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Aktor a nowe media na scenie. Kwestia techniki aktorskiej
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Praktyki sceniczne ostatnich dwudziestu lat wyjątkowo oryginalne i zróżnicowane, rezerwują
istotne miejsce dla rozwiązań związanych z nowoczesną technologią audiowizualną. Ekran
umieszczany na scenie, gra aktora żywego planu z wyświetlanym obrazem staje się elemente m
charakterystycznym nowoczesnej wizji reżyserskiej i wydaje się nie dziwić już współczesne go
widza. Okazuje się jednak, że ten typ kreacji nie ogranicza się dziś jedynie do projekcji
filmowych, ale jest o wiele bardziej skomplikowany, przyswajając coraz to nowe osiągnię c ia
technologiczne. Przywołajmy chociażby konstrukcje robotyczne, sensory, rozmaite programy
informatyczne, pozwalające tworzenie dyspozytywów scenicznych o naturze hypermedialnej.
Warto podkreślić, że poza efektem estetycznym, zasadniczej modyfikacji ulega sama gra
aktorska, odwołująca się do różnych domen artystycznych: film, installacja, sztuka cyfrowa.
Aktor musi również przywłaszczyć sobie specyfikę funkcjonowania tych narzędzi
technologicznych. Dyskusja na ten temat wykroczyła dziś poza ramy estetyczne przedstawie nia
i obejmuje także pytanie o technikę gry, charakterystyczną dla spektakli technologicznych oraz
zagadnienie związane z kształceniem aktora w tym kierunku, szczególnie w Wielkiej Brytanii.
Prelekcja ilustrowana będzie fragmentami przedstawień takich twórców jak Robert Lepage,
The Wooster Group, Marcel.lí Antúnez Roca, Jean-François Peyret, Oriza Hirata, Denis
Marleau.
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