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rereding shakespeare - Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy,
reż. i wykonanie Emil Boroghina (Rumunia)

Co zadecydowało o wyborze monologów i kształcie scenariusza?
To stara sprawa. Dokładnie piećdziesiąt lat temu ukończyłem Wydział Aktorski Instytutu Teatralnego w Bukareszcie. Zacząłem szukać tekstów, żeby przygotować monolog na egzamin w teatrze.
W trakcie przygotowań przejrzałem jeszcze raz teksty szekspirowskie, które robiliśmy w szkole,
dało mi to impuls do głębszego zapoznania się z jego twórczością. Czytałem dramaty, podkreślałem kwestie, przepisywałem fragmenty, które miały dla mnie wielkie znaczenie. Wtedy ukazał
się w języku rumuńskim Szekspir współczesny Jana Kotta – książka ta wywarła na mnie olbrzymi
wpływ. Praca nad monodramem trwała jedenaście lat. Dopiero wtedy zdecydowałem się pokazać
widzom rezultaty mojej pracy. Odbyło się tylko jedno przedstawienie, dokładnie w 410. rocznicę
urodzin Szekspira, w roku 1974. Wróciłem do tego monologu rok temu, ale nie miałem zamiaru
przedstawiać go w teatrze. Życie napisało jednak inny scenariusz. Jako dyrektor rumuńskiego Festiwalu Szekspirowskiego w Krajowej postanowiłem zrobić niespodziankę moim wieloletnim przyjaciołom, którzy gościli na festiwalu przez te lata. Zaprosiłem ich i pokazałem im mój szekspirowski
recital. Zaowocowało to wieloma zaproszeniami na inne teatralne festiwale. Zmuszony zostałem
więc do przygotowania przedstawienia, które zagrałem najpierw w Rumunii, a potem zagranicą.
Mając świadomość, że zagrał Pan wiele szekspirowskich ról w swojej karierze, która z nich jest
Pana ulubioną, a której jeszcze Pan nie zdążył zagrać, choć bardzo by Pan chciał?
Rzeczywiście, w swojej karierze grałem wiele ról szekspirowskich. Na dyplomie w szkole teatralnej
zagrałem Jagona z Otella. Oczywiście jedną z najważniejszych ról szekspirowskich jest Hamlet.
Każdy aktor marzy, żeby go zagrać. Ja grałem go tylko dla siebie. Nigdy nie starczyło mi odwagi,
żeby zagrać tę rolę przed publicznością, bo uważam, że Hamleta może zagrać tylko aktor o określonej, specyficznej mimice twarzy, ja takiej nie posiadam. Wyreżyserowałem za to Hamleta w Teatrze
w Krajowej, w roli tytułowej wystąpił jeden z najwybitniejszych aktorów rumuńskich – Adrian
Pintea. Nie udało mi się jeszcze zagrać Błazna w Królu Learze. Z wielu ról musiałem zrezygnować,
odkąd dwadzieścia pięć lat temu zostałem dyrektorem Teatru w Krajowej.
Który ze spektakli szekspirowskich jest istotny w kontekście wydarzeń politycznych w
Rumunii?
Było ich kilka, m.in. Król Lear Radu Penciulescu, Burza Liviu Ciulei czy w Tytus Andronikus Silviu
Purcărete z 1992 r. – przedstawienie wyraźnie polityczne, zaprezentowane na wielu zagranicznych
festiwalach. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę – to były przecież lata 70. – że mój recital
jest szalenie ryzykowny. Składały się na niego monologi z różnych dramatów. Wyrwanie ich z kontekstu powodowało, że każde słowa mogły zostać odczytane politycznie. Najniebezpieczniejsze
były te fragmenty, które w spektaklu są puszczane z offu. Dlatego nie grałem tego recitalu później. Ze strachu.
Proszę sobie wyobrazić, jak brzmiało w Rumunii w latach 70. zdanie z Hamleta: „Dania jest więzieniem”.
A w sensie teatralnym, czy jakieś przedstawienie zmieniło pojmowanie Szekspirowskiego dziedzictwa?
Oczywiście. Wielki wpływ na teatr rumuński wywarło przedstawienie Petera Brooka Król Lear,
prezentowane w 1964 r. w ramach jego europejskiego tournée, a z przedstawień rumuńskich ważnym wydarzeniem teatralnym był spektakl Jak wam się podoba Liviu Ciulei z r. 1961.
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w głównym repertuarze
5.08 poniedziałek (szekspirOFF)
15.00, 17.00 Szkice o Ofelii, monodram, Monika
Wachowicz, reż. M. Herich, Teatr A PART,
Katowice; Teatr w Oknie, Gdańsk
17:00 Szekspir w schronisku, film, reż. Piotr
Kuśmider; Teatr Wybrzeże, Czarna sala, Gdańsk
20:00 Szekspirowskie czytanie, reż. Adam Nalepa;
Teatr w Oknie, Gdańsk
6.08 wtorek
18.00 Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli
rzecz o Wojnie Trojańskiej. Spektakl Agaty DudyGracz inspirowany „Troilusem i Kresydą” Williama
Szekspira, Teatr im. Słowackiego w Krakowie; Teatr
Wybrzeże, Duża Scena, Gdańsk
17.00, 21.00 Pieśni Leara, reż. Grzegorz Bral, Teatr
Pieśń Kozła, Wrocław; Scena Kameralna Teatru
Wybrzeże, Sopot

