm postnodernistrlczrryn, swojc spektakle kierorł,ah, do szerszej prtbliczrrości.
lvlórvioiro rvłaśnieo posta\,vangardzic i nowej teaIra]ności12,
\Ąrydawalo sie. że -"v 19B5 loku miejsce nrrrtu poszrrkującego
rra teatralnej scerrie Włoch jest już ]_tgluntowalrc. Przy okazii
pokazu .,v Riccjonc nieclręć rlo teatro di ricerca nrogła jednak
11,ybrznlieć olicjalnie. Okazało się też, że choć cenzuIę l)Ierł-encvjną rt e Włclszech usurrięto w 1962 roku, rvładze r,vykor

rzystyrvały inne środkinacisku cio ograniczania działalrrości
artvstycznej niechcianych tlvórcórłrr J.
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Pułapki instrumentalizacji
N,lagazini Crinrinali przl,rłłlłr,lvali śmierćrv kategoriach
rrnirłlersa]nvch, a nie u, kategoliach obronv prarv zrłierząt.
Post facttttll podkreśltrlikwest ię luclzkiej hĘokrl,z ji {je m1,
rrrięso, ale obLlrzan1, się zabijarrienr zrłlierząt, z którlrch
to mięso pocliodzi,). ]ecz krł.estia praw z,,l ierząt nie bl,ła obecna rł, ich rlyskursie przec1 pokazerrr lv Riccione. nigdy nie mieściłasię teżTn polu iclr teatraln1,-ch poszrrkirvań.
'l'Vtilczaserl rvłaśnieta perspekt1,,,trra, rł,cclłu3Allreda
Todisco. rrspralł,iedlil,t iłab1, gest tłł.órcćlrłl.ł\r ar[vkrrle, który
ukazał się 24 lipca na 1lierrł,szej strorrie ,,]1 Resto del Car]irro",
arrtor uIrz1,,nly

tva ł :

Jeślitealr, nriejsce fikcji, która staje się barclziej realna
tlcl lzeczl,rvis[ości, żcby zaistnieć, potrzebrrje kru,i, to znaczy, że nie rna on już rac;ji bytrr. To ż_r,cie. niestet1,, wyt$Ialza
pra,"l,cl zir,r.e

okroprrości, Zadanierrl teatru |,,,] jest reprezcnto-

r'vanie takich okropietistr,r., a nie odtr,r,arzarrie ich rraprarł,dę
rra scerrie [Todisco, 1985J.

zastanarvia się, czv Nlagazzlni chodziło trrlko o przvrł,rócerrie tea I rolr,i noc,v- utrau onc j la l, 7.cc7. lll ass-ln ecl i órv {co
Todisco urł,ażatJ,lko za próbę autoprorrrocji oraz lruslrację
oclpłyr,r,em Tvidzórv, którzv zanriast w tea[Ize, \Ąlolą siedzieć
prz,ez, Lelelvizorami), t:zy tl.rożt:' rnicli on j inrry cel.
I

Crinlinali rr. iałby skierort,ać u\Ą.agę
prrbliczności na e3oizlrr hrdzi, którzv r.łlobec zlr,icrząt podejnrrrją arbitralne clecyzje; jeśliuciak;b1, nu się r,ozporr,szechrrić

_Jeśiispektakl N,{agazzini

Irochę por,r.ażania dla clusz1- rr,eSetariańskiej. blrć nroże b_vłb},
jakośużr.teczrly [tanrże).

Triką logiką kierorł,ał się Rodrigo Garc;ia rv spektaklu
Ar:cide:ns (nlclIcll, para co.łner] f\Ąlypadki: zabić, żeby zjeśćl

pokazt rł,arryn rłl 2009 lokrr ,"vc Wrocłalł,ilrl]. Aktor uśnliercał ,"l, niłn na scenie homala. krrcherrrrvrrr tasakicm kroił
go na części, przrrllra,tł,iał, smażl-łna olirł,ie i zjadał. Zv,ielzq
zostało na scenie pozbarł,ione życia r,r,, sposób, lv jaki prz1,,gotorvujc się je do konsrrnlpcji r,v lestaruac;jach, z tą różnicą,
że rra sccnie aktor przy,nocorł,ał rnu rlo glzbietu czułv 1]}jklofon, rlzięki czenu widzorł,ie słlrszeli odgłos1, umierająt;egrl

