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Raminta BUMBULYTĖ

„LENKIJOS ŠOKIO
PLATFORMA 2017“
Per kostiumo prizmę

I.

Balandžio mėnesį Lenkijos Bytomo mieste vyko šiuolaikinio
Lenkijos šokio festivalis „Polska Platforma Tańca“. Ketvirtą kartą
vykstantis renginys (pirmasis vyko 2010 m.) yra skirtas lenkiškojo
šokio eksporto skatinimui, o jį organizuoja Kultūros ministerijos
įsteigtas Muzikos ir teatro institutas. Reginys laikomas vienu
reikšmingiausių performatyvaus meno įvykių šalyje. Menotyrininkė
Raminta BUMBULYTĖ rašo apie politinius bei scenografinius
festivalio aspektus.

“POLISH DANCE PLATFORM 2017”. THROUGH THE
COSTUME PRISM

Festivalis, kontekstas ir kirbančios abejonės

žurnalistams, kuratoriams, festivalių bei šokio centrų direkto
riams. Tačiau sunku neabejoti „Platformos“ tikslų skaidrumu
suvokus, kad šokio spektaklių reklama vykdoma ne vien „į
išorę“. Ne paslaptis, kad valstybinės institucijos (IMiT’o) at
rinkti ir pripažinti spektakliai turi kur kas didesnes galimybes
gauti finansinę valstybės paramą gastrolėms užsienyje. Tad
komisija, spręsdama, kuriuos darbus atrinkti į festivalį, taip
pat sprendžia, kokį Lenkijos šokį matys Europa.
Šių metų atrankos komisija buvo mažesnė, palyginti
su praėjusiu renginiu. Ją sudarė vos penki nariai: šokėjas,
choreografas, šokio trupės direktorius Leszekas Bzdylas, mu
zikos teorijos daktaras kritikas Stefanas Drajewskis, drama
turgė, kritikė ir kuratorė Anka Helbut, šokėja ir choreografė
Edyta Kozak bei kuratorė ir meno kritikė Anna Królicka. Ly
ginant atrinktus darbus ir komisijos sudėtį, išryškėja įdomios
tendencijos. Pavyzdžiui, vos viena iš komisijos narių turi aka
deminį profesionalaus šokio išsilavinimą, o likusieji (75%)
„persikvalifikavo“ į šokio meno kritiką būdami brandūs ir su
augę. Iš 80-ties pateiktų darbų buvo atrinkta trylika, iš kurių
vos keturi atitinka konvencinę šokio struktūrą ar judesio for
mą. Likusieji 69 procentai savo raiška yra artimesni perfor
manso menui. Maža to, trys komisijos nariai vadovauja šokio
trupėms, teatrams, kuria spektaklius. Visų jų globojami atli
kėjai ir trupės pasirodė šių metų „Platformoje“. Galiausiai –
kai kurie choreografai (pvz., Iza Szostak, Paweł Sakowicz,
Aurora Lubos, Katarzyna Chmielewska) pristato savo kūrybą
„Platformoje“ nebe pirmą kartą. Galima būtų daryti išvadą,
kad daugkartinis patekimas į valstybinės reikšmės festivalį
liudija minėtų choreografų kūrybinį produktyvumą, o kartu
ir gebėjimą išlikti idėjiškai, kūrybiškai konkurencingais.
Tačiau galima ir kitokia interpretacija, kuri būtinai suabejotų
organizatorių bei komisijos nešališkumu.
Atrankos komisijos narys Stefanas Drajewskis taip aiš
kino atrankos procesą: „Balsavimo metu visi praradome po

