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Daj mi rząd tusz!

3.08 sobota

Joanna Żabnicka

16.00 Shake Lear!, monodram,
reż. i wykonanie Bea von Malchus,
(Niemcy), Teatr Wybrzeże, Scena
Malarnia, Gdańsk
17.00 Ofelie. Ikonograf ia szaleństwa,
reż. Zorka Wollny, Muzeum Sztuki
w Łodzi i Muzeum Współczesne we
Wrocławiu; Park Kolibki, Gdynia
19:00 Titus Andronicus, reż. Jan Klata,
Teatr Polski we Wrocławiu (Polska) oraz
Staatschauspiel Dresden (Niemcy); Teatr
Wybrzeże, Duża Scena, Gdańsk
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4.08 niedziela

fot. Greg Goodale

16.00, 19.00 Cały świat to scena, a ludzie
na nim to tylko aktorzy, monodram,
reż. i wykonanie Emil Boroghina,
Rumunia; Teatr Wybrzeże, Scena
Malarnia, Gdańsk
18.00 Na końcu łańcucha, reż. Eva
Rysova, Teatr im. Juliusza Osterwy
w Lublinie; Teatr Wybrzeże, Duża
Scena, Gdańsk
21.00 Ofelie. Ikonograf ia szaleństwa,
reż. Zorka Wollny, Muzeum Sztuki
w Łodzi i Muzeum Współczesne
we Wrocławiu; Teatr Szekspirowski
w budowie, Gdańsk

Anatomia Tytusa Fall of Rome, reż. Wojtek Klemm, Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Anatomia Tytusa Fall of Rome w reżyserii Wojtka Klemma z krakowskiego Narodowego Starego Teatru to spektakl,
w którym estetyka odgrywa szczególną rolę. Myliłby się jednak ten, kto tę cechę utożsamiałby po prostu z wygodą
i „wzrokowym” bezpieczeństwem widza. W tym wypadku wrażliwość na kolory (skóry) i oczekiwania względem sposobu podawania potraw są potraktowane śmiertelnie poważnie.
Scenografia, jaką zastaje widz po wejściu na salę, jest prosta,
a równocześnie sprawia wrażenie klaustrofobicznej: zbudowane na
scenie ściany, wyłożone sporymi kartonowymi płytami, są nachylone ku sobie. Z prawej i lewej strony wycięte zostały w nich wejścia,
w tyle natomiast znajduje się wieloosobowy prysznic, który biorą
wszystkie postaci przedstawienia. Pośród kłębów pary dobywającej się z tej prowizorycznej łaźni dają się słyszeć pokrzykiwania
obwieszczające wstąpienie na tron kolejnych cesarzy. Reżyser od
początku nie daje zapomnieć o tym, że Rzym jest państwem opartym na sile wojskowej: całemu spektaklowi towarzyszy rytmiczność
wykonywanych gestów i poruszanie się po liniach prostych. To
ciekawe, że pod tym względem miotająca się po scenie w obłędzie,
okaleczona Lavinia pozostaje zupełnie niezależna.
Opresyjność spektaklu Klemma dostrzec można także na innym
poziomie – brutalność języka manifestuje się w wykrzykiwanych
z mechaniczną wręcz nieustępliwością zagadkach rasistowskich
w rodzaju „czym różni się Murzyn od opony?” przez niewolnika
Tamory, a także w obszernych monologach Heinera Müllera, włożonych w usta Lavinii i Lucjusza. Szeroko rozumianej przemianie
w sensie fizycznym – od okaleczenia Lavinii, przez przejście Tytusa
na stronę Gotów, a na przygotowanej pieczeni z synów cesarzowej

skończywszy – patronują brane bardzo dosłownie Metamorfozy
Owidiusza.
Przeistoczeniu podlegają zresztą nie tylko bohaterowie, lecz także przestrzeń. Pod koniec spektaklu tekturowa scenografia rozkleja
się, kolejne płyty spadają, odsłaniając metalowe rusztowanie. Tak
zaakcentowany rozpad struktury, potęgowany przez miksowaną na
żywo muzykę, która wprowadzała w drgania siedzenia widzów, jest
esencją dramatu Szekspira ze szczególnym uwzględnieniem fizycznej postaci tegoż rozkładu. Cielesność bierze górę nad metafizyką,
a żądanie dusz w tym wypadku zmienia się w obsesję mięsa i krwi
– słowem: pragnienia tusz w sensie czysto kulinarnym.
Anatomia Tytusa Fall of Rome w centrum zainteresowania
stawia problem od-wewnętrznego psucia się tkanki (państwowej)
i z dietetyczną konsekwencją przypomina, że pozostaje się tym,
co się zjadło. Jest to tym bardziej pesymistyczna konkluzja, że
w dzisiejszych czasach nie jemy przecież najzdrowiej; mało tego
– robimy to całkiem świadomie. Dziś już żaden poeta nie przypomina, że tak naprawdę wszystko pozostaje kwestią smaku, chociaż
proces niszczenia, jaki Szekspir wyłożył w swoim dramacie, odbijać
się będzie jeszcze gorzko i długo.

EDU
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spoilery
Tej nocy nie chcę spać!