zlvierzęcia.
przedstałvietrie rvv rvołałorł,e \ivrocłarviu rł,iel ki skanda].
a ptzec,ież,lv lestauracjaclr codzienrric rrśrrrie rca się łrorrlar\, i inne skorupiaki w jeszcze bardziej brutalnv sposób.
Garcia od początku rnl,ślało spektaklu r,v kontekście kry,tvki konstrrnpcjorrizmu i kapitalizmu, któr,y eksplororva1
\§ s\ĄIojej trvrjrczościod lvieiu lat. W,Ąccirjelrs.,. 1lokazyrvał, że dzialarria, kLóre łvvkon_vrł,ałaktor. przeszkaclzają
rł,icizorn tylko na scenie i ujarvniał lł, tcn sposób naszą
1ripokr,r,z jęl5.

Inaczej bvło lł, plzypadklr Pironlidl, zlvierzr1ź Katarzt-ntKozyr1, instalac ji składającej się z rz,eź,b,v {r,t ypchanych
zrłlierząt konia, psa, kota, koguta) oraz nakręconegrl
przez artvstkę filmu, re jestrrrjąccgo przebieg łtśnlielt;ania

i preparor,r,ania korrialtj. Koir i kogrrt, które artystka lv,yko-

rzystała. pr7,e7,naczoDe były na ltbój. Kozvra je r,vl,kupila
i uśrliierciłahltmanitarnie. Pics i kot bvłv nrartrł,e, gdv
je znalazla. W historii polskiej sztuki lnstalacja przcdstarł,iana jest jakrl przl,kład sztuki klvtycznej lat dzierł,ięćdziesiąty6[, 'funlczasem rł, 1993 rokrr Kozl,ra nórviła Arturrlrłli
Zrnijervskienlrr, że brlła to dla lliej ,,placa ze śrrriercią"
[Znijcrvski. 200B, s. 189); chodziło rl niervidoczrlą, a lvszechobccną destlukcję, zrł,iązaną rórvnież z postępującą rv tvnr
czasic clrorobą nrlrvotrłlotor,trą altystki, o ostateczność tej
srltrracii. Gcl1, trzl, lata pclżrricj ArLltr Znrijelvski sIwierdził,
że koztlra kreujc się na ,,proekolclgiczną opiekunkę skrzylvdzonrrch", artystka orlporviedziała:,,t]słvszałeś rł,ersię oficialną I)l zczlaczol ą do rozp orł,sze c}rn i a n i a. W grrrrrc ic l le cz\nie lt,iern, co nlnie ciągnie clo zniszczont ch r;iai, do kostnicy,
Nlożel chqć śrviadonlego obeirzenia starości i śniert;i" (tamże,
s. 197Jl;, Okazuje się. że to osobist1,, cgzl,stencjalllv rvr-niar
bl,ł dla artystki nirjrvażtriejszy prz1. trłlorzcrritr prac_v. Jakub
Dąbrołvski rł, książcc Cenzura u, szttlr:e ptl}skiej po 1989 roktt

podkreślateż, że prrnkten 11,yjścia instalacji b,l,ła .n1'"*.'u
csclralolo gi czn a : clzieło por,r,stało rv rarn ach zają(: C}r ze gor z,a
Korvalskicgo, który zaprollrlnorł,ał sIudentom placę wokół
cvtatu z Kró]a Ducha }uliusza Słowackiego: ,,CoT,vidzi trupa
11,y5zklona źrcnica", \Ąledłu8 autora. rvątek społecznv instalacji 1lojarł,il siq r,v nriarę narastania rrrecliainej krl,tyPita.
Z rvtllviadu z 1993 roku \\r,\rnika racz,e1, że rłlątek społeczn_v b,vł obecnv od początku, ale fulrkcjonorł,ał lr, tle. nie
b1,,1 tak r,r,vraźnie arltlkrrłorłlan},. Trzv lata później artystka
mónriła już zdecvdołr,anie: ,,uczyniłanl jego śnrierć[konial
publicznym spektaklern, abr. un.oczn'ć lrekatornbę zrł,ie-

rząt" (tanrże, s.195J.