„Lenkijos šokio platforma“ („Polska platforma tańca“)
yra kas antrus metus1 vykstantis renginys, kurį organizuoja
Muzikos ir šokio institutas (IMiT). Nors šios valstybinės in
stitucijos būstinė yra Varšuvoje, tačiau festivaliai vyksta ne
sostinėje. 2017 metais „Platforma“ surengta Bytomo mieste,
šalies pietuose, kurio istorija yra stipriai susijusi su kadaise
klestėjusia juodosios metalurgijos pramone ir reikšmingu in
dėliu į Lenkijos šokio meną. Čia 1991 metais buvo įkurtas Ja
ceko Łumińskio Silezijos šokio teatras, ilgą laiką buvęs vienu
svarbiausių Lenkijos šiuolaikinio šokio teatrų. Po uždarymo
2013-aisiais jį pakeitė šokio ir judesio teatras ROZBARK, ku
riam vadovauja Anna Piotrowska. Bytome taip pat yra įsikū
ręs Krokuvos nacionalinės teatro menų akademijos padalinys,
rengiantis šokio specialistus, bei Silezijos operos baleto trupė.
„Platformos“ koncepciniais atspirties taškais buvo pasi
rinkta dinamika ir istorija. IMiT’o direktoriaus pavaduotoja
Joanna Szymajda lydinčio katalogo įžanginiame žodyje tei
gia, kad „Europos ir pasaulio šokio scena yra nepalyginamai
didesnės, suformuotos dinamiškų mainų tarp menininkų ir
estetikų, bei stiprių srovių, cituojančių ir rekonstruojančių
praeitį“. Jos mintims antrino kito įvadinio teksto autorius, te
atro kritikas Witoldas Mrozekas, primindamas, kad Lenkijos
šiuolaikinio šokio bumas yra neatsiejamai susijęs su politi
niais 1989 metų pokyčiais: „Sakoma, kad Lenkijos šiuolai
kinis šokis simbolizuoja laisvę ir dinamiką – kaip priešpriešą
griežtai baleto hierarchijai ir vienodumui“. Skaitant tokias
pratarmes susidarė įspūdis, kad Lenkijos avangardas tarsi žy
giuoja pirmyn, bet žvelgia į praeitį.
Festivalio tikslai buvo įtvirtinti ir išgryninti dar
2012-aisiais. Šiuo renginiu siekiama: a) pristatyti įdomiau
sius ir originaliausius šokio spektaklius, sukurtus per pasta
ruosius dvejus metus; b) reklamuoti lenkišką šokį užsienio
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“Polska Platforma Tańca” is a Polish modern dance festival which
took place in April, in the city of Bytom. This festival, going for
the fourth time (debuted in 2010) is dedicated for promoting the
export of Polish dance, and is organised by the Music and Theatre
Institute founded by the Ministry of Culture. The event is deemed
as one of the most significant performing arts events in the country.
Art critic Raminta BUMBULYTĖ writes about political as well as
scenographic aspects of the festival.
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favoritą – mes visi skiriamės savo skoniu, patirtimi, su šo
kiu susijusiais lūkesčiais. <...> Atrinktieji atlikėjai atstovauja
įvairiai šokio estetikai, stiliui bei technikai; svarbiausia tai,
kad jie visi pasirenka itin įvairias temas“. Tokiais teiginiais
tenka suabejoti, nes beveik visi trylika darbų nagrinėjo vie
ną ir tą patį teminį spektrą, gilindamiesi tik į atspalvius.
Spektaklių aprašymuose akivaizdžiai vyraujanti tema yra
tapatybės krizė ir ją lydintis susvetimėjimo pojūtis, negaty
vių emocijų peizažai, kito kritika bei bandymai atrasti save iš
naujo. Choreografų polinkis į savianalizę bei noras kritikuoti
kitus liejosi iš darbo į darbą, o kūrybinio inovatyvumo pri
trūko. Paradoksalu, bet bene vienintelis kuriantis, pozityvus
temos plėtojimas ryškus darbe apie mirtį (Renatos Piotrows
kos-Auffret „Mirtis. Pratimai ir variacijos“).
Apibendrinant – Lenkijos šokio avangardas nepalieka
didesnio įspūdžio. Konceptualus bandymas apjungti praeitį
su dabartimi neišjudina miegančio kūrybinio potencialo, o
šiuolaikinio šokio darbai stokoja sąlyčio su šių dienų aktua
lijomis. Drajewskio įžvelgta temų ir stilių įvairovė greičiau
siai egzistuoja vien Lenkijos šokio fone, tiksliau – pateiktų
paraiškų fone, tačiau Europos kontekste atrodo kiek passé.
Galiausiai galbūt Lenkijos šokio avangardo atstovai teisingai
jaučia, kad performansuose slypi šokio meno ateitis, tačiau
sunku nuslėpti apmaudą, kad profesionalūs šokėjai neišnau
doja savo choreografinio potencialo ir pranyksta tarp tų kū
rėjų, kurie niekada nėra ragavę profesionalių šokio studijų.
II.