Bez słów

Tomasz Domagała

Mateusz Jażdżewski

Koncepcja reżysera Anatomia Tytusa Fall of Rome jest
oszczędna, ascetyczna i precyzyjna, można nawet powiedzieć, że chirurgicznie precyzyjna – wszak chirurgiczny skalpel ma wiele wspólnego z anatomią.
Anatomię w tym przypadku można rozumieć na różne sposoby. Jest
to odrażający spis części ludzkiego ciała, które wrogowie wzajemnie
sobie odcinają lub uszkadzają w bratobójczej walce. Ta z kolei jest
wynikiem ślepej rządzy zemsty. Jedna ofiara rodzi następną i tak do
samego finału, w którym na polu walki zostają już tylko nieliczni. Inne znaczenie słowa „anatomia” łączy się z drugim członem
tytułu przedstawienia – Fall of Rome. Jest to metafora upadku
Rzymu, a w konsekwencji anatomia upadku każdego imperium.
Co ciekawe, u Wojtka Klemma anatomia upadku została pokazana
na przykładzie prawego i wiernego obywatela, którego opresyjne
i dyktatorskie państwo zmienia w „boga zemsty”. Można zatem
mówić także o anatomii upadku moralnego jednostki, poddanej
wyjątkowym cierpieniom i niesprawiedliwości.
Antynomie, określające stosunek dwóch wrogich sobie światów
Tytusa i cesarza Saturnina (a właściwie jego żony Tamory), czyli
intelektualizm–siła fizyczna, miłość–pożądanie, prostota–wyrafinowanie, wartość–cynizm, wydobyte są za pomocą kostiumów,
sposobu prowadzenia postaci, nadania im cech wyróżniających daną
osobowość. Aktorstwo jest tym opozycjom całkowicie podporządkowane, a jego styl jest przez to precyzyjnie określony. Aktorzy
prawie wcale ze sobą nie rozmawiają, wygłaszają kwestie wprost do
publiczności, mówią do samych siebie. Ich recytacje są dodatkowo
stylizowane za pomocą patosu i zamierzonej – jak się wydaje – nienaturalności. Taka estetyka i sposób prowadzenia aktorów sugeruje
zwrócenie uwagi nie na treść, ale na strukturę, każe nam podziwiać
nie tyle piękno ciała, ile budowę jego poszczególnych części.
Reżyser garściami czerpie z dramatów Bertolda Brechta i teatru niemieckiego, co nie jest w żadnym stopniu zarzutem (dobry
wzorzec nikomu jeszcze nie zaszkodził). W odbiorze spektaklu
przeszkadzają mi jednak dwie rzeczy: zbytnia ironiczność i brak
finału. Składające się na koncepcję reżyserską sposób gry aktorskiej,
kontrapunktowanie jednych scen drugimi, patos i nienaturalność są
tak konsekwentne, że paradoksalnie poddają w wątpliwość sens tego
projektu. Atakowany ironią i świadomy zdystansowanego stosunku
reżysera widz, choćby chciał, nie ma możliwości zaangażowania
się w przedstawienie. Odbiorca obeznany teatralnie zadowoli się
śledzeniem meandrów intelektualnie pojmowanego świata, ale
widz niedoświadczony po prostu się znudzi. Druga sprawa to brak
finału. Oczywiście w zamierzeniu twórcy Anatomii Tytusa... jest
on obecny, ale nie ma niestety zbyt wielkiej siły oddziaływania. Jest
konsekwentnie potraktowany z dystansem i pozbawiony jakichkolwiek emocji. Wystarczy jednak przypomnieć sobie dramaty ojca
chrzestnego tego przedstawienia, Bertolda Brechta. W ich finale
autor zawsze, przewrotnie zresztą, atakuje uśpione zmysły odbiorcy
jakimś gestem lub działaniem, które pozostawia go w osłupieniu,
w niepokoju i nie pozwala mu zasnąć. Tego właśnie zabrakło mi
w spektaklu Wojtka Klemma. Dlatego zeszłej nocy spałem spokojnie, a szkoda!

Simultaneous Speech (Równomowa),performans, reż. Dalibor Martinis,
Chorwacja

Na konferencji Języki władzy/ Języki sztuki pada słów
wiele, a uczestnicy długo debatują, zaciekle broniąc
swoich racji. Dalibor Martinis pokazał jednak, że słowo
niekoniecznie ma jakąś przesadną wagę. Szczególnie,
gdy nie da się go nawet usłyszeć.

fot. Greg Goodale

W 2009 roku ten sam performer zaprezentował na festiwalu spektakl Coded Confessions, podczas którego bohaterowie – ochotnicy
– mogli mu się wyspowiadać w Teatrze w Oknie. Byli oni obserwowani przez widzów i przypadkowych przychodniów, jednak ich
słowa były słyszalne jedynie jako dźwięki ptaków, o czym performerzy podobno nie wiedzieli. Występowali więc ze świadomością,
że to, co mówią, ma jakieś znaczenie. Tymczasem ich świergot
mógł co najwyżej wywołać uśmiech lub lekkie znudzenie.
W Simultaneous Speech Martinis zastosował podobny koncept,
prosty i dobitny. Naprzeciw widowni ustawił czerwoną trybunę
i podest dla dwunastu tłumaczy. Sam wcielił się w rolę polityka,
który rozpoczął swoje przemówienie od stwierdzenia, że teraz
wszyscy mają go słuchać. Potem kontynuował przemowę, która bez
kontekstu brzmiała jak pozbawiona sensu nowomowa. Pojawiły się
w niej konstrukcje w rodzaju „władzę przejmiemy zaraz, a nawet
jeśli trzeba będzie poczekać, to poczekamy”.
To, co mówi polityk, jest równocześnie tłumaczone na dwanaście
języków. Podobno. Tłumacze czytają jakieś teksty, ale nawet znając
języki obce, trudno je zrozumieć, bo do widzów dochodzi tylko
beztreściwy szum. Martinis bawi się tłumaczeniami jak muzyką.
Jego pomocnicy przemawiają razem, na zmianę, tworzą grupy,
które dialogują ze sobą w różnych językach. Z tej wielojęzycznej
symfonii nie da się wyłonić żadnej spójnej treści. To, czyj komunikat zabrzmi najgłośniej, zależy wyłącznie od modyfikowanego poziomu dźwięku w jego mikrofonie. Chorwacki performer naigrywa
się także z roli tłumacza – jego rola jako pomocnika w komunikacji
zostaje tutaj podważona i wyśmiana. Po wysłuchaniu półgodzinnego potoku słów, jazgotu i szeptu tym bardziej można docenić ciszę.

