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Streszczenie  
 

El fenómeno de performatividad y transmedialidad en el teatro español contemporáneo: Rodrigo 

García y La Carnicería Teatro 

 

 (Hiszpański  teatr współczesny wobec zjawiska  performatywności i transmedialności:  Rodrigo 

García i La Carnicería Teatro) 
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Głównym celem i założeniem rozprawy doktorskiej jest analiza wybranych tendencji we 

współczesnym teatrze hiszpańskim, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości scenicznej 

Rodriga Garcíi, którego spektakle pod względem tematycznym, jak i formalno- estetycznym 

stanowią reprezentatywny przykład przemian, jakie obserwuje się w sztuce scenicznej w 

Hiszpanii od początku lat osiemdziesiątych. Rodrigo García, dramaturg, reżyser teatralny, 

scenograf, urodzony w 1964 roku w Buenos Aires, syn hiszpańskich emigrantów, przybywa do 

Madrytu w latach osiemdziesiątych, gdzie zakłada swoją grupę La Carnicería Teatro (Teatr 

Rzeźnia). W trakcie prawie trzydziestu lat swojej obecności na scenach Rodrigo García dał się 

poznać jako twórca eksperymentujący ze środkami wyrazu na scenie i poszukujący nowych 

funkcji sztuki scenicznej. 

 Traktując pracę sceniczną założyciela grupy teatralnej La Carnicería zarówno w 

kategoriach teatralnych, jak i filozoficznych, nasze rozważania na temat właściwości, cech i 

sposobów funkcjonowania jego przedstawień przeprowadziliśmy głównie w oparciu o teorie 

performatywności i transmedialności. Pojęcia te, choć wymykają się sztywnym i zawężającym 
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definicjom, trafnie pozwalają opisać rozwijającą się poza granicami tradycyjnie wyznaczanymi 

przez sztukę dramatyczną estetykę twórczości scenicznej Rodriga Garcíi. 

 Pierwszy rozdział dysertacji, historyczno-analityczny, dotyczy asymilacji 

postmodernistycznego widzenia i rozumienia teatru przede wszystkim u twórców teatralnych, 

którzy zaczynali swoją działalność artystyczną w Hiszpanii w latach osiemdziesiątych, 

korzystając ze zmiany politycznej po 1975 roku. Różnorodność pod względem tematycznym jak i 

estetycznym teatr hiszpański końca XX wieku zawdzięcza nie tylko indywidualnym 

dramaturgom i reżyserom, lecz także licznym zespołom, takim jak La Zaranda czy La Cuadra z 

Andaluzji, baskijskiemu teatrowi Akelarre, katalońskim grupom Els Joglars, Els Comediants, 

Dagoll Dagom, Sèmola Teatre, ale przede wszystkim La Fura dels Baus. Wspomiane zespoły 

teatralne stanowiły więc istotny punkt odniesienia w moich badaniach, gdyż to one tworzyły 

panoramę teatralną okresu, kiedy swoją dzialalność artystyczą rozpoczynał teatr La Carnicería. 

Celem kolejnego rozdziału jest analiza języka mówionego i tekstów projektowanych na scenie z 

użyciem nowych technologii, jak i transtekstualne odwołania do dramatów klasycznych i innych 

utworów literackich w teatrze Rodriga Garcíi. Słowne wypowiedzi w widowiskach teatralnych 

tego reżysera charakteryzuje przede wszystkim eklektyzm stosowanych form. Przekaz werbalny 

nie ogranicza się do reprezentacji wypowiedzi postaci fikcyjnych, lecz wyrażając nieufność 

wobec funkcji komunikatywnej, epistemologicznej i percepcyjnej języka, w przedstawieniach 

teatru La Carnicería słowo nierzadko staje się autonomicznym, autoreferencyjnym środkiem 

wyrazu. Podobnie, jak to wykazaliśmy w rozdziale trzecim, różnorodne elementy dźwiękowe w 