Šokio kostiumai

Pasirinktų temų bei šokio raiškos atžvilgiais „Lenkijos
šokio platforma 2017“ atrodė kiek senstelėjusi ir neaktuali,
tačiau sceninio kostiumo atžvilgiu šis renginys buvo itin tur
tingas savo įvairove.
Kostiumai meno kritikos straipsniuose dažniausiai trak
tuojami kaip antraeiliai meno kūrinio elementai. Vyrauja
požiūris, kad kostiumas tarnauja spektaklio naratyvui cha
rakterizuodamas personažus, nusakydamas socialinius jų
tarpusavio santykius, istorinį laikotarpį ar kitas aplinkybes.
Šiuolaikinio šokio spektakliuose toks siauras požiūris tiesiog
negalioja. Šokis paklūsta pamatinei teatro estetikos temati
kai ir susiduria su labai panašia teatrališkumo ir kūniškumo
problematika2, tačiau turi savo unikalią estetiką. Šokiu medi
juojamos prasmės konstruojamos ne per naratyvinį dramatur
gijos tekstą ar socialinę veikėjų interakciją, bet per vizualiai
matomą kūną, to kūno atliekamus judesius, perteikiamą ir
išreiškiamą subjektyvų santykį su aplinka, įvykiais, patirtimi.
Tokio performatyvaus kūno santykis su kostiumu, t. y. mate
rialiu ir konceptualiu uždangalu, yra probleminis.
Remiantis „Lenkijos šokio platformoje“ matytais kū
riniais bus pristatomos keturios estetinės prieigos kryptys,
mąstymo apie performatyvaus kūno santykį su kostiumu bū
dai, slypintis potencialas ir paradoksai.

Vienetinė kūryba
Šiai kategorijai priskiriami sceniniai kostiumai, sukurti
vienam konkrečiam spektakliui remiantis kostiumų dailinin
ko rekomendacijomis. Du „Platformoje“ rodyti darbai atitiko