U-festiwal
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OFF-spoilery

Casting na lektora

Dozwolone do lat czternastu

Z Tatianą Bratek, tłumaczką występującą w spektaklu
Dalibora Martinisa, rozmawia Anna Bajek

Daria Kubisiak

Osoby, które miały odczytywać teksty wybrane przez Dalibora
Martinisa, zostały wyłonione w castingu. Jak to się stało, że zainteresowała się Pani tym wydarzeniem i dlaczego postanowiła wziąć
w nim udział?
Dowiedziałam się o tym naborze z Facebooka i ze strony festiwalowej,
gdzie było napisane, że potrzebują kogoś, kto potrafi czytać w języku
niemieckim. Akurat miałam wolne i stwierdziłam, że pójdę tam, żeby
trochę „otrzaskać” się ze stresem.
W jaki sposób przeprowadzony został nabór?
W Teatrze w Oknie odbyło się przesłuchanie. W komisji były dwie
osoby – pani, która jest koordynatorką, i nieznany mi aktor (przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska). Scenografia już wtedy wyglądała
podobnie jak dzisiaj, to znaczy stała ambona. Dostałam do przeczytania tekst po niemiecku – przemówienie Gandhiego o samorealizacji
i odkrywaniu siebie. Miałam ten tekst zaprezentować, czytając go
i interpretując, a później trzeba było go przeczytać tak jak dyktator.
Czy wie Pani na jakiej zasadzie zostały dobierane teksty? Jaki był klucz?
Wiem, że w każdym języku jest to przemówienie innego sławnego
dyktatora czy też guru.
Czy było to dla Pani pierwsze tego typu wystąpienie przed
publicznością?
Tak, rzeczywiście, to był mój pierwszy raz.
Czy praca nad tekstem była dla Pani trudna? Czy długo pracowała
Pani nad jego wymową?
Tekst nie jest skomplikowany językowo, nie było problemu, żeby go
przeczytać. Natomiast jest on trudny, ponieważ jest to tekst filozoficzny, a jednocześnie bardzo piękny. Mam nawet kilka zdań podkreślonych dla siebie. Jedno z nich nawet trafiło do mojej domowej „gazetki”,
to bardzo mądry fragment.
Czy na co dzień ma Pani kontakt z językiem niemieckim, jest z nim
związany Pani zawód?
Tak, uczę języka niemieckiego.
Sugeruje to Pani niezwykle staranna wymowa, na którą szczególnie
zwróciłam uwagę w trakcie spektaklu. Jak wyglądała praca z Daliborem Martinisem i jak można by ją ocenić? Czy było to przeżycie
rozwijające, inspirujące? Jeśli miałaby Pani możliwość powtórzenia
przedsięwzięcia, to czy podjęłaby się Pani tego ponownie?
Oczywiście! Pan Martinis jest szalenie miłym, spokojnym mężczyzną
i reżyserem. Do wszystkiego podchodził bardzo profesjonalnie, dbał
o to, aby każdy szczegół był dopracowany. Tutaj, jak Pani widziała,
trudność polegała na tym, żeby zgrać światła z dźwiękiem, czyjś głos
podgłosić, inny ściszyć, odpowiednie światło włączyć albo wyłączyć
i tak dalej – reżyser samodzielnie pilnował wszystkich szczegółów. Był
do tej pracy bardzo przygotowany. Poza tym jest miłym, zabawnym
człowiekiem i sam często rozluźniał atmosferę w pracy.
Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i życzę wielu sukcesów w pracy
oraz podobnych doświadczeń w przyszłości.

The King, The Queen and The Fool, Maybe Theatre Company (UG), reż.
Tadeusz Z. Wolański

Twórcy The King, the Queen and the Fool powinni
dodać podtytuł spektaklu „dozwolone do lat czternastu”. Byłaby to wskazówka dla widzów, którzy zamierzają uczestniczyć w tym punkcie programu. Starsza
publika będzie raczej rozczarowana tym, co właśnie
zobaczyła.
Reżyser, Tadeusz Wolański, jest wykładowcą Uniwersytetu
Gdańskiego. W Instytucie Anglistyki prowadzi Koło Naukowe
Maybe Theatre Company i wystawia ze studentami spektakle
tylko w języku angielskim. I chwała mu za to – powinien jednak
popracować nad poziomem przedstawienia prezentowanego na
festiwalu. Twórcy podają w programie, że spektakl jest „melanżem”. I jest to w stu procentach trafne określenie podsumowujące całe wydarzenie.
Zamiast przedstawienia braliśmy udział w wykładzie performatywnym, odbywającym się przy XIV-wiecznym stole. Z melanżu tekstów nie wyłania się spójna całość. Scenariusz składa
się z odrębnych, niezwiązanych ze sobą fragmentów, które
odczytują aktorzy. „Wykład” przerywany był przez błazna. Nielicznie zgromadzeni widzowie z zainteresowaniem śledzili jego
występy. Wejścia błazna przypominały nagrywanie reklamówki,
o czym informował napis „reklama” na tabliczce, którą wnosił
aktor. Jego występy wzbudzały salwy śmiechu wśród widzów do
około czternastego roku życia. Starsze osoby, a zwłaszcza miłośnicy dzieł Szekspira, byli raczej zniesmaczeni.
Młodym widzom najwyraźniej spodobała się estetyka spektaklu. Gra aktorska była przerysowana, ruchy nienaturalne, a mimika aktorów groteskowa. Myślę, że taka formuła przedstawienia była do przyjęcia jedynie przez dzieci. Spektakl powinnien
być adresowany przede wszystkim do tej grupy wiekowej. Po
przedstawieniu gdańszczanki, Ala i Monika (lat 9), przyznały,
że chociaż nie zrozumiały obcojęzycznych partii tekstu i nigdy
nie czytały Szekspira, to ten spektakl sprawił, że chętnie zajrzą
do jego dramatów. To największy atut projektu – studencki teatr
szerzy edukację nie tylko wśród starszych widzów, lecz także –
a może przede wszystkim! – skierowany jest do najmłodszych
odbiorców.