'lb przesrtnięcie iest svrnptolnat\rczne. Krytyka społe(]zna
rradaje działarriołr arttlstóu,11,ylszy cel. Podążając za tą logiką, można by oczrrlviście zapvtać, cz1, r,r, inię oblonv prarł,
człor,vieka rł,rllno zabić na scenie człor,vieka, rł, inię obroIlv
prarv kobiet clotklirł,e pobić rra scenie kobietę. a rł, irrrię rłalki
z pedolilią zg-"vałcić na scenie clziecko.
łvłaśnierłl itttię rvr,ższego dobra działałojedenaśclie osób.
które rł, 2017 roku zorganizor,vało perlormans u rvejścia
do darł,neEłcl rlłlozu kclncentracvjnego Ausclrwitz-Birkenau
zadźgał5, na oczach turystólrr orvcę, rozebrał1, się do naga
i skrrł], łańcrrchem plzy branrie wejściorvei, na ktorej zarviesił1,, płar;htę z napisem .,Love" tak, bv napis ,,Arbeit macht
lrei" zmienió na .,Lorre nlacht frei". W zamvśle organizatorórł..
(rv tynr stltdenta krakorł,skiei ASP i łódzkiei szkoł1, filnrorvej).
clziałarrie bvło protcstenr antvrł,ojennvnl. Każcla z osób niała
na ciele 1a,ypisane nazw\r łriast, lv którlr6[ toczlrła się rvórvczas rvojna, a zabita orvca miała b\rć symbolem niervinnej
ofialy rvrljnrr. lJczestnikorrr pos talł,iono z,arzuI5l zbezr,,zeszczenia rliejsca panrięci i zabicia zrvierzęcia. l]rłrie osoby skazarro
na ponad rok rvięzienia. pozostałe na r,l.vsokie gTzvwny, oglaniczenie lł,o]rrościlub prace s1lo}eczne1!]. Performans został
n media]nych relacjach. na Facebooktl czv w komentarzaclr
do reiacji rv internecie oceniony jako nairłrnr, i głupi. [)zl,m
jednak to działanie różni się orl spcktakli Garcii i Tiezziego?
:
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Owca, koń czy homar blrł1, rólvnie łlezbronrre, We łl.szvstkic]r
trzeclr lr,vdarzeniach wJrkorzystan(l zwierzę, żeb1. rnówić
o itrclziach - o cien1llej stlonie czlorvieczeństura: spektakl
T tezztego przy,rvoływał ludobójstr,r,.o, pcrfornrans w Auschlł,itz

studiorvali hisLorię sztu ki li ]rrb lilozr:lił. ,: jer]noczcśtrie Jlrali rldział
łv rłrarsztaLach prorł.adzou,clr przez Lii,l l r 'l-ilcaŁre, Orlin Theatre czy
rł,e r,r,łoskich rł,ykladacir jerzego C]rotort sk jeqo. \\' 1970 roku zaloż,vli