šiuos reikalavimus – Annos Piotrowskos „Pasiklydę odoje“
(Teatras ROZBARK, 2015; kost. dail. Adam Królikowski)
bei Jaceko Przybyłowicziaus „Už horizonto“ (Kielcų šokio
teatras, 2016; kost. dail. J. Przybyłowicz).
Spektaklyje „Pasiklydę odoje“ nebuvo aiškios siužetinės
linijos. Tai vizualiai įtaigus, kadruotas judesių junginys, pa
sižymintis išraiškinga ritmika. Kostiumai nekūrė konkrečių
personažų, tačiau atkartojo dinamišką ritmiką savo variaci
jomis.
Adamas Królikowskis yra profesionalus kostiumų daili
ninkas, kuriantis teatrui, šokiui ir filmams. Jis turi savitą es
tetiką, pasižyminčią įtampomis, suvaržymais, dramatiškumu.
Šokio spektakliams jis dažniausiai renkasi neutralius tonus ir
žemės spalvas, priduodamas jiems subtilios vibracijos, tačiau
neužgoždamas fizinio kūno, nedominuodamas. Spektaklyje
„Pasiklydę odoje“ kiekvienas atlikėjas turėjo bent keturis
kostiumų komplektus, kuriuos nuolat keitė nusirengdamas,
apsirengdamas, akcentuodamas vis kitas kūno dalis. Kos
tiumų dinamiką sustiprino rampų šviesa, kuri prisidėjo sle
piant ar išryškinant kūno dalis, specifines audinio savybes,
pvz., akinančioje šviesoje trikotažas priminė lakuoto plastiko
plokštę. Kiekvienas šokėjas turėjo po dvejetą šilto tono kūno
spalvos apatinių kelnaičių – itin mažyčių ir prigludusių vos
keliomis juostelėmis bei kiek ilgesnių ir laisvesnio kirpimo.
Visos apatinės kelnaitės buvo vienetinio, originalaus dizai
no. Šiems apatiniams kontrastavo per dideli pilki, skylėti ir
nutampyti sportiniai džemperiai, kurie slėpė kūną, neturėjo
aiškios formos. Pilkų džemperių asortimentą papildė viena
vyriška apatinė balta palaidinė bei XX a. šeštąjį dešimtmetį
primenantis švarkas.
Sceninio kostiumo įvairovė buvo gausi, detalės subtiliai
žaidė tarpusavyje išlaikydamos estetinį vientisumą. Perfor
matyvaus kūno nusirengimas, apsirengimas bei sąveika su
kostiumo dalimis organiškai įsiterpdavo į choreografiją kaip
lygiavertis veiksmas. Dėvimi drabužiai atidengdavo raume
ningus, tvirtai ir gražiai sudėtus šokėjų kūnus, sukurdami vi
zualinę intrigą ir suteikdami spektakliui erotiškumo.
Kielcų šokio teatro spektaklis „Už horizonto“ rėmėsi
kolektyvinio šokio formule ir pristatė linijinio naratyvo ne
turintį kūrinį, kuriame susipynė keletas šiuolaikinio šokio
technikų ir stilių. Spektaklio choreografas ir kostiumų dai
lininkas Przybyłowiczius yra baigęs baleto studijas, šokęs
tarptautinėse trupėse, kūręs spektaklius, o pastaraisiais me
tais ėmęsis ne tik administracinės veiklos, bet ir kostiumo di
zaino. Oficiali jo biografija nemini reikšmingesnių kostiumo
studijų ar praktikų, tad nenuostabu, kad jo sukurti kostiumai
yra originalūs „Platformos“ kontekste, tačiau menkesni savo
kūrybiškumu.
Visiems atlikėjams buvo parinktas vienas siluetas, pri
menantis stilizuotą vienuolio abitą. Trumpa tiesaus kirpimo
tunika turėjo trijų ketvirčių rankoves ir laisvomis klostėmis
sukrentančią apykaklę. Monotonijos siekta išvengti laviruo
jant spalvomis: corps de ballet dėvėjo įvairių pilko ir juodo
atspalvių tunikas, pagrindinis šokėjas vilkėjo sodrios mėly
nos tuniką ir kelnes, o lydinčioji šokėja – violetinę tuniką.
Spalvų paletės pasirinkimas atkartojo stipriai jaučiamą hie
rarchiją scenoje. Tunikų trumpumas atidengė ilgas ir dailias
jaunų šokėjų kojas, o kostiumo beformiškumas gesino ir slė
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„Pasiklydę odoje“. Nuotraukos autorius – Jakub WITTCHEN © Institute of Music and Dance

pė visą likusį kūną, dar labiau sutelkdamas dėmesį į plikas
kojas.
Apskritai scenografija sudarė kiek vadovėlinių sprendimų
įspūdį. Kostiumas regėjosi kaip svetimkūnis, atliekantis vien
kojų išryškinimo funkciją, nesisiejantis su deklaruojamomis
inspiracijomis ar tema.

Antrajai kategorijai pristatyti bus pasitelktas estės Külli
Roosnos ir norvego Kennetho Flako „Persekiojantis rojus“

(Liublino šokio teatras, 2014; kostiumų dailininkas nenuro
dytas). Šiame spektaklyje, kaip ir daugelyje kitų šiuolaikinio
šokio pastatymų, labai dažnas juodos atlikėjų aprangos fe
nomenas.
„Persekiojančio rojaus“ tema buvo gana paprasta ir kartu
miglota. Autoriai ėmėsi narplioti tikėjimo konceptą, tačiau
atsiribojo nuo religinių konotacijų ir pasinėrė į buitinę šio
termino sąvoką bei vartojimą. Plati temos interpretavimo am
plitudė atsiskleidė šokėjams pradėjus vardyti jų „tikėjimus“,
kurie svyravo nuo įsitikinimo, kad saulė patekės rytoj, tikė
jimo, kad visi žmonės yra geri, iki vilties – „tikiu, kad išlai

„Už horizonto“. Nuotraukos autorius – Jakub WITTCHEN
© Institute of Music and Dance

„Persekiojantis rojus“. Nuotraukos autorius – Jakub WITTCHEN
© Institute of Music and Dance