Zasłyszane na widowni przed Anatomią Tytusa
Fall of Rome. Rozmowa dwóch pań w średnim wieku
nad jednym egzemplarzem „Shakespeare Daily”:
– Chcesz, mogę Ci dać.
– A co, ty nie czytasz?
– Nie, ja za nową wiedzę dziękuję.
– A ja lubię poczytać, co tam młodzi piszą.
/A.B./
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Chaotyczny sen Ariela

kadr z nagrania spektaklu

Joanna Flisek

Publiczność stopniowo zajmuje miejsca w zaaranżowanej do przedstawienia sali w Pałacu Młodzieży. Panuje półmrok, w powietrzu unosi się zapach kadzideł,
a na scenie, skupieni w ciasną gromadę, stoją aktorzy.
Nawet w bezruchu przepełnieni są ekspresją, zaklętą
w mimice twarzy i pozach. Jedyną odłączoną od grupy
postacią jest Prospero, w swoim zachowaniu bardziej
statyczny od reszty. Głównym nośnikiem napięcia jest
niepokojąca muzyka, zapowiadająca wybuch szaleństwa
korowodu postaci, które przedstawią się widzom już za
moment. Pomimo tak obiecującego początku Sen Ariela
Teatru ASPiryna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku to spektakl, który pozostawił we mnie mieszane
uczucia.
Charakteryzacja aktorów nadaje im cech pierwotności – prymitywne malowidła na ciałach i rozczochrane włosy podkreślają
sugestywność ich nieokrzesanego, momentami wręcz dzikiego
zachowania – i udowadnia, że studenci szkoły artystycznej zadbali
o plastyczną oprawę przedstawienia. W trakcie spektaklu w tle
wyświetlane są wizualizacje, ilustrujące poszczególne sceny. Poza
postaciami z Burzy przedstawione są wariacje na temat bohaterów
Hamleta, Romea i Julii, Snu nocy letniej i innych bohaterów dramatów Szekspira, w których zamieniają się rozbitkowie przybyli na
wyspę Prospera. Każdy z nich wyłania się z chaotycznej i rozszalałej
grupy, która towarzyszy jego poczynaniom i komentuje je. Dobór
postaci wydaje się przypadkowy, a ich niespodziewane, naprzemienne wybuchy śmiechu i krzyku mogą po pewnym czasie zmęczyć.
Trzeba jednak przyznać, że energia i pomysłowość, cechujące grę
aktorską studentów, robią pozytywne wrażenie.
Większość scen w przedstawieniu ma charakter kabaretowy
i eksponuje komiczną stronę dramatów Szekspira. Na szczególną
uwagę zasługuje wątek Romea i Julii, których romantyczna i pełna
tragizmu historia zostaje zmieniona w opowieść o wdzięczącej się
dziewczynie, która wodzi za nos zakochanego w sobie wielbiciela.
Komizm zbudowany jest tu przez pełen dynamizmu ruch sceniczny, przerysowany jak reszta środków mających ożywić spektakl
– aktorzy używają zamaszystych gestów, skaczą na siebie, wirują
i stają na rękach. Często też znoszą barierę między wydarzeniami
rozgrywającymi się na scenie a publicznością: niektóre wypowiedzi
są wygłaszane w odległości kilku centymetrów od twarzy widzów
z pierwszego rzędu, a Lady Makbet siada nawet na pewien czas na
kolanach jednego z nich. Tego typu zabiegi potęgują jedynie wrażenie chaosu, nie wnosząc zbyt wiele do wymowy przedstawienia.
W trakcie całego spektaklu grana jest na żywo specjalnie do niego
skomponowana muzyka tria akustycznego NIESZKSYPCZRZE
– absolwentów Akademii Muzycznej. Oprawa multimedialna jest
dziełem Filipa Ignatowicza i Marcina Szuszkiewicza. I to właśnie
współpraca młodych artystów i niezwykła energia włożona w pracę
nad przedstawieniem są jego największymi atutami i, pomimo
kilku krytycznych uwag, nie pozwala myśleć mi o nim inaczej niż
życzliwie.

Zamiast PWST, tylko ASP
Z Marzeną Wojciechowską-Orszulak, reżyserką Snu
Ariela i założycielką Teatru ASPiryna Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku, rozmawia Katarzyna Lemańska
Jako grupa istniejecie dopiero od niedawna.
Nasz teatr założyliśmy 21 marca tego roku, więc jest to nowa grupa,
ale mimo że młoda, jest bardzo prężna. Najwspanialsze jest to, że
skupia ludzi, którzy nie tylko są aktorami, ale działają także na
wielu innych polach. Studenci zrobili multimedia – tym zajmują się
Marcin Szuszkiewicz i Filip Ignatowicz – i stroje, które przygotowała Ola Ciapka. Trzonem są aktorzy z ASP, ale przyciągamy także
ludzi spoza, przyjaciół teatru – w sumie siedemnaście osób. Jestem
szczęśliwa, że udało się nam – pomysł stworzenia teatru miałam
w głowie już od kilku lat. To dla mnie wspaniałe, że ludzi można
zaprosić do teatru, zaczynają go robić i mają z tego radość.
Dlaczego debiutujecie spektaklem inspirowanym Szekspirem?
Wiemy o tym, że Festiwal Szekspirowski daje szanse debiutującym,
młodym grupom zaprezentować się w nurcie offowym, jesteśmy bardzo
blisko tych wydarzeń – byłoby niestosownością z tego nie skorzystać.
W Waszym wypadku możemy mówić o pracy kolektywnej?
Tak. Pracuję w ten sposób, że daję ludziom warsztat, a później
korzystam z ich pomysłów – te które są dobre, zostają w sztuce. Jest
to więc jak najbardziej praca kolektywna.
Jak powstawał Sen Prospera – czy przyszliście już z gotowym
tekstem, kiedy dołączyły multimedia i inne elementy?
Spektakl powstawał etapami – na początku wystąpiliśmy na Nocy
Muzeów, to była jego pierwsza część. Pomyśleliśmy sobie, że
Prospero, który wprowadza w obłęd rozbitków, może ich zmusić
właściwie do wszystkiego. Zaczęli więc mówić o swoich słabościach
– opowiadali o nich wielkimi Szekspirowskimi monologami, chociażby takimi jak ten Lady Makbet. Te postaci pokazują wszystkie
archetypy zachowań ludzkich, są uniwersalne, dlatego do dzisiaj je
gramy i oglądamy. Natomiast druga część spektaklu i multimedia
powstały w czasie tygodnia ciężkiej pracy. I jest to zasługa władz
uczelni, które udostępniły nam miejsce, gdzie mogliśmy ćwiczyć.
Mimo że teatr jest bardzo młody i nie jest jeszcze kołem naukowym, to zainwestowano w nas, uwierzono – i to daje siłę.
Dziękuję.

