Viens voir les comédiens

opisy zdjęć
Comme ils disent

Jak mówią

Jego twarz nosi ślady pracowitej nocy. Po zakupach na targu, siada, jak zwykle,
w tej samej kawiarni, pewien, że znowu spotkają się wzrokiem, on i jego
niespełniona miłość. Na stole siatka z zakupami a w niej, między innymi, łodyga
pora, symbol seksualności. Biżuteria, w tym pierścionki, podkreśla kobiecą
stronę postaci. Spojrzenie jednocześnie rozmarzone i znużone. Nawet jeśli nie
widać wyrazu twarzy młodego mężczyzny, można zgadnąć zmieszanie a nawet
niepewność, do tego stopnia, że jego towarzyszka wydaje się rozdrażniona. Jej
uścisk ręki wyrywa go z tego stanu.
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Désormais

Od tej pory

Rozstanie stało się faktem, znalazł się sam i snuje się wśród przedmiotów, które
zgromadził; nieuporządkowane jak ich związek, przypominają mu ukochaną
istotę. Żyje praktycznie w ciemności. Jego własny cień czeka przy drzwiach na
powrót utraconej miłości. Czyż pies nie czeka zawsze z nadzieją na przyjście
swego pana?
___________________________________________________________________
Emmenez-moi

Zabierzcie mnie na koniec świata

Lodowate powietrze i mgła z północy spowija port. Statek zacumował do
nabrzeża i właśnie został rozładowany. Silniki zatrzymane, żaden dym nie
wydobywa się z komina. Marynarze, upiwszy się, wrócili na pokład. Pozostał
jedynie pracownik portowy, pali a dym papierosa miesza się z mgłą. Jego
rozmarzone, nieobecne spojrzenie i jakby zarys uśmiechu są znakiem, że
marzenie o lepszym życiu stanie się rzeczywistością.
___________________________________________________________________
For me formidable
Picadilly Circus, młoda kobieta biegnie do swojego francuskiego amanta strasząc
po drodze "eskadrę" gołębi. Przytrzymuje kapelusz, który odsłania jej twarz
ozdobioną piegami nawiązującymi do przebarwień na czarnym marmurze
fontanny. Jej nieco dziwny strój przypomina, że w Londynie mody są wieczne.
___________________________________________________________________
Hier encore Jeszcze wczoraj
Otoczony zdjęciami i przedmiotami z czasów swojej młodości, mężczyzna
odtwarza nieznudzenie filmy, które przywołują zapomniane chwile. Siedzi sam w
świetle odbitym od ekranu rzutnika, którego zgrzytanie wypełnia ciszę.
Zanurzony w swoich myślach, założył sweter, który chroni go przed chłodem
samotności. Za nim, metaforyczny obraz jego życia.s
Jest pewien anachronizm między wyrazem jego oczu i twarzy. W oczach maluje
się nostalgia a na twarzy rodzaj rozbawienia.
___________________________________________________________________
Je bois

Piję

Znudzenie spowszedniałym życiem wypaliło ich uczucia. Ciągle tylko wzajemne
oskarżenia i krytyka. Alkohol jest jedyną rzeczą, którą on chce jeszcze z nią
dzielić w czymś, co ma przypominać taniec. Kobieta odpycha z niesmakiem jego
zaloty, nie rozpoznaje już w nim mężczyzny, którego kochała. Żyrandol
przypomina kształtem zimowita, kwiat symbolizujący utraconą miłość.
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Je m'voyais déjà