Juoda uniforma
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„Lenkijos šokio platforma 2017“

kysiu vairavimo egzaminą”. Autorių duetas sukūrė stiprią ir
charakteringą raiškos formą, tačiau pasirinkta tema buvo per
plati, nepakankamai suvaldyta ir atskleista.
Choreografinę raišką papildžius verbaline ir dar pridėjus
vaizdo projekcijas ant trijų sienų, kostiumams vietos tarsi ne
beliko – visi šeši atlikėjai buvo apsirengę juodais drabužiais.
Monochrominės monotonijos pavyko išvengti varijuojant
siluetais – aukštesne ar žemesne juosmens linija, siauresnė
mis ar platesnėmis kelnių klešnėmis, viso ilgio ar atraitotais
kelnių galais, įliemenuotais marškinėliais ar aptemptomis
trikotažinėmis palaidinėmis, trumpomis ar trijų ketvirčių ran
kovėmis.
Nukreipus į atlikėjus ryškias rampų šviesas matėsi, kad
drabužiai siūti ne iš to paties audinio. Juoda įgydavo žalsvų
ar melsvų atspalvių, skirtingą blizgesio intensyvumą. Vienti
sumo trūkumas vaizdą darė kiek eklektišką, suteikė prastos
kokybės ir pigumo pojūtį. Sprendžiant iš to, kad kostiumų
dailininkas nenurodytas, o bendroje stilistikoje aiškiai galima
išskirti individualius aprangos stiliaus pasirinkimus, peršasi
išvada, jog šokėjai galėjo rinktis jiems patinkančius ir pritin
kančius kostiumus, paklusdami vienintelei taisyklei – drabu
žiai turi būti juodi.
Juodos spalvos kostiumai scenoje sukuria intriguojančius
koncepcinius paradoksus, kuriuos derėtų aptarti kiek plačiau.
Pradėkim nuo to, kad viena juodos spalvos teatre funkcijų
yra paslėpti nuo žiūrovo tai, kas turi likti „nematoma“, neat
kreipti į save dėmesio, pvz., šoninės širmos, dengiančios už
kulisius, galinė siena, neapšviestas plotas ir pan. Tačiau pir
maplanių šokėjų „paslėpimas“ šokio spektaklyje prieštarauja
pamatiniam teatro principui – būti matomam, būti epicentre,
būti spektaklio atsiradimo įrankiu.
Galima būtų ginčytis, kad juoda pasirinkta siekiant išgry
ninti šokį, sutelkti žiūrovo dėmesį į fizinį judesį, silueto di
namiką ir neblaškyti dėmesio margaspalviais sijonais. Tačiau
tokie argumentai veikiau yra bevaisiai. Kostiumo slopinimo
tendencija tik išryškina choreografijos trūkumus ir patvirtina
kostiumo įtakos galią vizualiniam spektaklio suvokimui.
Galiausiai įvertinti reiktų ir tai, kad juodos spalvos dra
bužių dėvėjimas yra būdingas tam tikroms socialinėms gru
pėms, pvz., gedintiems, kai kurių subkultūrų atstovams, sun
kų fizinį darbą dirbantiems žmonėms (kaminkrėčiams, an
gliakasiams, naftos platformos darbuotojams, mechanikams
ir kt.), aptarnaujančiam personalui (kirpėjams, padavėjams,
parduotuvių darbuotojams) bei slaptosios apsaugos darbuo
tojams (pvz., SWAT, nindzėms, SS ir kt.). Šiame kontekste
peršasi išvada, kad šokio spektaklio kūrėjai (ne)sąmoningai
sieja save su šiomis grupėmis ir tai darydami deklaruoja šo
kio žanro statusą meno pasaulyje – antraeilis, šešėlinis, sun
kus mechaninis darbas.

„Kasamasis baletas“. Nuotraukos autorius – Jakub WITTCHEN
© Institute of Music and Dance

dviem mini kasimo ekskavatoriais CAT 301.7D buvo per
teikiamas žmogiškųjų tarpusavio santykių naratyvas – iš
pradžių jie flirtavo, tada susipyko, vėliau liūdėjo vienatvėje
ir galiausiai susitaikė. Konvencinio šokio spektaklyje nebu
vo, tačiau stiprų įspūdį paliko šokėjų – vairuotojų gebėjimas
itin preciziškai valdyti mašinas, priverčiant jas šokinėti, be
veik sinchroniškai kilnoti ištiestą rankeną ir vartyti kaušą.
„Kasamojo baleto“ anotacija – gana apokaliptiška („yrančio
pasaulio posthumanistinis peizažas, kur riba tarp žmogaus
ir mašinos tampa miglota“), tačiau smėlio pilimis nuklotos
angaro grindys ir šilto violeto spalvos užlieta erdvė labiau
„Padaryk save“. Nuotraukos autorius –
Jakub WITTCHEN © Institute of Music and Dance