Wywiad spisała Agnieszka Misiewicz

OFF-spoilery
Bard, który zagrał
Hamleta
Alicja Müller

Tropami Wysockiego – Hamlet z aktorskiej
perspektywy, koncert, Evgen Malinowskiy,
Rosja

Włodzimierz Wysocki przeszedł
do historii jako enfant terrible
radzieckiej sceny artystycznej,
poeta i pieśniarz, a zarazem
wspaniały aktor, któremu dane
było stanąć nad grobem Yoricka.
Evgen Malinovskiy postanowił
wystawić mu żywy pomnik i na
parę magicznych chwil oddać
legendzie swój głos, ciało i gitarę.
Tropami Wysockiego – Hamlet z aktorskiej perspektywy to wyjątkowy koncert,
nie tylko hołd złożony moskiewskiemu
twórcy, lecz także – choć może należałoby powiedzieć, że przede wszystkim
– autobiograficzna opowieść Malinovskiy’ego o pasji i fascynacji. Historia
uwiedzenia, które powiodło go tam,
gdzie słowa zdegenerowanego barda
spotkały się z Szekspirowskimi wersami. Artysta wciela się w rolę przewodnika po własnym świecie i przy
akompaniamencie gitary, piosenka po
piosence, odkrywa przed nami kolejne
zakamarki „rosyjskiej duszy”.
Malinovskiy posługuje się cudzą
mową – swój repertuar złożył z gotowych już tekstów. Na scenie jednak
dzieje się rzecz przedziwna. Nieoczekiwanie głos cytowanego poety staje
się własnym głosem stojącego przed
nami artysty, który wplatając w tok
piosenkowej narracji wycinki autobiografii oraz ukazywane na tle twórczości
Szekspira interpretacje Wysockiego,
jawi się zarówno jako medium, jak
i performer. Każda pieśń jest niczym
minispektakl, a każde wyznanie to element kolażowej autokreacji. Wszystko
porusza i dotyka – groteską i ciętym
dowcipem, przeszywającym smutkiem albo nieukrywaną pasją. Koncert
Evgena Malinovskiy’ego to zarazem
ciekawa ilustracja jednostkowej filozofii
życia i nietypowa analiza porównawcza
tekstów kultury.

twórcza zdrada

5
6

Tytuł cyklu esejów nawiązuje bezpośrednio do książki Alicji Helman – Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje
literatury (Poznań 1998). W refleksji nad filmowymi adaptacjami dramatów Williama Szekspira, krytycy starali
się uchwycić i opisać „niebezpieczne” związki literatury, teatru i filmu - jak różne medium ma wpływ na transfer
kulturowy dzieł Brytyjczyka. W tym kontekście adaptacja ma na celu „przetłumaczyć” język(i) Szekspira na języki
nadawców, uwzględniając ich doświadczenie i wiedzę kulturową. Na Festiwalu Szekspirowskim kładzie się silny
nacisk na synestezję sztuk i łączenie różnych środków artystycznej wypowiedzi, dlatego blok „Twórcza zdrada”
poświęcony jest filmowym adaptacjom, remake’om i ekranizacjom dramatów Szekspira.