- rvojnę. Spektakl Garcii, rrloże najbliżej spełnienia postrrla-

zospó1 i1 (',alozzolle i l,v_r,sLęporral1

Lu

okresie siłą napędorvą ich teatrrt

Todisca, traktorłrał o lrLdzkiei lripokrvzii, okrrrcieństrt,ie
ipotrzebie dominacji.
Tiezzi t Garcia instrtrnentalizo.lr,a]i zrvierzę, ale ujarł.
niali jednocześnie [poprzez sposób zabijania czy lnieisce,
gdzie odbywało się przorlstarł,ienie) paradoksalność calej
sytllacji. 7, jedncj strorrv, zrt,ierzę jest bytem podlegającynr
porządkorvi pla\Ąrnel]lu (art1,11iu kodeksu karnego o nra1treto,,t,allitt zwtełząt), Z drugiej stlony - to\Ąraleln, Tzeczą,
z którą nlożna postąpić rł, sposcib wobec człorvieka zakazanv.
Zabicie zl,r,ierzęr;ia jest prar,r,enr i 1lrzyrvilejern człorł.ieka kapitalizorł,anynr r,r, jedzerrie. ubiór, przyjemność, Liczrl się
zvsk, który lric rna nic rvspólrrego z }]Ioceseln natulalny[},
Dlatego też działań Garcii i Tlezziego nie cla się sprorł,adzić
do absurda]nego zabijarria luclzi na scenie MI inlię obrony pralv
człowieka. Zabójstrł,o człorłrieka,loltury, przernoc, gnałt
są jerlnoznacznic uznarre za zbrodrrię i penalizor,ł.ane. Zabicie
zrł,ierzęcia jest rv określonvch rarrrach {np. prarł,ne łvarunki
ulloju) legalne. ]Vlćxłliąc inaczej: nielegalność rvvrrika z walunkón, ,tł, iakich zabija się ztvierzę, a nie z sanlugo aktu zabicia.
Perfornłerzv rv Auschłr,itz nie spełnili tvch r,varunków, nie
rrjawnili też paradoksalncgo statrrsu zwtetzęr:,ia, jak zrobił
to'I'icz,zt i przetle rvszvstkinr Garcia, którego spektakl podejmo\ł,ałtemat relacji: człolviek 7,wielzę.
Mimo że według Oiiviera Ponte di Pirro i Ugr; Volliego, zabicie konia nie wpisyłvałosię w porządek svnbo]it;znrl, w jakim
funkr;jorruje spektak], nie oz,nar:za to. że inter.pretacja rłl ogóle
nie była rnożli,",r,a. Synrbolizacja mo.qła dokonać się przccież
post flctl]m, kiedy emocje opadły i przvszeclł t;zas na refleksję. N{imo to o przesłaniu spektaklu d_y5|1f9la,ą16 rrierł,iele.
Przl,rvołani kryiy61, pisali głór,rlnie o lbrnrie i efckcie, zastanawiając się, czv to prarvcizir,t,,y teatr. A późniei nie było już

trvórcór,tr.
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i- : rcżr,serii czv teatrologii,

e]i]llllic rt gal-.riar;h sztuki, W

br,1

tvrrr

obraz insllirorvantl estct1,,ką po1l,

łr.órr,czas jrrż nie trllko spektakle. lccz iakże p-.rforllarrse. korrcertv.
n ideo, rrr}rdarvał czasrlpistllo i pivtr,.

\a początku

iat osienrdziesiąLrrcll

zaczął konfronLować się z klasr.kanri XX-u,iecznej litelatury. lł,prolvacizając clo s,rojego teatlu teksL, odchodząc od rl izualtrej ałlstrakcji
ku sLrukturze barclzicj narraclr.jnej. Zoll. \Iango.

199,1:

Vaientini. 2013.

Francrl Qrradri plsal z krllei o .,cz}rst!n} pięknie aktolórł,"; ,,ostlość
tego działania, peurnego siebie a cle]ikatnego, dążącego rlo uśrvięcenia,
2

rvyr:ofanie gestów i słórł, poza czas pozłr,alały \l"l pc\Ą,nJrm stopniu

zrozunricć,

|:-,o

ozl)ac7,a bycie aktorem,

przrlnajnlriej rv niektórvch

przypaclkach" (Quad11 19B5, s, 17). Gjarrni \,falrzella: .,S}olł,o odz;.
skujc sakralną siłę konrunikacIi, obnażone. bez żadrrego upiększenia,
poczynając od nrrrz,vki, klóra poja,"rlia się,|ak polvJełv z zewnąlrz.
Drenaż clotl,cz.1, [eż gestót.

usur,r,ir

każrlą przesadę" (Ntanzelia 1985,

s. f]). Dla tego lecenzenta, najbardziej rłrstrząsającc nie ł;yło u,cale

zabicie korria. a]e tekst ł,trypowiarlany pod ścianąprzez aktorólv.

Opis pclnej rł,ersji spektaklu na 1loclstaltlie: Tiezzi, 1996 (książka

3

zarłlieta scenariusz przedstawienia, ulstęp FIallca Quadriego. opis
przedstałvienia pióra O)ivicla Ponte di Pjno, konentarze Sandra

