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a dopiero potem przez
mówiony. Fantomima posługuje się
archetypami, swoistymi symbolami, które
mogą bardzo głęboko człowieka
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NAUKOWA

pomszvć.

Wywiad z
Janem F.. Jacko
doktorem filozofii, aktorem pantmmmy, pr::tcmmikiem naukowym i uczestnikiem programu badawczego poŚ\Yięcone
go mowie ciała i filozofii teatm w Inter-

natlonale Akademie jiir Philosophie
(Liechtenstein), dyrek'torem artystycznym
M icdz) 'Haro dm\ ej Gni py P antomimiczno Rapsodycznej lvfimesis (Sz\Yajcaria Liechtenstein).
J. Pantomima postrzegana jest jako

bardzo specyficzny i zarazem elitarny
kierunek sztuki. Ostatecznie, świadomie
rezygnuje z
werbalnego kanału
komunikacji miedzyludzkiej. Czy możesz
prz.vbliżyć czytelnikomAlmanachu nieco
pr~jęde pantomimy?
Jedn.vm z glóm1ych zadm1 tcatm
pantomimy jest odsłanianic (objawianie)
tych wymiarów rzeczy\\istości, które są
trudne do wyrażenia słowami. Nie jestem
przeciwnikiem sło\va, bo słowo i gest to
dwa równouprmvnione i komplementarne
środki ludzkiej ekspresji One uzupełniają
się np. \\ teatrze dramat~'cznym. Istnieją
jednak takie obszary rzcczy\\istości,
o których lepiej mÓ\vić tylko slo\\em albo
tylko gestem. W teatrze rapsodycznym
gló\\nie słowo gra, zaś w te obszary, które
można lepiej wnazić ciaJem wchodzi
pantomima.
Jest jednak kilka \vłaści\vości
pantomimy, które dają jej przewagę nad
teatrem slo\\a. Dzisiejsi \Yidzmvie są coraz
mnieJ \\Tażli\\i n::tmómone słowo. Nie tracą
jednak wrażli\Yości na ITIO\\ę ciala. Mowa
ciała
to język bardzo intn1mY
i poniekąd univ\ersaln.v, przełamujący
bariery komunikacji miedzyludzkiej. Jcst to
także język który bardzo gleboko dotyka
człmvieka, czlmviek bowiem o wiele mocniej
reaguje na gest niż na słowo. Już od samego
początku
poznaJemy świat przez
dotyk, przez kontakt z matką, przez l110\Yę

2. Co to dla Ciebie znaczy- być mimem? >
Należy pamiętać o różnicy ·
między

klasyczną

pantomimą,

a pantomimą w ogóle. W dziedzinie teatm
bez słó\v mamy do czynienia z różnorodną
terminologią. gdyż samo zjawisko jest
bardzo bogate i ma \Yiele postaci
Różnice między pantomimą

w ogóle, a klasyczną pantomimą najlepiej
'''Yjaśmć odwołując się do historii teatm.
Już od starożytności istniała tradycja
teatru, gdzie mniejszą rolę odgrywało
słowo, a wiekszą gra ciałem, a zwłaszcza
t\varzą. Mamy tu do czynienia z d\voma
stylami
Aktorstwo w pierwszym z nich
polegalo zwykle na popisach akrobaty cznych, naśladov,,aniu zachowania
znanych lub typowych postaci i miało
służyć przede wszystkim rozśmieszeniu
p u bliczności (często przy pomocy niezbyt
wybrednych gagów). Ponieważ ten styl
celo\\al \Y sztuce imitacji i karykatury,
jego aktorów nazywano (gr.) mimos, (lac.)
mimus, od greckich słów mimeomai.
_rnimesthai lub mimesis, które odnoszą się
do naślado\vania. Tradycja mimosa nic
cieszyln sie zbytnim uznaniem wśród
Ó"yczesnych zna\vcÓ\Y teatru. Natomiast
·wśród mniej wykształconej części
społeczeóstwa była niez\\-ykle populama.
W czasach nowożytnychtradycje mimosa
przejęła m.in. commedia de !l· ort e. Także
\Yspólczesna sztuka cyrkmvej klmmady
jest bardzo bliska tej tradycji.