Już widziałem jak

Staroświecki piosenkarz znowu został odrzucony przez kolejną agencję
artystyczną. Prawie bez grosza, wychudzony, topi się we własnym garniturze.
Peruka maskuje łysinę. Wychodząc, zawiedzony, woła coś głośno do sprzątaczki,
która zdziwiona i nieufna, mało się tym przejmuje. Jedynie mężczyzna
przechodzący obok wydaje się zaciekawiony.
___________________________________________________________________
L'amour c'est comme un jour Miłość niczym dzień
Słońce świeci ale nie jest w stanie ocieplić atmosfery między oddalającymi się od
siebie partnerami. Ona, naprzeciwko niego, naga, on patrzy na nią być może po
raz ostatni. Pozostaje nieczuła na jego błagania, odwraca wzrok i odpycha go od
siebie ręką. Nawleka włosy na palce pokazując nieświadomie zamiar
zwiększenia dystansu.
________________________________________________________
La bohème Cyganeria
Klient waha się pomiędzy dwoma płótnami. Jego refleksję mącą słowa malarza
opowiadającego o starych dobrych czasach. Jego modelka machinalnie ubrała
się z powrotem. Tyle dla niego pozowała od lat, że mógłby skończyć swój obraz
bez jej pomocy. Co ich łączy? Wspólnota dusz.
___________________________________________________________________
Les comédiens Komedianci
Otwarty gest konferansjerki zaprasza do udziału w spektaklu wędrownej trupy
kuglarzy. Są wśród nich artyści, aktorzy, piosenkarze, muzykanci, reżyserzy i...
treserzy psów.
___________________________________________________________________
Les deux guitares Dwie gitary
Kawiarnia jest jego przystanią na wieczór, klienci jego rodziną, wino
towarzyszem samotności. Działanie alkoholu i tytoniu połączone z urojonym
tańcem przyprawiają go o zawrót głowy i przynoszą, chociaż na ten jeden
wieczór, zapomnienie i szczęście. Poza diabelskim rytmem gitar świat
zewnętrzny dla niego nie istnieje. Nie robi sobie nic z uszczypliwości, których z
resztą nie zauważa.
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Les plaisirs démodés Niemodne przyjemności
Para jakby z innej epoki znalazła się w klubie nocnym, który kiedyś zwano
dancingiem. Wszystko się zmieniło: wystrój, ubiory ludzi a przede wszystkim
muzyka i styl tańca, bardziej ruchliwy niż rytmiczny. Mało ich to obchodzi, to
miejsce, gdzie się spotkali. Są w swoim świecie, nie widzą nikogo i nikt ich nie
widzi. Dla nich dwojga to pielgrzymka do świątyni czułości.
___________________________________________________________________
La Mamma
Gdzieś we Włoszech zebrała się rodzina: La Mamma odchodzi. Część siedzi
przy stole i ogląda albumy ze zdjęciami. Jest ciepło, kołnierzyki koszul rozpięte,
marynarki odwieszone na krzesła. Nie są smutni, przecież i tak musi kiedyś
umrzeć. Na stole resztki podwieczorku. Po prawej, odizolowany od pozostałych,
siedzi Giorgio, przeklęty syn, którego "zawód" można zgadnąć dzięki młodej
kobiecie, która dotrzymuje mu towarzystwa. Przygnębiony, o nieobecnym
spojrzeniu, próbuje topić smutki w kieliszku. Ona, blisko niego, stara się go
pocieszyć. Intensywność spojrzenia tłumaczy jej niepokój. Stary pies leżący na
podłodze zdaje się rozumieć panującą atmosferę. Mężczyzna grający na gitarze,
jedyny łącznik pomiędzy postaciami, intonuje znane melodie. Na pierwszym
planie, kuzynka przykazuje dziewczynce, wystrojonej na tę okazję, aby była
cicho, bo La Mamma śpi. W końcu, zasugerowany przez kompozycję obrazu,
pokój Matki; postać, której ramię dostrzegamy, kieruje się do niej, aby przynieść
jej ulgę.
___________________________________________________________________
Mes emmerdes Moje kłopoty
Przyjęcie było długie, dzień wstaje, wieje wiatr i mimo przebłyskującego słońca,
pogoda się pogarsza. Po przejechaniu ładnych kilkunastu kilometrów plażą, na
wszelki wypadek zatrzymuje się, żeby rozłożyć dach swojego luksusowego auta,
kupionego jak wszystko inne dzięki przerośniętej ambicji zawodowej. Odwraca
się i zauważając pozostawiony na piasku ślad swojej przejażdżki, stwierdza z
goryczą, że przypomina on jego życie, ślad zaciera się a razem z nim znikają
bliscy i przyjaciele.
_________________________________________________________________
Non, je n'ai rien oublié Niczego nie zapomniałem
Czas płynie ale on nie zapomniał tej młodzieńczej miłości. Chciałby ją zobaczyć
ale spuszczona głowa, spojrzenie pełne żalu, chłodny uścisk dłoni, dyskretnie
pokazana obrączka, powinny dać mu do zrozumienia, że nie ma nadziei. Czy
różnica społeczna to jedyny powód?
___________________________________________________________________
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Par gourmandise Z łakomstwa
Gładka skóra ociekająca od owocu męczennicy wywołuje wzajemne pożądanie,
przyjemność degustacji. Ramię obejmujące jego głowę jest zaproszeniem do
wspólnej uczty.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
QUI ? K to?
Przez całe życie przymykali oczy na różnicę wieku, jednak niedługo wypełni się
czas. On obejmuje ją opiekuńczo ramieniem. Ona to czuje, ułożenie jej rąk mówi
o ukojeniu. Ich wyrazy twarzy zdradzają odmienne myśli. On jest przejęty, ona
niepewna. Szlafroki o odmiennych stylach podkreślają różnicę pokoleń.
___________________________________________________________________
Trousse chemise Las w Trousse Chemise
Wraca do tego lasu niczym pielgrzym w święte miejsce. Życie nie jest łatwe,
świadczą o tym chociażby jego zgarbione plecy. Wszystko jest szare, pada ale
on nie czuje kropel deszczu. Obraca delikatnie potłuczone kawałki butelki
przypominające mu chwile, które naznaczyły jego młodość i późniejsze życie.
___________________________________________________________________
Tu t'laisses aller Już się nie starasz
Późno wraca z biura, zrezygnowana mina, niechlujny strój, napił się dla kurażu
przed rozmową. Nie ma odwagi skonfrontować się z nią bezpośrednio, więc
pozostaje w cieniu. Siedzi z głową opartą o ścianę, ręką na klamce drzwi, to
dodaje mu trochę pewności siebie, aby wyznać, co go boli. Ona stoi przed
lustrem, zaskoczona tym, co właśnie usłyszała, podnosi rękę do twarzy, jakby
trzymała się za bolące po spoliczkowaniu miejsce.
___________________________________________________________________
Un corps Ciało
Delikatność firanki równoważy chłód metalowego łóżka i przyzwala na wędrówkę
wyobraźni. Kobieta doprasza się pieszczot hojnej dłoni, którą prowadzi
jednocześnie delikatnie i stanowczo.
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