Malarz wymownych obrazów
Alicja Müller

Peter Greenaway jest reżyserem-plastykiem, jego kino to filmy niekonwencjonalnego malarza, który – dość paradoksalnie – nie uwolnił się od słowa, a co
więcej włączył do swojego języka twórczej ekspresji eksperymentalne techniki
High Def inition Video. Przykładem takiej nowatorskiej, plastycznej wizji są
Księgi Prospera (1991), czyli adaptacja Szekspirowskiej Burzy.
Księgi Prospera odznaczają się szczególnego rodzaju obrazowością. Greeneway kreuje, a nie
odwzorowuje, przekształca, a nie przedstawia opisany przez Szekspira świat. Dla reżysera sam
obraz – pewna całość, a zarazem wchodząca w relacje ze słowem materia – staje się problematyczny. Tekst jest tu pretekstem do budowania szeregu metafor i mnożenia reinterpetacji,
których wizualizacji służy właśnie elektronika.
Zesłany na wyspę Prospero tworzy widowisko mające wynagrodzić mu wszelkie krzywdy
– świat Burzy wyłania się z wyobraźni bohatera, a dokładniej z kart spisywanych przez niego
ksiąg, dlatego oryginalna polifonia głosów zamienia się tu w jeden głos autorski. Greenawaya nie interesuje historia, lecz sam akt tworzenia, a niejako naturalną konsekwencją tego
przesunięcia jest zerwanie z tradycyjną formą narracji i montażu. Reżyser stara się uchwycić
na ekranie mechanizmy działania wyobraźni. Kolejne elektronicznie przetworzone wizje
nieustannie się przenikają, a porządek realności miesza się z porządkiem fikcjonalnym, który
reprezentują wplecione w tok narracji animacje. Co więcej, sekwencje scen ilustrujących świat
autorskiej fantazji przerywają rejestracje pracy starodawnego pióra – słowa powstają na oczach
widza. Burza powstaje „tu i teraz”. Greenaway buduje tym samym pełnowymiarowy obraz-metaforę tworzenia. Pragnie pokazać to, co – jak mogłoby się wydawać – jest niemożliwe do
uchwycenia. Wykorzystuje w tym celu tak zwaną „estetykę windowsów” (charakterystyczne
rozszczepienie ekranu na kilka klatek) umożliwiającą uzyskanie efektu symultaniczności zdarzeń, a jednocześnie burzy iluzję realności. Elżbietańska tragedia przechodzi metamorfozę –
przekształca się w postmodernistyczny dramat, w którym słowo, tak jak rzeczywistość, wydaje
się płynne, czego ilustracją są obrazy atramentu rozlewającego się na kartach lub skapującego
z końcówki pióra. Księgi, czyli tekst, okazują się pełnoprawnymi bohaterami filmu1.
Greenaway łączy nową estetykę z szeroko pojętą intertekstualnością, czyniąc ze swojego
dzieła złożoną grę z konwencją i tradycją, z percepcją i pamięcią widza, którą podejmuje
w służbie zarazem konstrukcji, jak i dekonstrukcji sensów. Barokowa stylizacja, elementy
charakterystyczne dla opery i baletu oraz zdjęcia-cytaty arcydzieł europejskiego malarstwa to
tylko niektóre z komponentów polifonicznej, filmowej hybrydy, jaką są Księgi Prospera. Reżyser wykorzystuje materiały trwale osadzone w kulturze. Tworzy ekscentryczny kolaż, będący
jednocześnie hołdem złożonym ojcom i znakiem własnej „osobności”.
Reżyser Ksiąg Prospera wierzy w ponadczasowość obrazów, dlatego marzy o kinie, w którym artysta będzie niczym cyfrowy Picasso. Połączenie dziesiątej muzy z telewizją ma służyć
osiągnięciu absolutnej swobody. Kreowanie wirtualnej rzeczywistości nie zobowiązuje twórcy
do wierności zasadzie prawdopodobieństwa – nowe kino to kino kłamstwa, nie prawdy. Mogą
się w nim uobecnić jednostkowe fantazje i obsesje, tak jak w Księgach... odsłaniają się kolejne
wizje Prospera, a przez nie – samego Greenawaya. Posunięte do dalekich granic odrealnienie
poszczególnych scen ma na celu nie tyle piętrzenie poziomów fikcji, co zmianę charakteru
odbioru – widz powinien rozsmakować się w atrakcyjnym obrazie. Szekspir jest tutaj, przede
wszystkim, intertekstualnym odniesieniem, zagadką osadzoną w sieci innych nawiązań i cytatów. Jego rola jako autora magicznej, pięknej opowieści zostaje pozbawiona znaczenia, sama
historia bowiem, rozumiana jako ciąg chronologicznych zdarzeń, jest zaledwie tłem.
1 B. Szymańska, Peter Greenaway – „człowiek Renesansu”?, materiał dostępny na stronie internetowej: http://www.
nowakrytyka.pl/spip.php?article246 (data dostępu: 31.07.2013).
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twittuj na konfie
M. Pfister @mPflister
In terms of language it’s interesting that in Berlin, where many people speak
Polish, there is no Polish department at universities.
2/08/13 11.11/AM

home

@

E. Rysova @rysowa
Gdy staję wobec emocjonalnej sytuacji, zaczynam mówic po polsku, nie po czesku, bo wasz język ma coś w sobie.

connect

2/08/13 3.55/PM

#

discover

@T.Sławek: Szekspir nie ma zaufania do języka, pomimo że jest w stanie zrobić z nim wszystko.
@M.Gibińska: Every time we produce a new text or performance we create a new meaning.

@G.Szőnyi: Zawsze warto analizować, jakie z Szekspirowskich dramatów są najczęściej wystawiane w danym
czasie.

@T.Woźniak: Moim zdaniem władza to nie człowiek, ale dyskurs.

@T. Woźniak: Nie zgodzę się, że żyjemy w epoce posttraumatycznej.

@B.Sienkiewicz: Polityka, jaką opisywał Szekspir, gdzie centrum władzy jest jasno określone, zmienia się

Me

zupełnie.

@B.Sienkiewicz: Mam wrażenie, że sentyment za komunizmem jest umotywaowany tęsknotą za władzą, która
reguluje także życie prywatne.

@W.Duda: Widać dziś wyraźnie podział, który dzieli umysły i determiniuje zachowania polityczne.
@W.Duda: Żyjemy w świecie postraumatycznym, w którym niknie samo doświadczenie traumy.

@W.Duda: Być może powinniśmy uznać rewolucję 1989 roku jako kolejną wersję rewolucji przetaczającej się
przez Europę przez ostatnie 200 lat.

@M.Gibińska: Wciąż dostrzegamy uniwersalizm spektaklu Purcărete 21 lat po premierze jego Tytusa
Andronikusa.

@N.Cinpoeş: Some critics described Purcărete’s work as triple-speed Wilson minus the budget.
@N.Cinpoes: Authors shouldn’t fall in love with their words.

@N.Cinpoeş: Zachodni krytycy przyznają, że wyobraźnia Purcărete jest naprawdę ekscytująca.
@ M.Stan: Spontaniczne przemiany polityczne stają się problemem samej przemiany.

@M.Pakuła: Tytus Andronikus jest najbliższym współczesności dramatem Szekspira. Miejscami przypomina
Monty’ego Pythona.

@M.Pakuła: I think that the art which tries to define the reality has some fascistic features.

@H.Bilewicz: For 200 years the arts in Poland are created under the influence of the past and politics.
@T.Sławek: Należy zastanowić się nie tylko, czy rozumiemy język, ale i przekaz.