Mono-long
Joanna Flisek

W „Jurnalul National” publiczność, oglądająca
monodram Emila Boroghiny, została opisana jako
„słuchająca w skupieniu na podobieństwo wiernych
w katedrze”. Patrząc na ascetyczną, ubraną na czarno
postać Emila Boroghiny, jego oszczędność w gestach
i środkach wyrazu oraz namaszczenie, z jakim przez
cały czas trwania spektaklu trzyma w rękach książkę
z utworami Szekspira, jakby była Biblią, nie można
zaprzeczyć, że porównanie aktora do kaznodziei jest
wyjątkowo trafne. Tylko niekoniecznie jest to porównanie o pozytywnym wydźwięku.
Boroghina w monodramie Rereading Shakespeare – „Cały
świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy” prezentuje
słynne monologi z dramatów Szekspira oraz fragmenty
sonetów. Tytuł sugeruje, że będziemy mieli do czynienia
z wtórnym czytaniem Szekspira, świeżym spojrzeniem na
jego teksty. Zamiast tego zostaje nam zaserwowany półtoragodzinny spektakl, w czasie którego aktor nie zmienia
stałego zestawu min i gestów czy sposobu modulacji głosu.
Hamlet przemawia i przeżywa uniesienia w taki sam sposób jak Błazen z Króla Leara, różnicę między Ryszardem
III a Pukiem słychać tylko na podstawie wypowiadanych
przez nich słów. Bardzo trudno odgadnąć, jaką metodą
posługiwał się Boroghina podczas dobierania i układania
kolejności wybranych tekstów. Posiłkując się drugim członem tytułu, można stwierdzić, że twórca chciał odmalować
przed oczami widzów gorzki obraz ulotności ludzkiej
egzystencji zawarty w dramatach Szekspira. Trudno jednak
pozbyć się wrażenia, że w tym szaleństwie nie ma metody.
Ostatni, przydługi monolog w spektaklu pochodzi
z Burzy. Prospero mówi: „Bowiem my także jesteśmy/
Tym, z czego rodzą się sny; a niewielkie/ To życie nasze sen
spowija wokół”. I publiczność naprawdę spowija sen. Jest

to spowodowane tym, że w spektaklu nie ma przestrzeni dla widza – aktor ani razu nie zwraca się w stronę publiczności, zatracony w dialogu z samym sobą, odgrywa
sceny, których sugestywność i moc wydają się widoczne
tylko dla niego samego.
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Świadomość Szekspira
Daria Kubisiak

