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Czarne okulary
Czym jest mrok? Czym jest śmierć? Nicością. Może ona stać się materialna, ale nie dzięki literom, dźwiękom,
obrazom lub ciału. Ponieważ nicość nie jest niebytem tylko stanem. Może nawet nim nie jest. Trudno znaleźć
odpowiedź w twarzy zasłoniętej ciemnymi okularami. Trudno jest zadać odpowiednie pytanie, szczególnie
wtedy, gdy jest ono twoim ostatnim.
"Cin" jest spojrzeniem w mikroskop. Na niezwykłym powiększeniu obserwujemy chwile. Nie wiemy, czy
złapaliśmy ją, czy widzimy tylko jej cień lub nigdy jej nie widzieliśmy. Orbitujemy wokół jednego zdania o
zniknięciu mężczyzny. Wydaje się być on tylko słowem, nie idzie za nim żadna twarz. Natomiast wydaje się, iż
jest wielu mężczyzn. Może to słowo gromadzi w sobie wszystko i nic.
Postać w ciemnych okularach rzuca nam garście słów. Określa uczucia, przeżywa je. Nie wiemy, czy jest
owadem, kobietą, gatunkiem czy światem. Ukazuje nam różne twarze. Zabawa przypomina trochę zagadkę
kryminalną. Zbieramy elementy i oglądamy sceny. Bohaterka miota się po różnych światach, dotyka
przedmiotów, szuka prawdy i określeń. Dzięki konsekwentnemu przeżywaniu każdego słowa tworzącego
opowieść, znajduje swoje imię i przeznaczenie.
W przestrzeni zbudowanej z wiklinowego kojca, drabinki, kotary, kupek orzechów, prawdziwą scenografią są
dźwięki. Reszta to tylko rekwizyty. Szuranie, warczenie ma kilkanaście odcieni, tworzących ciemny, nerwowy
obraz. Jedyną pewnością jest ciemność, która wydaje się być gęsta jak smoła oraz kobieta, wyłaniająca się z
mroku, targana opowieścią. Dajemy jej się złapać w tą dziwną przestrzeń nieokreśloną niczym, wypełnioną
morzem elementów. Jedynym, co nas może prowadzić jest światło, świetnie współgrające z całością. Wskazuje
wycinek przestrzeni i czasu. Tworzy klimat dla obrazów, o których opowiada postać.
Umysł uporczywie krąży, rozkładając i składając poszczególne elementy nam ukazane. Reżyserka dopilnowała,
aby uczucie fragmentaryczności, elementarności spektaklu przechodziło w przeszywający dreszcz. Jak
porozrzucane elementy układanki próbujemy złożyć słowa i gesty, doszukując się ich znaczenia. W momencie,
gdy dotykamy koniuszkami palców znaczenia, zdradza nam to kluczowe słowo, którego szukaliśmy w bagnie
słów, gestów, dźwięków. Pozostajemy z rozłożonymi rękami, patrząc zdziwieni w pustą przestrzeń sceny.
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