@M.Grzegorzewska: Należy mówić tak, by biedny myślał, że słowa to pieniądze, a umierający, że to rodzina.
2/08/13 4.14/PM

For all the latest news from the international interdisciplinary conference The Language of Power/The Language of Art
and Theatre taking place 2-4 August please follow us on Twitter here https://twitter.com/TeatrSzekspir.
In case of any questions please contact Mateusz Jazdzewski, Social Media Co-ordinator: jazdzon@poczta.onet.pl

english corner
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Titus Andronicus Forever

Andronicus and the haughty empress, wherein are found memorable events. The
most famous re-working of the play is Heine Müller’s Anatomy of Titus.
Fall of Rome with the rise of the Third Reich, Stalinism, the erection of
Aleksandra Sakowska
the Berlin Wall as the backdrop of his story, and we will see its adaptation by
The 17th International Shakespeare Festival has one overarching theme,
Wojtek Klemm this year in Gdansk. In 1970, the Swiss dramatist Friedrich
the languages of power/ the languages of theatre and art, and focuses mainly
Dürrenmatt adapted the play into a German language comedy entitled Tion one William Shakespeare play, Titus Andronicus. Considered Shakespetus Andronicus: Komödie nach Shakespear. In 2005, another German
are’s first attempt at tragedy it was often thought a less worthy, under-deveplaywright, Botho Strauß, decided to replicate Müller’s success and adapted
loped Shakespearean story. It was rescued from obscurity, only in the 20th
the play again, entitling it Schändung: nach dem Titus Andronicus von Shakecentury after the atrocities of the two World Wars and the rise of modern
speare (Rape: After Titus Andronicus by Shakespeare). Indeed for a ‘poor qualitotalitarian regimes. This, one of the most violent of Shakespeare’s plays,
ty’ play Titus Andronicus has lent itself very well to practically any media or
became a mouth-piece for political theatre with such notable adaptations
genre: film, TV, radio, musical, Theatre of Cruelty, Grand Guignol, kabuki.
as the 1967 staging by Douglas Seale who directed an extremely graphic
It is surprising that no one has yet developed a video game considering the
and realistic production at the Centre Stage in Baltimore, with costumes
body count. There is however an American band, using Shakespeare’s play as
that evoked the various armies that took part in the vicious acts of violence
their name, who recorded a song ‘Titus Andronicus Forever’ which expresses
of World War II. The play set in the 1940s alluded both to Jewish concena sentiment that I heartily agree with.
tration camps and the Russian massacre of Polish officers at Katyń, both
the infamous Nuremberg Rallies and the tragic Hiroshima and Nagasaki
bombings. Qiping Xu’s 1986 production in China drew pointed political
parallels to Mao Zedong’s Cultural Revolution and the notorious Red GuAleksandra Sakowska
ards, while Silviu Purcărete’s 1992 Romanian production brought to mind
the regime of Ceausescu, despite being set in the cruel years of the postAnd they are off. The first story of Titus Andronicus shown at the festival
-communist Balkans. This last performance was recorded on film and will be was Heine Müller’s re-working of Shakespeare’s play entitled Anatomy of
shown at the festival with an introduction by renowned Romanian scholars. Titus. Fall of Rome directed by Wojtek Klemm. It is a staging that runs like
Jan Kott was one of admirers of the play who saw that ‘In watching Titus clockwork, complete with competent ensemble acting and with innovative
Andronicus we come to understand – perhaps more than by looking at any
and energetic stage movement rehearsed to perfection. However, the emother Shakespeare play – the nature of his genius: he gave an inner awareployment of German contemporary theatre aesthetic (for example Thomas
ness to passions; cruelty ceased to be merely physical. Shakespeare discove- Ostermeier’s showers or Luk Perceval’s live singer/player) combined with
red the moral hell. He discovered heaven as well. But he remained on earth’. the over-used idea of repetition and the now customary on Polish stage,
That Titus Andronicus can still be our contemporary and reveal the language nudity and men in drag, makes this performance a bit derivative and not
of power and ideology will be proven at the festival with the politically
emotionally engaging.
charged adaptation by Polish director Jan Klata.
Yet there is much to like. The clever stage design allows not only for
Theatre practitioners do not recognise the value of language in Titus An- a group shower scene and recreating of Roman baths with real hot water and
dronicus solely for the rhetoric of evil in the context of historical upheavals. steam but the cardboard walls collapse at the right moment as if of its own
Female theatre directors have found in this less popular play a language
accord, presumably to convey physically the metaphor of the fall of Rome.
which can become a tool for a critique of patriarchal relations and its abuses,
Black humour prevails throughout the performance with some intelligent
most of all, on-stage depiction of violence against women and their realistic visual jokes and through inventive use of physical acting, and a particularly
consequences. In 2006, the play was staged at Shakespeare’s Globe, directed stand-out performance was that of Wiktor Loga-Skarczewski who plays
by Lucy Bailey with Laura Rees as Lavinia. Bailey was not interested in
the Moor, Aaron. Klemm’s actors often move in straight lines, go back
aestheticising violence to the female body; for example, after her mutilaor forward a few steps and repeat various gestures. For example, Lavinia
tion, Lavinia is covered from head to toe in blood, with her stumps crudely (enchanting Paulina Puslednik), after losing her two arms, tries to reveal
bandaged, and raw flesh visible beneath. In Poland, also in 2006, Monika
what happened to her by bringing on stage in her teeth Ovid’s MetamorPecikiewicz directed the play to great acclaim, only its second staging in
phoses but instead of doing it once she continues to fetch countless tomes in
Polish theatre. Her post-dramatic interpretation of Titus Andronicus helped desperation, covering the stage with books. This aesthetic of multiplication
viewers to stomach the extreme, and painfully realistic, on-stage violence
and repetition goes on during the spectacle but instead of defamiliarising it
including the rape of Lavinia (superbly portrayed by Karolina Adamczyk). becomes tiring.
As people continue to die in the aftermath of the Arab spring, inescapaAlthough I liked the performance and the opening scenes are gripping,
bly, Titus Andronicus even today, has obvious connotations with the body
indeed, an hour into the performance I wished for an interval. Since the
politic and especially what constitutes a good ruler. But in my view the
staging is complex visually with some intricate stage movement and interelanguage of the play is far more complex than it seems on the surface. Sha- sting, sometimes intrusive and obtrusive music and singing, after a while the
kespeare’s many innovations include, for example, turning one of his main
senses are weakened and need a respite.
sources, Ovid’s Metamorphoses, into a prop on the stage and flipping the
Half way through the performance I began to notice only individual sceRenaissance convention of blason du corps feminin to describe a mutilated nes, colours and bits of costume. One rare moment of emotional connection
female body instead of the classically beautiful one of Petrarch’s literary
for me was Lavinia’s plea to be heard, when she asks the audience repeatedly
tradition.
‘Can’t you hear me? I’m here’. She is standing in front of the spectators in
The play continues to capture other playwrights’ attention and has beco- her signature pink dress, which will be later worn as a punishment or a joke
me a dramaturgical material for contemporary plays. Already, shortly after
by her tormenters, and says her lines with real meaning. I wish there were
Shakespeare’s death, Titus Andronicus became popular on the continent,
more scenes with such emotional yet simple investment. And I wish there
where in 1620 it became the first of Shakespeare’s plays to be published in
was an interval.
Germany in the prose translation, titled A most lamentable tragedy of Titus