Lonbarrliego i I'edcrica Tiezziego); lVlarrgo. 1994; ValenLlrro,

2O1,5;

ottlz

rccenzji z przedstarł,ienia. Scenariusz 1lokazrt ,ur,, Rlcciorle nie istnicje.
a
lvlichel Corviil 1lodkreśla, żc crnerłtarz jest miejscem, gdzie dokonrrjc

sie;

por;lrórłlku, czvli rrriejscenr dziaiarria. To .lł.łaśnicn,iąże

tealr i cmerrtarz w L'iLrange nlot d'..., w,którvnl Genet korrcentrujc się rra krenatolium 1ako fover ,,śrrrierr;i plzy plac_y" (Corvin,

lnlndtu:tiotl, [lł,:l Gcnet, 2002. s. l,XlI].
'Sarrtlro l,onrbardi [u,l Federico 'fiezzi, Sandlo ],ornbarrli. Nlalia
dAmburgo, ],es ]irlisclls dottgeretlses,,.Nlagazzirri" tg8.1, s. 19, cvt, za:
6

l

Crinlnali rlił ,_l,-,ll-,

W-1979 roku zespół znrieni} ltaz\vc l}a \Ia.gazzini Crin.irra]l. Trvorzt,ł

N{an8o, 1984. s.

mieisca na arralizę. Zllurzy prasowei wyłoniłsię llorvierzchorvnr,l i skrótorvv ollraz tego, co ."l \rclarzylo się lv Riccione.
W obrr przvpadkach uiałvnił się rnechanizln, któIy lllokorvał
Lozmowę o tragedii, przy,n.olvrł.arrcj przez zespół - o dokonywanych przez l:udzi lzcziach. \Ąr tym lzezi zwierząt, narł,et
jeśliintencją Magazzini nie było 11,1.porł,iadanie się na temat
prarłl istot rrie-ludzkich. Przenosząc spcktakl do rzcźni, nieśrviaclomie czynili jednak śrnierćzwierząt tematem przedstalvien ia, ujar,vniając niejednoznaczność teatralnvch i etycznych
granic, nienrożnośćodcięcia teatru od ślviata zcwnętrzne80,
iak chciałby Ponte di Pino, któr1, mógł polemizo\Nać z teatrenr,
a z,rzeczywistością już nie. W Riccione okazało się, że alekt
odczur,t an\, \ĄI tnotnencie cloświadczenia spektaklrr przekr.a_
c:zającego normv rvrażliwościnatvchmiast przykryr,vany jest
d,\rskrrrsenr, którv odwraca u\,va8ę od treści przedstawienia,
Może u,jęc, paradoksalrrie, ostateczn\rn 8estem sankr:jonująclrm etycznie to dośrviadczenie był rozpad zespołu? pokaz
łv Riccione Iozsadzil sysIem, także granice 11,ytrzymałości

Trł,órcv ]Vla8azzini

I

1:t(}.

Gianni lvIartzella, Da Kerottac o Genet.,,Magazzini"

-1984

nr

7, s. 4:t.

C\rt. Za: ]VIango, S, 'l10.
7

Dziqkuię za tę sugcstiq Romeo Caste]]uccienru. Nie znalazłam odnie-

sienia do tego filnlu łv reccnzjach

c;zy

opisach spektaklu. Federico

Tlezzi bvl jeclnak lvielbicielern tlvórczości Fassbindera, nusiał zrrać
ją bardzo dobrze, a 1ilnr lvszerlł na ekranv rr, 1978 roku. To r,vydaje się
polrt ierrlzłr, zror1lo illsllirar ji.

8Federico Tiezzi cytorvany przez Lut:ianę Libero łv: Luciana I.lbero.
I] Cal,a]]o a] Mat:e]lo. Colne si difendor.o i

Magozzilli Crinlinali,

ResLo del Carlilo", 23 VII 1985.
1]Recenzent odrł.ołuje się tlo przestrzeni lveneckiego Bienna]e.
]Vlimo
..Tl

skancla]u BierrnaJe/'featro utrzvmało prezentacjc Nlagazzilli Crimirrali
la,

programie, Inrrym przvkładem prób marginalizolvania zespołu

jcst publikacja rłl ,,I1 Corriere della Sera" lvyu,iadu

z}lagazzilli przeprorł,adzonego ptzezPtel Vittorio Tondeiliego róu,nież przy okazji
tsiennale. Wl,lr,ołała ona ostrą reakcję Roberta cle lvlorrticcelliego
i konflikt
10

r,r,

redakcji {zob.:'forrdelli 2001, s.