Drugi ze wspomnianych ''' żej
stylów by! bardziej wy:rnagajacy, Q :Jrzcz
to elitarny Podl:jl11Lliący go aktor grc:l S::lm
posługując się tylko swoim cialen-~. b: ~~=
słów stv\arzać sceniczną rzc-cz:,,:s~-::·sc_

fabułę

i \\Cielać się w różne posr:. .::
Nazywano go (gr.) pantomimo.\. Grć'-.::<1~
slowo "panto" znaczy "wszystkc".
"całość''. Panto-mimos to ktoś. ktc·
umie naśladować postaci, przedmioty' i zdarzenia, czyli wcielić sic
w każdą postać, st\Yorzyć iluzj.;

l~

dowolnego przedmiotu i

odzwierciedlić

T~YBiJN:Ą .· . . . · ·•
· d~\Yolnc~zdarzenie. Potrafi on cale
·POPULAfłNO. -··•
ł ·.·.·.·.·.· A· .·.· ·.u· .w
. .A. ·. · · · •· · · · ••·P•·...··· .: ·.· · sló\Y,
przedstmYienie zagrać swoim ciałem, bez
H
rekwizytÓ\Y i udziału innych

··,·•.
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aktorów. Pantomimos mógl wystąpić
,>:·.. :·:i w asYście
chóru. Ale .........rrrać musiał sam.
.
···.·.··•• Taki był wymóg stylu.
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Pantomimos umiał rozśmieszyć
publiczność, ale o \Yiclc
\YzruszaL N:.:tjchętniej podeJmmval on poważ
ne tematy, zmuszając
do refleksji nad celem ich zaangażowania, nad
sensem życia. Przy tym musiał to robić
' ' sposób bardzo atrakcyjny tak,
utrzymać U\vagę
przy
poY\ ażnym temacie przez
czas
1ema.
meraz dość długiego
Ze \Vzglcdu na te reguły, sztuka
pantomimosa \\ymagala dużego kunsztu
i wielkiej
artystycznej. Niewielu
było aktorÓ\Y
temu

Pantomimosa znalazl
eÓ\\ takż;; \V czasach nam
\\Spółczesnych w osobach
Gaspard Dcburau,
naś!adm\

Zakładam, że
o
komunikacji teJ.tralncj, gdzie aktor
nadawcą, ·widz odbiorcą, a aktorska gm

i vvidowisko

są

komunikat..;m.

z j.

strony aktor
odpowiedzialny za komunikacjt;:. Musi on
kod \\ którym odbiorca b
komunikat rozumiał.
unikać taloch
znakÓ\\', które są niezrozumiale dla widza.
Nadm\ca musi też się tym kodem S\\Obod·
nic poslugi\\ ać. Fantamimiezna technika
Jest
swobodnego poslugi\\·ania
danym systemem znaków ciala. Pantomim::t
szuka zatem najbardzieJ uni\vcrsalnycb
znaków,
minimalizO\\aĆ
nieporozumienia.

Z drugiej stronY, również odbiorca
jest odpm\icdzialny za komunikację
Warunkiem koniecznym rozumienia
komunikatu jest
na mm
To może zrobić
odbiorca (nadawca
może mu w
jedynie p
Fantomima jest elitarną sztuką
dlatego, że wymaga
skupienia uwagi Poza tym odbiorca winien
też clomyśiać
jakim kodem posługuje
nadawca komunikatu.
Widz musi być w stani.c wyj
poza ograniczenia związane z kodem,
którym
zazwyczaJ posługuje
i intcrprctmYać sens znaków w tym
\Y jakim się one
Inaczej
rozumiemy mowę
japmiskiego teatru
a macz~j
tm1ca. Istnieje jednak
uniwersalny mowy ciała, który pomimo
modyfikacji
wspólny \Viclu kulturom
na nim zwlaszcza winien bYć
skoncentrowany tak widz. jak akior.

Tak więc komunikacja) to współpraca
nadawcą

potnocy

i

odbiorcą.

5.

skupwna
komunikacji. Obejmuje ona
jak i detale
techniki
o podzielnej
ale w doŚ\Yiadczcniu,
fenomen komunikacji JCSt czy·mś Jednym
i na mm
\\Jaśnie koncentruje uwaga

1\'idmvni,
Kto

l(j

T,, u im

jest

odpowi ed-;,i u!n1 .~u
iwmunikatu: nmht11, -··' odbiorca?

mogłoby być

akiora pantomin1osa.
6. Po czym poznąjesz,

11j)(H komunikat

trafia do widzów? Co Jest dla Ciebie
takim sygnalem?

destrukiywne dla im1ych, np.

agresJę.

W teatrze natomiast jest inaczej. ....................

Tam wszystko do ostatniego cletalu musi
uzasadnione artystycznym celem
przedstawienia. Mowacialaw pantomimie ...... .
musi być Jak najprostsza i jak najtrafhiej
•·•· •· ·•·• <
wyrażać zamierzoną treść. Niepozostawia
być

Zw\klc slyszy stę reakcje
jak śmiech, westchnie
-nia. czasem oddech, oczywiście też
brawa. Pomimo Ś\viatel widać tez sposób
w jaki ludzie siedzą i jak zmieniają
pozycje. To \Yszystko niesic bardzo dużo
informacji
publiczności.

się niczego przypadkowi. Jest tam miejsce
na improwizację i intuicję, ale zawsze
towarzyszy im namysl.

l O.