Kasdieniai drabužiai
Tris šios kategorijos kūrinius sieja specifinė kostiumų es
tetika. Sceniniam apdarui buvo pasirinkti kasdieniai, beveik
buitiški drabužiai, įsigyti įprastose ar dėvėtų drabužių par
duotuvėse.
Izos Szostak „Kasamasis baletas“ (2015; kostiumų dai
lininkas nenurodytas) – vizualiai labai patrauklus. Jo metu
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„Mirtis. Pratimai ir variacijos“. Nuotraukos autorius –
Jakub WITTCHEN © Institute of Music and Dance

priminė nuotaikingą smėlio dėžę, kuriame šokėjai – vairuo
tojai dūko it vaikai.
Iza Szostak bei antrojo ekskavatoriaus vairuotojas
Pawełas Sakowiczius demonstravo madingam jaunimui bū
dingus derinius – balti sportbačiai, juodos siauros kelnės,
šiuolaikiško dizaino marškinėliai, drąsios asimetriškos šu
kuosenos. Toks aprangos derinys puikiai atitiko spektaklio
nuotaiką, akcentavo jaunatvinį idealizmą ir sujungė drama
turgines dalis.
Renatos Piotrowskos-Aufftet „Mirtis. Pratimai ir varia
cijos“ (2014; kostiumų dailininkas nenurodytas) buvo gana
laisva ir tiesioginė danse macabre paveikslų ir graviūrų in
terpretacija. Šokėja pasiėmė į sceną skeletą, su kuriuo ne
labai sėkmingai bandė atkartoti iliustracijose matytas šokio
pozas, o judesį papildė ištraukomis iš skaitytų tekstų ir as
meniniais apmąstymais. Scenoje ji dėvėjo mėlynus džinsus
ir gana blankius pilkšvos spalvos trikotažinius marškinėlius.
Tiek džinsai, tiek nuslopintų pilkų tonų palaidinė laikomos
neutraliomis aprangos spalvų teorijoje. Neaišku, ar autorė są
moningai siekė nukreipti dėmesį nuo savęs į kažką kita (pvz.,
skeletą), ar taip nutiko dėl jos menkos sceninės patirties, ta
čiau žiūrovo žvilgsnis spektaklio metu klaidžiojo nerasdamas
į ką „įsikabinti“.
Martos Ziółek darbe „Padaryk save“ (trupė „Komuna //
Warszawa“, 2016; kostiumų dailininkas nenurodytas) būrys
jaunuolių scenoje šoko sau ir su savimi pagal eklektišką, iš
kelių klubinės muzikos stilių sudarytą garso takelį. Apran
gos kodas – sportinės laisvos kelnės su juostelėmis ant šono,
sportinės palaidinės, ant kurių ryškiai matosi įmonių logoti
pai, balti sportbačiai, ryškių spalvų ir lengvai provokuojančių
raštų triko – sustiprino eklektiškumo įspūdį ir siekį išreikšti
individualumą labai ribotame subkultūros mados rėme.
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Šokėjų sceniniai kostiumai tiesioginės žinutės neturėjo.
Jie šiek tiek citavo aprangos tendencijas, būdingas sporto klu
bų kultūrai, priminė Lenkijos (ir Lietuvos) kaimų jaunimui bū
dingas aprangos tendencijas, kiek asocijavosi su reivo (angl.
rave) subkultūra. Tačiau ryškūs, eklektiški savo nuorodomis
sceniniai kostiumai nesuteikė kokio nors reikšmingumo.
Ne paslaptis, kad teatrinio garderobo poreikiams neretai
yra pritaikomi masinės gamybos drabužiai. Tai dažniausiai
daroma siekiant sutaupyti kaštų. Tačiau šiuolaikinio šokio
kontekste galimos ir kitos kasdienio drabužio kaip kostiumo
analizės prieigos.
Gatavas masinės gamybos drabužis meninėje erdvėje
neišvengiamai siejasi su ready-made estetika, pagal kurią
buitinis objektas, atsidūręs meno terpėje, įgyja meno statu
są. Šiuo atveju kasdieniai drabužiai įgyja sceninio kostiumo
statusą. Tačiau Duchamp atveju objekto statuso pakeitimas
tapo galutiniu tikslu, o šokio kostiumo atveju objekto statuso
transformacija tampa tolesnių studijų pradžia.
Kasdienis drabužis teatrinėje scenoje visų pirma griauna
įsigalėjusią aprangos hierarchiją, pagal kurią drabužių stilius,
dizainas, puošnumas diktuoja drabužio paskirtį, t. y. kasdie
nai arba specialiai progai, renginiui, reikšmingam įvykiui.
Tradicinio teatro tikslas yra sukurti tokį ypatingą, išskirtinį
įvykį žiūrovams. Kaip tik todėl scenos kostiumai dažnai yra
puošnūs, ryškūs, charakteringi, t. y. visiška priešingybė buiti
nei praktikai. Išskirtinius kostiumus pakeitus kasdieniais dra
bužiais, tarsi sugestijuojama keletas idėjų: arba teatras nebėra
šventės, išskirtinio įvykio erdvė, arba aukštinama kasdieny
bės, trivialumo estetika. Pirmuoju atveju tarsi siūloma į šokio
spektaklį žiūrėti kaip į niekuo neypatingą renginį, kuris, nors
vyksta konkrečiu laiku ir konkrečioje erdvėje, tačiau visiškai
nereikalauja jokio papildomo nusiteikimo, pasiruošimo nei iš
atlikėjo, nei iš žiūrovo. Antruoju atveju deklaruojamas polin
kis į buitišką estetiką, kurioje atsisakoma dekoratyvumo, rafi
nuotumo bei fantastiškumo ir siekiama susitelkti ties kasdie
nybe, t. y. nesuvaidinta, nepagražinta, neestetizuota realybe,
ir tokiame kontekste kurti egzistencines prasmes. Žvelgiant
konceptualiai, masinės gamybos kostiumais kūrėjai dekla
ruoja siekį priartėti prie žiūrovo, o ne didinti skirtumą tarp
atlikėjų ir publikos.
Visada egzistuoja šiokia tokia tikimybė, kad autoriai nėra
atidūs kostiumams, nes paprasčiausiai nepripažįsta pačios ap
rangos kultūros. Tokia antimados pozicija yra galima tik teo
riškai, nes praktikoje yra kitaip – kasdienių drabužių pasirin
kimas šokio spektakliams yra gana plačiai Europoje paplitusi
tendencija. Tad antimados pozicija irgi yra madinga. Beje,
kaip vėliau teko matyti teatro kavinėje, tiek pati Iza Szostak,
tiek Martos Ziółek šokėjai nulipę nuo scenos persirengė kur
kas madingesniais, puošnesniais drabužiais.