Porozmawiajmy o twórczości angielskiego dramatopisarza jak aktor z widzem. Można przypuszczać, że takie
było zamierzenie Emila Boroghina, twórcy i wykonawcy
monodramu Rereading Shakespeare – „Cały świat to scena,
a ludzie na nim to tylko aktorzy”. Jednak nowa przestrzeń
i obcojęzyczna publiczność przyczyniła się do wytworzenia
beckettowskiej sytuacji, która nadała przedstawieniu inny ton.
Scena tworzy ascetyczną przestrzeń – widzimy na niej tylko mikrofon oświetlony punktowym światłem, dwa głośniki i zawieszoną
w tle tablicę z wyświetlanym tłumaczeniem. Znajdujący się w jednej
pozycji aktor, oszczędny w gestach, komunikuje się ze swoim odbiorcą głównie za pomocą tekstu. To sprawia, że widz, który nie zna
języka rumuńskiemu, ma problem z odbiorem spektaklu, zamiast bowiem
przyglądać się scenicznemu działaniu, jest zmuszony nieustannie śledzić
przekład.
Już w pierwszej chwili, kiedy spojrzałam na scenę, nasunęło mi się
skojarzenie z Nie ja Samuela Becketta. Natomiast gdy w całkowitej
ciemności rozbrzmiewał głos z offu, pomyślałam o Towarzystwie,
mniej znanym utworze tego autora. To historia człowieka, którego głos uobecnia (wydobywa z ciemności), należy do niego, choć
początkowo nie stanowili jedności (głos mówi w trzeciej osobie).
Zupełnie tak jak w przypadku sceny, w której – zanim zobaczymy
Emila Boroghina – usłyszymy najpierw czyjś głos, a kiedy aktor
wyjdzie z mroku i zaprezentuje się publiczności, z głośników również
będą dobiegać dźwięki. Głos zwraca się często w trzeciej osobie
(jak u Becketta), jest niejako literacką świadomością. Kiedy aktor
przemówi do mikrofonu, odbije się od wcześniejszego tekstu jak od
słownego zwierciadła.
Podstawowa różnica między utworem Becketta a monodramem
Boroghina to oczywiście temat. W tekście pierwszego autora naczelnym motywem jest ludzka wędrówka, podczas której człowiek wchodzi na drogę świadomości, a przemawiający głos niejako spogląda na
niego z zewnątrz. W prezentowanym monodramie głosem umożliwiającym zdobycie świadomości jest ten Szekspira. Aktor (również
za pomocą tekstu Mihai Eminescu Shakespeare Or The Books) tłumaczy odbiorcom, że jego celem jest przypomnienie o żyjącym niegdyś
poecie i wydobycie jego słów na scenie.
Podstawę monodramu Boroghina stanowią monologi Hamleta.
Można nazwać je metaforycznie „embrionami monologu wewnętrznego” – to myśli zebrane w konkretną formę i choć wypowiadane
przez Hamleta w samotności, posiadają jasno określonego odbiorcę.
W spektaklu Boroghina wszystkie teksty Szekspira, umieszczone w tej niemal Beckettowskiej sytuacji, wybrzmiały właśnie jak
monolog wewnętrzny, który oddziaływał na widza. Przemawiało do
odbiorcy kilka głosów: jeden wydobywał się z krtani człowieka i był
zapośredniczony jedynie przez mikrofon, drugi to nagranie wydobywające się z głośników – te głosy docierały do widza, ale nie były
zrozumiałe, zupełnie jak nieświadomość, natomiast głos trzeci to
głos wewnętrzny wymuszony za sprawą konieczności odczytywania
tłumaczenia. To z nim mieliśmy najwięcej trudności, ponieważ
szybkość i częstotliwość, z jaką tekst był wyświetlany, nie pozwoliła
widzowi oderwać od niego wzroku.
Ten nowy wydźwięk spektaklu jest dość interesujący, jednak
męcząca konieczność odczytwania szybko wyświetlanych kwestii
sprawiła, że tylko nielicznym udało się dotrwać do końca. Jak mówią:
świadomość jest ciężarem i zamiast dawać wolność, jedynie uświadamia, jak bardzo jej nie posiadamy.

