


PASJA CIAŁA I SWIATŁA 

Teatr Ekspresji Wojciecha Misiuro pozwala przybierać kształty cielesne i dotykalne odwiecznym archetypom 
i mitom współczesności. Niekiedy zbliża się do dionizyjskiego tańca, innym razem upodabnia się do śred
niowiecznego misterium. Zawsze jednak jest w nim coś rytualnego. Taniec w zaklętym kręgu i uparta pow
tarzalność gestów przywodzą na myśl to , co w czynnościach kultowych stanowi ich sprawczą moc. Nawet 
nagość staje się częścią rytuału oczyszczenia, inkarnacją tęsknoty za rajem utraconym. 

Siłą Teatru Ekspresji jest zdolność czynienia namacalnym tego, co niewidzialne i niewypowiadalne. 
Wartość ta jest pokarmem dla odwiecznej ludzkiej potrzeby znaku. Chcemy zobaczyć to co przeczuwamy, 
chcemy dotknąć przedmiotu naszych fascynacji i lęków. Z tej potrzeby zrodziły się tańce rytualnych masek, 
dramatyzacje staroindyjskich eposów i greckich mitów czy najbliższe nam barokowe procesje. Sztuka spo
tyka się z religią w miejscu, gdzie obie usiłują wyrazić i nazwać Tajemnicę. Intuicja artysty spotkała się z 
przeczuciem teologa w Pasji ciała i światła. Wojciech Misiuro podjął ewangeliczne wątki z właściwą sobie 
żywiołowością. W PASJI Teatru Ekspresji ciało jest nie tylko sceną, na której rozgrywa się dramat zbaw
ienia ale i aktorem na scenie. Aktor ten ubrany jest w kostium naszego czasu. Podstawowym przesłaniem 
spektaklu jest bowiem komunikat o tym, że pasja dzieje się dzisiaj wśród nas. Przemoc i zorganizowana 
nienawiść, zdrada i obłuda przetaczają się przez globalne miasto naszego świata . 

Pasje różnych czasów i kultur starały się własnym głosem opowiedzieć uniwersalny, ciągle dzieją 

cy się dramat. Krwawe, realisyczne przedstawienia z wysp Pacyfiku i pełne dosłowności kalwarie polskie 
próbują trafić do zbiorowej wyobraźni ludowej. Rock-opery i filmy z fabryki snów wdzierają się mocnym u
derzeniem do pop-kultury. 

Teatr Ekspresji proponuje obraz subtelny ale zaadresowany śmiałą ręką do odbiorcy wpółczesnych 
mediów. Dlatego zapowiedź męki rozgrywa się tu w scenerii okrutnej zabawy ulicznej, sąd jest parodią poli
tycznego procesu a śmierć zadaje się tak, jak w wojnach snajperów. Nie jest to jednak tani garnitur se
zonowej mody. Misiuro opowiada swoją Pasję z całą świadomością tradycji i niezwykłą intuicją biblijnych 
źródeł. Jak w księgach Starego Przymierza pojawiają się tu profetyczne obrazy: apostołowie zastygają 
w konwulsyjnych figurach męki już podczas ostatniej wieczerzy, Weronika uczy się na pamięć twarzy 
Chrystusa dotykając ją niewidomymi palcami zanim otrze ją na drodze krzyżowej. Matka przyjmuje na 
kolana żywe jeszcze ciało Syna przed ukrzyżowaniem. 

Spektakl wpisany we wnętrze świątyni nabiera dodatkowych znaczeń. Stół wieczernika ustawiony 
jest na miejscu ołtarza, droga krzyżowa rozgrywa się między rzędami krzeseł. Agresja pretorian - skinów 
brzmi w ciszy kościoła mocniej niż gdziekolwiek indziej. Światło wydobywa z mroku nawy ciała skłębione 
i samotne. Jak w liturgii. Jak na ulicy. 

Krzysztof NIEDAŁTOWSKI 
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Fundacja PRO ARTE SACRA działa od pięciu lat. Jej powstanie było odpowiedzią na konkretną 
potrzebę naszych czasów. Fundacja zajęła się promocją , organizacją i wspieraniem finansowym 
działań artystycznych mających na celu uratować kościoły w Polsce przed stanem trwałej prowizorki 
i bylejakości ze względu na brak środków, niedostatek wiedzy i przypadkowość realizacji. 

