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Любі друзі,
У той час, коли світ щогодини та щохвилини підключений до повсякденного потоку
новин, чи можу я запросити всіх нас, як творців, увійти в наші належні масштаби, сферу
та перспективу епічного часу, епічних змін, епічного усвідомлення, епічної рефлексії та
епічного бачення? Ми живемо в епічний період історії людства, при цьому глибокі та
значущі зміни, які ми переживаємо у ставленні людей до себе, один до одного та до
інопланетних світів, знаходяться майже за межею нашої можливості сприйняти,
сформулювати, проговорити та висловитись про них.
Ми живемо не у 24-годинному циклі новин, ми живемо на лезі часу. Газети та ЗМІ
абсолютно безсилі та не в змозі впоратися з тим, що ми відчуваємо. Де та мова, та які саме
рухи та образи можуть дозволити нам усвідомити глибокі зрушення та злами, які ми
переживаємо? І як ми можемо передати зміст нашого сьогоднішнього життя не як
репортаж, а як переживання?
Театр це мистецтво переживання.
У світі, перенасиченому безпрецедентними кампаніями у пресі, змодельованими
переживаннями, жахливими прогнозами, як ми зможемо вирватись за межі нескінченного
повторювання чисел, щоб відчути святість і нескінченність одного життя, єдиної
екосистеми, дружби або силу світла у незвичайному небі? Два роки COVID-19 затьмарили
почуття людей, обмежили їх життя, розірвали зв’язки та поставили нас на нечуваний
нульовий рівень людського існування.
Яке насіння потрібно сіяти та пересівати в ці роки, скільки чагарнику та будяків треба до
останку видалити? Так багато людей сьогодні на межі! Так багато насильства спалахує,
ірраціонально та несподівано! Так багато усталених систем виявилися джерелами
постійної жорсткості.
Де наші поминальні обряди? Що нам потрібно пам’ятати? Які ритуали дозволять нам
нарешті переосмислити і спробувати робити кроки, яких ми ніколи раніше не робили?
Театр епічного бачення, смислів, відродження, відновлення та турботи потребує нових
ритуалів. Нас не потрібно розважати. Нас потрібно зібрати. Нам треба поділяти один
простір, і нам потрібно культивувати спільний простір. Нам потрібні захищені місця де
можна уважно слухати в умовах рівності.
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Театр – це створення на землі простору рівності серед людей, богів, рослин, тварин,
дощових крапель, сліз та відродження. Простір рівності та уважного слухання, осяяний
прихованою красою, яка живе на перетині небезпеки, невимушеності, мудрості, дії та
спокою.
У «Сутрі квіткових орнаментів» Будда визначає десять видів великого Терпіння в
людському житті. Один з найпотужніших називається Терпіння в сприйнятті всього, що
відбувається, як міражів. Театр завжди представляв життя цього світу як міраж, що дає
нам змогу зазирнути у людську ілюзію, оману, сліпоту та заперечення з визвольною
ясністю та силою.
Ми так впевнені в тому, що ми бачимо, та в тому як ми дивимось на щось, що ми не в
змозі побачити та відчути альтернативну дійсність, нові можливості, інші підходи,
невидимі стосунки та вічні зв’язки.
Тепер прийшов час глибокого перезавантаження нашої свідомості, наших почуттів, нашої
уяви, нашого минулого та майбутнього. Цю роботу не можуть виконати ізольовані люди,
які працюють поодинці. Цю роботу ми маємо виконати разом. Театр – це запрошення
зробити це спільно.
Щиро дякую за вашу роботу.
Пітер Селларз
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