Nuviliantis nuogumas
Šioje kategorijoje kaip ryškiausias pavyzdys bus aptaria
ma Bojano Jablanoveco „Devintoji“ (trupė „Via Negativa / Ja
Ja Ja Ne Ne Ne“, 2016; kost. dailininkė – Barbara Stupica).
Šokio istorijoje apsinuoginimo užuomazgų galima aptikti dar
XVIII amžiuje, tačiau iš esmės tokia tendencija įsisiūbavo
XX a. septintajame dešimtmetyje ir nesilpsta iki šiol.
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Spektaklis „Devintoji“ – tai kūrinys, kurio metu karto
jamos absurdiškos judesių ir gestų sekos, pvz., abėcėlinis
maždaug 160-ies atsitiktinių „-izmų“ (eskapizmas, konstruk
tyvizmas, totalitarizmas ir pan.) vardijimas nešant kūną iš
scenos gilumos į priekį ir numetant, į grindis nukreipto revol
verio šovinių apkabos ištuštinimas tamsoje sukeliant stiprų
garsą ir žybtelėjimą arba tekstilinių arklių galvų išlankstymas
ir išdėliojimas erdvėje. Ir visa tai atliekama skambant kurti
nančiai Beethoveno „Devintajai simfonijai“. Temos atžvilgiu
dar kartą skelbiamas kritiškas, negatyvus požiūris į pasaulį –
civilizacijos siekio sukultūrinti žmogų pralaimėjimas, bru
talumas dangstantis europinių vertybių gynyba, romantinio
idealizmo žlugimas.
Beveik visą spektaklį atlikėjai šoko būdami visiškai
nuogi. Reiktų pridurti, kad kasdienių drabužių nusimetimas
spektaklio pradžioje ir apsirengimas oficialiais proginiais
drabužiais – pabaigoje taip pat buvo spektaklio dalis, nors
ne iki galo pagrįsta. Nusirengimo scenoje aktas įdomus tuo,
kad jis yra priešingas įprastam sceninio pasirengimo ritualui.
Konvencinėje aplinkoje aktorius ar atlikėjas prieš spektak
lį apsirengia kostiumą taip įgydamas naują tapatybę, susi
liedamas su kuriamu vaidmeniu. Priešingas veiksmas, t. y.
nusirengimas, sugestijuoja personažo išgryninimą, tikrumą,
autentiškumą. Tačiau teatro kostiumo istorikė Aoife Monks
teisingai pastebi, kad nuogumas savo esme žada nuoširdumą,
tiesos atskleidimą, bet „jis nieko neatskleidžia, jis tėra vai
duoklis, dar viena teatro iliuzija“3.
Norisi sutikti su Monks dar ir tuo, kad nuogumas scenoje
labai dažnai yra nuviliantis. Fizinio kostiumo buvimas ku
ria intrigą, paslaptį, slepia kūno netobulumus. Šiuolaikinio
šokio spektakliams vis dažniau parenkami ne atletiški, grai
kiškajam idealui prilygstantys kūnai, o kaulėti ar antsvorio
turintys vyrų ir moterų kūnai su svyrančiomis žemyn krūti
mis ir sėdmenimis, neproporcingai dideliu pilvu, tabaluojan
čiomis šlaunimis ar glebiomis rankomis. Tokiuose kūnuose
nėra vaizduotės projektuojamo grožio, todėl vaizdas nuvilia.
Galima būtų ginčytis, kad tobulai sudėti ir treniruoti kūnai