236}

Tę nazlvę promował Franco Quadri, jerlen z naj,n

rvłrlskich
1987. s.7,

kr_yL_vków

teatralnych II połolr,1, XX

t

ażniejszych

iekrr. Zob.: Qrradri

ZWIERZETA

l1

FUS.rprotadzał m.in. trzyletrri system dotacji,

co zaradziło finan-

!ł Tai

TĘ r:

Tenże, Thódtre complet, Ga]]imard, Paris 2002.

sowej niestabj]lrości zespołów,, jeclnemrt z główn],m problenólł, leolro

Tenże, Dziennik zlodzieja, pTżeł.P. Kamiński. ZieiEE& §muą

di ricerca w 1atach sicdcmdziesiątyclr,

2oo4.

t2

Vaielrtina Valenlilri lvyodrębrria pięć okresólv Nrtovo 'I'eatro: 1963-1967

(od powstania teatru Grrrp1lo 63 do konfererrcji łv lrei); 1!}68-1978

bkles

konsolidor,l.arria się tożsaności Nuor,o Teatro)i 1978-198B [okres post-

Grzesiczak, Łukasz, Dlaczego zabili jagnię i roz&t lI ry Jr:rdr
To miał być protest przeciu, łoimi*--ffimmrmut-

bra-qAi-sń*itz?

(Kraków), 2SIII2017 [dostęp: 1 X 2018].
,Io gnię w Auschwifz, ,,Krytykapoli

moderrristyczny,); 1989-1999 (działania 11rfil6fly plzekolant clr o s,lvoim

Gzyra, Darek,

postlrumarrizmie}: 2000-2013 frvyjście poza spektakl i trakto,n anie rł,idza
jako porlnriotu działania sceniczne5loJ. Zob,: Valentini, s. 18.

[dostęp: 1

13

W 1962 rokrr przyjęto ustalvę, która likrł,iclolvała komisję ccnzor-

ską u,vdającą zgodę na s,vstałvie]rie rlramairL (także lTa realizację

scenariuszv filmorvyc hJ, Ustalva u[rzynryrvała jednak konieczność
uzyskania licerrcjli ze strony lVIirristerstu,a Trrrystyki i lVjdor,r,isk
lv przl,padku dzicł skierorł.anl,ch do wiclzórv rriepełrrolctnich. Co lł,ięcej, sąd rv rnieiscolł,ości, w której grany b5lł spektak1, rrróg} nakazać
jego przerlvanie,

jeślidopatrzył się rv nin przekroczenia dolllych

obl,czajólv. Dopiero w 1998 roku mirrister kuJtury Wa]ter Veltroni cał-

kowicie zliku,idowal cenzll1,ę $, teatlze.
la
\iVe Wrocławiu spektakl pokazy,tvany bl,ł pod t},tułem: |1'vpcldki:
zabić, żeby ż;lć. I'oclaję jednak closłortne [łurnaczerrie. Spektakl Garcii
zosLał zaprezelrtolvany rv programie to$.aIzvsząc\rm lł.ręt;zen iu
13. Europejskiej Nagrtld1, Teatralnej i Nolve

Rzeczylvistości Teatra]ne,

Garcf ę rł.yróżniono nagrodą Nowe Rzeczvrvi stościTeatralle.
15
Na tet-nat tlvćlrczości Rodriga Garcii zob. Semenowicz, ?014.
16

Filn

dołączono rv

1!}96

roku, lr. trakcie cllrplornu i na rrlystarł,ie,Idee

poza ideologią w CSW na przełomie 1993/1994 roku zalrriasi fillrru
funkcjonorvała rrlotka. r,v której artystka wyjaśniałaproces llo\Ąlstawania,,pomrrika zw ier ząL".
17

Na temat tego przesrrnięcia lv tlł,órczości Kozyry zob. Dąbrowski,

18

|ak pokazuje |akrrb Dąbrolvski. przyw6]11ją6 róu,nież pracę tsożeny

Czrrbak, pclczątkorł,o artyścipokolenia Kozl,ry iriechqtrrie konrerrtorł,a-

li rzeczyrł,istość spoteczno-poJ Jtyczną. Dopicro ich późliejsza tlvórczośćjest śrł,iadorrriekrytyczrra, Zob.: Dąbrorvski, 2014, s. 164 i 1fi7.
11r

x

O perforrnansie pisarro rn.in. rra portalat;h \Ątl.borcza,pl,

in scena. Tutti d'occordo: vergqrn- -[ effiT M
Carlino" 25 VII 1985.
Libero, Luciana,I] Cava]]o a] Mace]]o. Come si diffi:tlT ł§Epg;rrilil
Crimina]i,,,I] Resto del Carlino", 23 VII 1985.
I] Cava]]o ucciso