Zorganizowaliśmy: 

- dwadzieścia pięć wystaw i koncertów w cyklu Per Cameram Ad Ecclesiam (Przez Salon 
do Kościola) 
- trzy wystawy polskiej sztuki współczesnej za granicą - w Barcelonie, Brukseli i Sachseln 
(Szwajcaria); 
- dwie edycje Święta Biblii - serii wydarzeń kulturalnych inspirowanych tematyką biblijną; 
- plener rzeźbiarski Kapliczki na Mazurach; 
- dwie edycje Odpustu św. Bartłomieja - święta sztuki ludowej; 
- międzynarodowe sympozjum Gdańskie Znaki Wielkich Europejczyków, przygotowujące do 
obchodów tysiąclecia Gdańska ; 

- międzynarodowy plener dla młodych artystów w prezbiterium Kościoła św. Trójcy w Gdańsku ; 

- promocje książek poetyckich Jana Sochonia, Mileny Wieczorek, Zbigniewa Jankowskiego, Teresy 
Ferenc i Jarosława Zalesińskiego. 

W kościele Św . Bartłomieja gościliśmy: 
- Scholę Teatru Wiejskiego Węgajty z Xll-wieczną Mszą Tuluską ; 

- Studencki Teatr STUWA z Arką Pana N. wg Benjamina Brittena; 
- Helmuta Nadolskiego z Medytacjami - kiedy umiera człowiek ; 

- dwa dzieła XVI I-wiecznego gdańskiego kompozytora Jana Baltazara Freisslicha - Pasję według św. 
Mateusza i Passio Christi w wykonaniu m.in. Piotra Kusiewicza, Marcina Szczycińskiego oraz Chóru 
Kameralnego Uniwersytetu w Erlangen. 

Dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparty organizację imprezy; 
w szczególności Firmie OUTDOOR i Radiu PLUS. 
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Sadłowska. Tomasz K. Lewandowski, Zbigniew Treppa 

TEATR EKSPRESJI powstał w Gdyni w 1987 roku, jego założycielem i dyrektorem artystycznym jest Wojciech Misiuro. 
Zjawisko artystyczne jakim jest Teatr Ekspresji sprawia wiele kłopotów interpretacyjnych, nie daje się 

bowiem sklasyfikować zgodnie ze stereotypami obowiązującej krytyki teatru czy baletu - jest formą osobną -
.,graniczną". Często bywa nazywany ,,teatrem ciała", podkreśla się strukturę architektoniczną widowisk. Siła 

wyrazu Teatru Ekspresji polega przede wszystkim na wyrafinowanej oszczędności środków scenicznych, 
sprawności artystycznej i technicznej zespołu oraz urodzie plastycznej kreowanej rzeczywistości. Atutem jest 
również „dynamiczny bezruch", ekspresja zatrzymań, powtórzeń, odwróceń. 

W repertuarze teatru znajdują się następujące przedstawienia: Umarli potrafią tańczyć, Dantończycy, 
ZUN, Idole perwersji, College No 24, Miasto mężczyzn. 

Zespół Teatru Ekspresji gościł na wielu scenach polskich i zagranicznych m.in. na takich festiwalach 
teatralnych jak: 
- Kaliskie Spotkania Teatralne 1989, 1991, 1992 
- Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego, Wrocław 1990 
- Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych, Wrocław 1991 
- Międzynarodowe Spotkania Teatru Wizji i Plastyki, Katowice 1991 
- Spotkania Baletowe, Łódź 1991 
- Spotkania Baletowe w Warszawie 1992, 1993 
- Konferencja KBWE, Kraków 1991 
- Poznańska Wiosna Muzyczna 1993 
- Rzeszowskie Spotkania Teatralne 1991, 1992, 1994 
oraz: 
- występy w St. Petersburgu 1989 
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Edynburg 1991 
- Festiwal Spoleto. Charlston, USA 1992 
- Festiwal Spoleto, Włochy 1993 
- Międzynarodowy Festiwal w Istambule 1994. 

W 1992 roku na zlecenie Teatru Telewizji zrealizowano film pt. ZUN, w 1993 roku film autorski Jolanty 
Ptaszyńskiej i Wojciecha Misiuro - Opera egipska oraz telewizyjną wersję pierszego przedstawienia Teatru 
Ekspesji - Umarli potrafią tańczyć. 
Działalność teatru doczekała się kilku filmów dokumentalnych a wśród nich Teatr niedemokratyczny Beaty Duna
jewskiejj1992) i Teatr Ekspresji Adama Sikory i Jacka Januszyka (1994). 
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