7. A co z emo(fami i stresem- związanymi
z

H'ystępem?

Lubię

Jak je opanowujesz?

te emocje

pantomima pomaga Ci
w "zwyczajnym" komunikowaniu się
z ludźmi czy raczejfe utrudnia?

Spotlcałd

się już

)
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>>
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z Neuro-

lingwis~vcznym Programowaniem. Czy ·••·•········
Twoim zdaniem NLP i pantomima maią

ialde/; wspólne cechy, czy mogą się
uzupełniać, ewentualnie fakie widzisz
różnice...

8. Czy

Teatr może
być
szkolą
autentyzmu. \Viększość zasad komunikacji \V teatrze dotyczy także komunikacji
w ży·ciu. Poznając mo\vę ciała, ćwicząc
ekspresji(. uczę się być bardziej zrozumiały
dla innych. Technika komunikacji może
i powinna pomagać w lepszym komunikowaniu autentycznych postaw oraz
emoCJi.
Przestrzegałbym
przed
udawaniem
(nieautentycznością)
w życiu, gdyż z takim zachowaniem
wiążą się zwykle zbyt wielkie psychiczne
koszty. Znam aktorów, kiórzy wciąż grają
w życiu jakąś rolę. Nie umieją przestać.
Towarzyszy in1 poczucie wewiH(trznej
pustki. To jest okropne.

9. Cz.v sam siebie obserwujesz, kontroluiesz , uczvc'~Z się <{wiadomie własnych
mimowolnych gestów, czy też pozostawiasz to raczej intuicji?
Inacz~i jest z ty-m w życiu i w teatrze. Jakjuż powiedziałem, osobo\vc koszty
udawania w życiu są bardzo wysokie.
Dlatego raczej pOZ\Yalam sobie w prywatnym życiu na male "blędy'',takie jak
nieśmiałość. czy spontaniczna radość
n;:twet, gdy to nic
oplacalne z
tycznego punktu widzenia. Staram stę
Jednak kontrolować vv życiu
co

Moje spotkanie z '\!LP było raczej
powierzchowne. to byly tylko rozmowy ·············
z ludźmi i lektura kilku książek Widzę
icdnak szereg podobienstw i różnic.
P antom ima ma na cel u dziel o
sztuki (widowisko teatralne), NLP dąży ,,.,,...........,,.,
do kształtowania osobowości i działania
To jest zasadnicza różnica. Łączy je
natomiast wspólna nauka o zasadach
miedzyludzkiej komunikacji. Np. t<,;
technik NLP, kióre są związane z ekspresją
i mową ciała można też znaleźć w podręcznikach pantomimy.
Istnieje tez praktyczna dwuznaczNLP i pantomimy, kióra je do siebie ) >··>·······
upodabnia. Tak techniki pantomimy jak
i tGchniki NLP są narzędziami, które
w życiu można wykorzystać zarówno do · ·••••• ·: <·
dobrychjak i złych ccló;v. Można ich lat\vo
nadużyć poslugując
nimi np.· w celu
manipulacji. Wtedy zarówno jedna jak
i dn1ga technika może stać się źródłem
niepovvcto\vanych psychiczm ch strat
zwlaszcza w ludziach, którzy si;.; nimi
posługują, nie mówiąc już o spokcznych
kosztach. Jeśli natomiast uż:1ra
'\'LP .
lub Pantomimy do mądrego
własnej osobmvości i ulepszania
kac_ji z innymL to mogą być one brdzc:
poŻ) teczne.

1J. Twoje plany na przyszloH...
Wiedza o poza\verbalnej konn:dokończenie

wywiadu na stronie 29
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dokończenie

ze str 15

Teatr może być
autentyzmu ....

szkołą

Chciałbymmóc ją roz\vijać przv okazji
bada\\Czego projektu, nad którym właśnie
pr::tCUję.

Jako. że od \\ielu
mieszkam za
tam \\~'stępuję i prowadzę zajęcia,
chelalbym teraz
granicą

w

podać nam terminarz
wydarze1i
których
przygotowujesz?

: Warsztaty komunika~! i
w polityce, biznesie,

teatralne.

ze mną można nawiązać za
po$rednictwem poczty elektronicznej:

JaiLVIimesis@hotmail.com
dziekuję

za

rozmowę

· •··•··.·•·•···········

życząc dalszychsukcesów w Pantomimie
,chciałabym również wyrazić nadz;ieję5 iż
spotkać

dla mnie

do Jana Franciszka
ki erować na adres
w Almanachu.
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