To jest twoja karma
Joanna Żabnicka
Na końcu łańcucha, reż. Eva Rysova, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Na końcu łańcucha Mateusza Pakuły w reżyserii Evy Rysovej z Teatru Osterwy w Lublinie to oparty na motywach Tytusa Andronikusa
spektakl o najbardziej elementarnych dla ewolucji człowieka żądzach,
uznanych zarazem przez wytworzoną przez niego samego kulturę za
najniższe. Napięcie, jakie towarzyszy temu przedstawieniu-koncertowi, wynika właśnie z tych przeciwstawności, które ostatecznie i tak
sprowadzają się do potrzeby realizacji nadrzędnego wobec każdej
świadomości instynktu każącego zabijać.
Scenografia Justyny Elminowskiej jest bardzo oszczędna: przez środek sceny
biegnie trawiasty wybieg kończący się między siedzeniami publiczności, w tyle
znajduje się wysoka kratownica, a na jej przecięciach są zawieszone metalowe miski
dla psów. Są one identyczne z tą, z której w scenie uczty u Tytusa,Tamora zjada
potrawę z własnych synów. Po obu stronach tej instalacji znajdują się podesty, na
których występuje zespół odpowiedzialny za tworzoną na żywo oprawę muzyczną. W takiej scenerii rozpoczyna się spektakl – przed publicznością staje blond
dziewczynka w cielistej sukience, zrobionej z poduszek wypychających ramiona
ubrań z lat 80., i śpiewa piosenkę Puszek okruszek z repertuaru Natalii Kukulskiej.
Utwór ten wykonywują później kilkukrotnie aktorki wcielające się w rolę Lawinii,
ubraną w ten sam strój, co dziewczynka. Dwuznaczność tego kostiumu ujawnia
się przy zamaszystych ruchach występujących, poduszki, otwierające i zamykające się względem siebie, przywodzą bowiem na myśl pozostająca w nieustannym
poruszeniu waginę. Tragiczne w skutkach zestawienie niewinności i czystości
z brutalnością i chucią eksponowane jest od samego początku, kiedy to tytułowymi
„puszkami” z piosenki okazją się w istocie żądni gwałtu synowie królowej Gotów.
Potem, przy dźwiękach mocnej muzyki rozpętuje się istne piekło.
Inscenizacja ta przesycona jest językiem i zachowaniami ekstremalnie wulgarnymi i brutalnymi. Za ich pośrednictwem spektaklowi zostaje zaszczepiona
żywiołowość oraz nieograniczona witalność, idące zresztą w parze z młodym
wiekiem większości aktorów. W Na końcu łańcucha dopatrzeć się można wielu
przesunięć względem pierwowzoru. Aaron nie jest czarnoskórym, tylko Jokerem
znanym z komiksów o Batmanie, a jego okrutna pani okazuje się kolejnym etapem
w rozwoju postaci Lawinii. Dramaturg dopisał też wiele postaci, np. grupę Stowarzyszenia Wampirów Emerytów, którzy przebrani w stroje i peruki z czasów Króla
Słońce, od początku spektaklu chichoczą w lożach i przemykają między publicznością, a kiedy przychodzi ich pora – przeistaczają się w stand-uperów na usługach chcącego
zemścić się Tytusa.
W tym złożonym – jeśli chodzi o ilość rozpoczynanych wątków i form – spektaklu umywa się jednak ręce od problemów, które zostają w takiej ilości wypunktowane. Wspomniany Joker okazuje się wcieleniem zła, które wciąż jednak pozostaje
abstrakcyjne, a ludzie dopuszczający się oszustw i zbrodni jedynie padają ofiarą
tego bezlitosnego żartownisia, który sprowadza na nich głód i wojnę, zarazy.
Końcowa scena, w której tę postać otaczają dwaj Spidermani, Kapitan Planeta
i pingwin Pik-Pok – przywołujący kolejne postaci z bajek jako ofiary genetycznego
projektowania w duchu posthumanizmu – doprowadza wszystkie tendencje do
ekstremum.
Zezwierzęcenie, podkreślane przez wciąż powracającą psią nomenklaturę, posunięta do
granic absurdu metateatralność i nieco żenująca interaktywność stosowana wobec widowni,
a ponadto wątpliwy „dobry”humor – wszystkie te elementy zdają się podtrzymywać konstrukcję łańcucha pokarmowego, na którego końcu – w tym wypadku – znajduje się człowiek.
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Tekst jest tylko pretekstem

Po wczorajszym pokazie Na końcu łańcucha odbyło się spotkanie Z Marcinem Herichem i Moniką Wachowicz, aktorami Teatru
z twórcami. Przedrukowujemy fragment rozmowy, który zdaje A PART rozmawiają Agnieszka Misiewicz i Joanna Żabnicka.
się istotnym dopełnieniem spektaklu i może rozwiązać część
interpretacyjnych sporów oraz rozszyfrować niektóre strategie Szkice o Ofelii, monodram, Monika Wachowicz, reż. M. Herich, Teatr A PART,
Katowice
twórcze polsko-czeskiego tandemu Pakuła-Rysova.