nėra dažnai sutinkami visuomenėje, todėl netobulumas ir
trūkumai yra realesni. Tačiau pastarieji neįkvepia, neskati
na vaizduotės. Kaip rašė Helmutas Šabasevičius, yra ženklus
skirtumas tarp spektaklių, kuriuose matome disciplinuotus
kūnus natūraliuose kaitos procesuose, ir tų, kurie „jau gims
ta išvagoti senatvės raukšlių“4.Tokie kūnai žvelgia į žiūrovą
nuo scenos tarsi paminklas žmogaus silpnybėms ir nesaikin
gumo vergovei – negebėjimui valgyti sveikai ir saikingai, ne
pakankamam fiziniam krūviui, neprofesionaliam atsidavimui
šokėjo profesijai, psichologiniam susitaikymui su esatimi.
Tad kyla klausimas, ar būtina buvo nusirengti. Vienpras
mio atsakymo, deja, nėra. „Devintojoje“ atlikėjų nuogumas
sustiprino brukamos patirties pojūtį, kuris gana įtikinamai
buvo išreikštas kurtinančia muzika. Kita vertus, nuogumas
pridavė specifinio vizualinio aštrumo, paverčiant fizinį kūną
ir jo ribotumą spektaklio epicentru.
Straipsnyje pristatytos sceninio kostiumo strategijos ir
sprendimai jokiu būdu nėra galutiniai ar visiškai išgvilden
ti. Apie kiekvieną jų būtų galima parašyti po atskirą darbą.
Aptartos sceninės aprangos tendencijos leidžia apibendrinti
ir Lenkijos šiuolaikinio šokio situaciją – atrodo, kad euro
pinės kostiumo mados ir tendencijos vis dėlto prasismelkia
pro kiek konservatyvias kūrybos sienas. Norisi tikėti, kad il
gainiui pro tuos pačius plyšius prasiskverbs ir tematinė bei
choreografinė įvairovė.
Raminta BUMBULYTĖ
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