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UCHU
{Dram dc la rotation

de mon theatre mecaniue)

Postanowiem stworzy rzecz, której daem nazw „dramat ruchu".
Bd to obraz}?-, wyzwolone z wszelkich dotychczasowych form teatralnych
i jako takie winny wyzwoli w suchaczu i w widzu kompleks swych po
szczególnych dziaa. Teatr mój przeznaczam dla mas, którym bliskie s
przeycia instynktowne i nie chc, by sta si zajciem zawodowem dla in
telektualistów i bogatych duchowo dramaturgów. Wierz e znajd
punkt zasadniczy szybko mkncego czasu, którego pierwszem sowem
jest: ruch.

Ruch ten znajdujemy w formach, które nazywam praformami moich za
mierze teatralnych. W porednio dziaajcej formie widzimy go podczas
wycigów samochodowych, w walce byków, bezporednio
bawach jarmarcznych i w luna-parkach (karuzela, hutawka, góry ame
rykaskie, morze elazne). Osobliwy moment ruchu uderza nas silnie wpo-
pisach akrobatów i linoskoczków, Poszukujemy tych uciech typu mecha
nicznego, gdy raduj nas poprostu, a moe nawet s nam potrzebne.

Teatr romantyczny umiera. Rodzi si teatr mechanistyczny. Nie bdzie
nas wzrusza czowiek na scenie, lecz jego ruchy i wszystko to, co w ru
chu, bdzie dla nas pewne i wyrane, — duch maszyny. Nie mona tu sta
wia adnych programów. Chodzi o swobod postaci dziaajcych. Kade
dzieo i dziaanie podlega pewnemu prawu.
U,I.Z$ Dziaania te naley zogniskowa tak, by prawno ich bya jednolita.

w za-

W' ? Tekst ilustrujcy nie jest uzupenieniem muzyki operowej. Mimika i re
cytacja nie stwarzaj jeszcze uksztatowanej formy gry scenicznej. Taca
nie da si zastpi kostjumem i odrobin mimiki. Potrzebny jest ruch. Ostat
nie dreszcze dozna optycznych, akustycznych i daktylistycznych daje for
ma dramatów ruchu. Skala porusze wewntrznych chwieje si, waha.
Wibracja winna si uzewntrzni jako dwik, jako wstrznienie. Niezno
n jest rzecz, by widz w cigu dugiego wieczoru czeka na punkt zwrot
ny w jakim dramacie klasycznym. Brak rónorodnoci nate. Masa lubi
Chaplina, bowiem w niesychanych pomysach daje on ruch. — Ruch na
obrazie, a tern samem—w nas.

Stary teatr stwarza „jakgdyby". Kusi si o bezporedni czno
z rzeczywistoci przez postacie wiata zewntrznego. Wprost przeciwnie
mówi Marinetti o teatrze sensacji i nieprawdopodobiestw. Artystycznym
rodkiem ruchu jest dla Schwittersa: Merz —- scena. Dla Gordona raigla

nadmarjonetki. Tairow, Kiesler i Huszar szukaj mechanicznych rozwi
za ruchu obrazów scenicznych i figur. Schreyer szereguje rytmicznie for
my barwne i obrazy dwikowo-sowne. Schlemmer ksztatuje balet triadycz-
ny, Meyerhold przenosi ruch na masy, a Forreger daje ruch czci maszy
nowych. Kady na swój sposób chce ruch opanowa. Nowy teatr przed
stawia ruch bezporednio. Ten ruch nie wydaje si takim a takim. adnych
zudze adnych iluzyj. On jest.

Teatr dramatu ruchu jest okrgy i ruchomy. Rzdy dokoa wolnej
areny wiruj. Widz zatem moe widzie wszystkie stron}?-. Reyser normu
je ruch wirujcej widowni dla potgowania wrae. To, co si dzieje za
chodzi na widza wolniej, lub szybciej.

Dokoa areny biegnie welodrom, który po linji spiralnej czy si z ko
pu sali teatru. Koniec spirali tworzy ósemk.

rodek zajty jest przez system ruchomych desek scenicznych, które
mona dowolnie przestawia i usuwa. U góry karuzela wietlna. Wszyst
kie czci plastyki scenicznej mog by w czasie gry zamieniane, lub od
dalane.

Na zakoczenie wycinek z przedstawienia.