teatrze Rodriga Garcíi, które skupiają większą uwagę na barwie, kształcie, organiczności, niż na 

znaczeniu, nabierają charakteru plastycznego i stają się aktem performatywnym. Kolejny rozdział 

rozprawy doktorskiej to próba przedstawienia i interpretacji cielesności i ruchu aktora w akcie 

tworzenia spektaklu. U Garcíi ciało aktora, wyzwolone z funkcji reprezentacyjnej i zredukowane 

do materialnej, fizycznej obecności staje się źrodłem dźwięku oraz istotnym elementem 

wizualnym w budowaniu rzeczywistości scenicznej. Inna odsłona cielesności w teatrze tego 

reżysera to ciało wpisane w kontekst narzuconych dyskursów, przemocy, represji, dyskryminacji 

i manipulacji. W ostatnim rozdziale rozprawy podjęliśmy temat struktur przestrzennych w 

widowiskach Rodriga Garcíi, który rezygnując z mimetycznego modelu teatru, przekształca 

scenę w przestrzeń wewnętrznie sprzeczną, niedokończoną, w której dominują pofragmentowane 

i zdekonstruowane działania sceniczne. Operując różnorodnymi środkami wyrazu, od 
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akustycznych (muzyki instrumentalnej i wokalnej, krzyków, szeptów, ciszy) po obraz 

multimedialny, Rodrigo García tworzy rzeczywistości rizomatyczne, hybrydyczne, które 

wymykają się opisowi w kategoriach racjonalnej, jednolitej, linearnej całości. Należy także 

podkreślić, iż w porządku reprezentacji, czyli – u Rodriga Garcíi – porządku performatywnym 

istotne miejsce zajmuje widz, stąd w centrum naszych  rozważań znajduje się kwestia 

doświadczenia odbioru przez publiczność, jak również rola widza w konstytuowaniu 

przestrzenności w widowiskach tego reżysera. 

            Badając powyższe kwestie, staraliśmy się dowieść, że projekt estetyczny La Carnicería 

Teatro, oparty na dynamicznych konfiguracjach i transformacjach różnych mediów, wpisuje się 

w istotną dla współczesnej kultury, myśli filozoficznej i badań teatrologicznych dyskusję o 

funkcji tekstu/przedstawienia jako aktu performatywnego i komunikacyjnego. Reżyseria trans- 

medialna Rodriga Garcíi, w której zaciera się lub podważa gatunkowe granice, swobodnie miesza 

i łączy dowolne środki artystycznego wyrazu, korzysta ze zdobyczy technologicznych i 

elektrotechnicznych, stanowi także istotny głos w refleksji na temat współistnienia i 

współoddziaływania różnych mediów w teatrze oraz sposobów reprezentowania i komentowania 

jednego medium przez drugie. Warto podkreślić, iż twórczość sceniczna grupy La Carnicería 

Teatro czerpie inspiracje z osiągnięć awangardy europejskiej, koncepcji reformatorów teatru 

europejskiego (m.in. Bertolda Brechta, Gordona Craiga, Konstantina Stanislavskiego, Jerzego 

Grotowskiego, Tadeusza Kantora), jak również dorobku alternatywnych, niezależnych grup 

teatralnych w Hiszpanii czy eksperymentalnego teatru Argentyńczyka Eduarda Pavlovsky’ego. 

Pod wpływem prekursorów nowoczesnej inscenizacji scenicznej Rodrigo García nie tylko 

wypracował swój własny, niepowtarzalny, polifoniczny język sceny, lecz jego widowiska 

teatralne, które nieustannie prowadzą dialog ze współczesnością, stają się nowym teatrem-

lustrem, w którym odbijają się doświadczenia i problemy jednostki, wychowanej na kulturze 

masowej, przyzwyczajonej do szybkiego tempa zdarzeń, a zarazem coraz bardziej zagubionej w 

świecie konsumpcyjnego kapitalizmu.  

 