Titusmachine, or in Praise of Intervals
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na planie
z życia wolontariusza
Joanna Flisek

17. Festiwal Szekspirowski nie doszedłby do skutku bez nakładów pracy i nieograniczonych rezerw energii naszych
dzielnych wolontariuszy. Poza codzienną pracą biurową, od kilku dni brali udział w rozmaitych akcjach ulicznych,
których celem było wytrącenie okolicznych przechodniów z miejskiego letargu i doprowadzenie ich do nieuchronnego wniosku, że Szekspir jednak da się lubić – i to bardzo.
Spacer po Gdańsku z naręczem ogromnych, papierowych liter, które przy odpowiednim rozstawieniu układają się w nazwisko genialnego
dramaturga, jest może dość ekscentryczną formą aktywności, za to naprowadza na kilka interesujących refleksji. Po pierwsze – obcokrajowcy
mają niemałe trudności z rozszyfrowaniem polskiego zapisu znanej im godności Szekspira, przez co czytając ją na głos, robią zabawne błędy.
Po drugie, białe kombinezony z kapturami (standardowy uniform wolontariuszy podczas tegorocznych akcji) prowokują obserwatorów do
pytań o symbolikę podobnej odzieży i co gorsza – na takie pytania należy odpowiedzieć.
Czytanie Szekspira przy herbatce na sopockim Monciaku to doskonała okazja na poznanie lokalnych celebrytów i wejście z nimi w głębszą
komitywę. Gwiazdą tegorocznego sopockiego five o’clock’u był charyzmatyczny pirat, który zachwycił publikę własną interpretacją Makbeta,
niepostrzeżenie wplatając w jego treść fragmenty swoich ulubionych szant. Publika szalała, wolontariusze ocierali łzy wzruszenia, niewrażliwa
część przechodniów pytała, kiedy będzie można dostać darmową kanapkę. Wszyscy sprawiali wrażenie szczęśliwych.
W Gdyni wolontariuszom również udało się zawiązać bardzo wartościowe znajomości. Jedną z nich był kontakt z chłopcem o dobrze
rozwiniętych umiejętnościach organizatorskich i głęboko zakorzenionym zmyśle estetycznym. Chłopiec nie mógł przejść obojętnie obok rozłożonych na ziemi przez wolontariuszy ulotek, ale zaczął je pieczołowicie zbierać. Po zebraniu wszystkich równie starannie je przeliczył. Po
czym odliczył odpowiednią ilość dla wszystkich członków swojej rodziny, a resztę odłożył na miejsce. Wolontariusze zrozumieli wtedy, że nie
ma takiego chaosu, którego nie dałoby się okiełznać i z jeszcze większym zapałem wzięli się do dalszej pracy. Przy wszystkich tych rewelacjach
wciąż jednak naturalnym wydaje się fakt, że największa plotka w festiwalowym światku dotyczy wolontariusza, który wychował się w Chicago. Jak głosi fama – on mówi po polsku. I to płynnie.

w ukrytej kamerze
DZIŚ

Listy pożegnalne

sobota

03.08.2013

Saturnin czy Brody w Gdańsku?

Naprawdę – nie ma się z czego śmiać. Szekspir uśmiercił wielu swoich bohaterów, a bodaj żaden nie doczekał się nekrologu czy epitafium, nikt też z ich
bliskich nie odczytał nad ich mogiłą ostatniego pożegnania... Należy nadrobić
zaległości. /J.Ż./
Ofelia
A na mistrzostwach Danii
pobiłaś rekord stylem
zmiennym na 100 metrów!
Zawiedziony
Trener

Romeo Monteki

fot. Wiesław Czerniawski

Saturnin w spektaklu Klemma wyglądał jak
Adrien Brody na pokazie mody Prady (sezon
jesień/ zima 2012) – długi czerwony płaszcz,
kolorowe lenonki i przylizane włosy.
SKOMENTUJ »

CZYTAJ »

organizatorzy:

/A.B./

odszedłeś tak szybko.
Tato, mama nie zdążyła Ci powiedzieć.
		Na wieki Twój
		
Roman

teatr należy do:

Biuro Festiwalu Szekspirowskiego, Grobla II 12/14, Gdańsk, tel: +48 58 6830818
kontakt: gts@teatrszekspirowski.pl, www.festiwalszekspirowski.pl

Ofelia
Bez sensu. Kiedy mówiłem, że masz
krzywe nogi, wcale tak nie myślałem.
Chodziło o zęby.
			
		
H.

król na uchodźstwie
Lear
Odszedłeś. Ale i tak wisisz
mi 20 dukatów – płaciłem
składki!
Twój ex-poddany
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