Lombardi, Sandro, Gli anni felici, Garzanti, lv{ila_nc ]:,lłi,!
Magazzl,n| Criminaii, Genet a Tangerij uno ombjerłnmlr
fwl ,,Alfabeta" 1985 nI 76 (wrzesień),
Manganelli, Giorgio, E perche non brucciare uno _d*j:"łĘi J|
della Sera", 24 VII 1985.

Manzella, Gianni, Do Kerouac a Genet, ,,Magazńlf i*..ł rr Tenże, Teafto della morte, Magazzini Criminali pese:n:s: jlr* lnnilOlr,
toio ,,Genet a Tangeri",,,I1 Manifesto" 23 VII 1985.
Monticcelli, Roberto de, Requiem ma non pel un ro-1ri_- -] _.m::!crł
della Sera", 24 VII 1985.
Pallazzi, Renato, Honno ucciso un cavaLLo su]la scelł. J -;r":rpt
della Sera", 24V1I 1985.

Piasecki, Maciek, Rozebraliśmy się pod brumqAuscrhł*: łmiilnmłr
owcę, ,),Iice.com",30 IlI2017 [dostęp: 1 X 2018].
Ponto, di Pino Oliviero, Genet a Tangeri ne] matlatoic, lr i_m_ni- id.ffiF
23

ViI

Jl \f.-

fiction scenic.

Ftanco, Avanguardia? Nuovo Teatto,

|w:] l,e

Telże, Genet a] mace]]o,,,Panorama" 4 VIII 1985.
So]idarietd con Magazzini,,,La Repubblica", 4 VIII 19a5.
Taviani, Ferdinando, Mace]]o ovvero La mossa de] carr,itnuovoteatTomadeinitalv. sclami.
-patalogo-9-1986-2/

,.la

Rcpubbiictl'

27

\ĄI 1985.

25 VIT 1985.

Capitta, Gianfrarrco, La nlossa de] c:ttwi]]o. Sctnvtl]ttl il publico dal sangLu:

di Genet,,.Il Manilbsto" 23 VIi 1985,

Colonrba, Sergio, Conle
23

VII

Ęeltsare i] tcdro,,,I1 Resto

t]el

Carlino",

TonT maso,

c

Grazia bambina

ri

l-1bu, ,,La

Repubblica" 19 X 1985.

Dąbrolvski, Jakub, Cerlzura w sztur:e polskiej po 1989 roku. ArLllści,
sztuk0 j polit,I,ka, Funclacja KulIura N{iejsca, \ĄIarszarva 2014.

Fischer-Lichte, Erika, Eslel,lło perfclrnlaĘ,wllośt;i,przeł. ]vI. Borowski.
M. Srlgiera. K.ię8,arnia Akarlelnie la. Krakorr 2008,
Fortunato NIaricl, NIogclzzini Crinlincl]i dclvvero! Llcciso

per

kw

Onlil* =;s:r

om/en/ferdinando-ta\-ia=-=,.e*J:-

[dostęp: 15 IX 2018].

Tiezzi, Federico, Perdita di memoria, una trilogia per _\fa5nzr:
Crimina]i, Ubulibri, MiIano 1996.
Todisco, Alfredo, Morte a] mattatoio, non si uccide cosi ąl.:i] teatro?,,,I1 Resto del Carlino", 24 VII 1985.
Tondelli, Pier Vittorio, Un weekend postmoderno, Milano. Boocpć:] fl:-Valentini, Valentina, Nuovo Teatro Made in Italy 1963-2O13. ts:_l:r:
Roma 2013.
Valentino, Mimma, l] nuovo teatro in Italia 1976-1985.
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fotz.:: :-;]f,OlJ"
i§ć]

una cartografia de] teatro, Mucchi Editore, Modena

zrlh. Piaseilki- 201

Bertani, C)cioardo, Teatro ,,l,eristtl" in Ronla+na,,,Avl.erlire"

':łqrł;"

1985.

Qydri,

/er

]a
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