Łukasz Drewniak: O twojej twórczości [do Mateusza Pakuły] krążą już
legendy. Pojawiają się teorie, które próbują rozwikłać tajemnice montażu
i stylu. Profesor Jaworska wymyśliła nawet termin „kinderyzm”, który określa autora podszywającego się pod język i wyobraźnię dziecka. Nazywano cię
„Masłowską na sterydach” i szalonym eksperymentatorem. Sam mówiłeś
o „bad writing”, czyli złej literaturze, złym pisaniu? Czy mógłbyś skomentować wielość tych kluczy?
Mateusz Pakuła: Cieszy mnie, że raz na jakiś czas pojawia się nowa koncepcja.
Jaworska po premierze dramatu Mój niepokój ma przy sobie broń stwierdziła, że
moje sztuki jednak są apokaliptyczne, a nie kinderystyczne. To dobrze, że one
wciąż się mienią, odsłaniając swoje kolejne cechy. Poza tym zawsze pociągała
mnie bezczelność i wyobraźnia dziecięca.
Co dzięki temu zyskujesz?
M.P.: Zyskuję pewną wolność i świeżość. Dzięki tej bezczelności i radosnemu
chaosowi udaje mi się wejść na ścieżki, które inaczej by się nie otworzyły. Myślę, że tworzenie zaskakujących zestawień emocjonalnych czy estetycznych jest
jedną z powinności sztuki. A jeśli chodzi o „bad writing”, o którym wcześniej
mówiłeś, to najbardziej jest on widoczny w drugiej części dyptyku Na końcu
łańcucha. To sztuka celowo napisana bardzo źle. Myślę, że przez to również
śmieszna i wywrotowa.
Czy reżyserowanie sztuki „bad writing” oznacza również „bad directing”?
Eva Rysova: Zastanawiam się nad tym.
Grzegorz Jarzyna, dla nazwania podobnej konwencji, zapożyczył z Zachodu termin „trash theatre”, teatr ze śmieci. A Ty skąd bierzesz te śmieci?
M.P: Dla większości odbiorców najbardziej widoczna jest warstwa popkulturowa, bo te rzeczy są najczęściej oczywiste i słyszalne. Dookoła niej jest
mnóstwo rzadziej rozpoznawalnych skrawków z literatury i sztuki wyższej.
Chcesz powiedzieć, że to utwór złożony z cytatów, a Mateusz Pakuła w nim
to przecinki, wykrzykniki, dołożone słowa, doklejony monolog?
M.P.: Tak, w dużej mierze jest to kolaż. Ścinki poprzyklejane na płótno,
a jeszcze na tych ścinkach są dorysowywane przeze mnie linki i dopiski. Bardzo
dużo jest tu z Tytusa Müllerowskiego, jest dużo Koltèsa, Schwaba, mnóstwo
polskiej i zagranicznej poezji.
Czy mamy rozszyfrowywać asocjacje?
M.P.: Nie, to zupełnie niepotrzebne. To jakieś dodatkowe piętro, ale mnie nie
zależy na tym, by to było odczytywane. W sztuce Miki Mister DJ w bardzo
specjalnych okolicznościach pojawia się wyraźny cytat z Różewicza – wiersz
Ocalony – i akurat w tym momencie zależy mi, by był rozpoznawalny przez
wszystkich. Natomiast do niczego nie jest mi potrzebne rozkodowywanie
szczątków poezji Johna Ashbery’ego w piosence wykonywanej przez Martę Ledwoń.
Na końcu łańcucha to na tym festiwalu spektakl w trzecim stopniu oddalenia
od Szekspira. Czego dokonujesz? Czy to jest wrogie przyjęcie bohaterów
i ustawienie ich w tym naszym świecie popkultury, czy pokazanie, że dzisiaj
nie da się inaczej niż językiem popkultury opowiadać podobnych historii?
M.P.: Nie da się nie używać tego języka. Nie da się tego opowiedzieć, nie
wciągając w to mediów czy tematu „widoku cudzego cierpienia”, a popkultura
się z tym miesza.
W podtytule spektaklu pojawia się hasło „koncert”. Co ten klucz otwiera?
M.P.: Koncert jest wpisany w tekst przez obecność zespołu. Zależało mi na
pewnego rodzaju emocjonalności. Jestem słuchowcem i koncerty robią na mnie
duże wrażenie, tak jak wspólnota, która potrafi się zrodzić dzięki emocjom
wywołanym przez muzykę.
E.R.: Zależy mi na tym, żeby pracować, rozmawiać z przestrzenią, w której się
to odbywa. Ten spektakl powstał na zamówienie Teatru Osterwy, który jest teraz zabytkiem. Tam nie mieści się ten grunge’owy, garażowo-rockowy koncert.
Dla nas ważna była rozmowa z tym miejscem, nasz spektakl je rozsadza. Tu jest
świetna, prawie koncertowa przestrzeń. Muzyka bardzo dobrze wybrzmiewa.
Rozmowę spisała Alicja Müller

Agnieszka Misiewicz: Szkice o Ofelii inspirowane są jedynie Hamletem
Szekspira, spektakl natomiast odwołuje się do obrazu, postawiliście w nim na
warstwę plastyczną...
Monika Wachowicz: Spektakl powstał bez tekstu, pokaz premierowy odbył
się w wersji „niemej”. Po jakimś czasie zaczęliśmy go zmieniać, w odpowiednie
miejsca wstawiliśmy tekst – na przykład wiersz Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
i improwizacje. Dotyczą one konkretnej sceny, absolutnie nie nawiązują do Ofelii
Szekspira.
Marcin Herich: Pierwotnie improwizacje Moniki były jedyną partią mówioną,
chcieliśmy z jednej strony zastosować poetykę snu, a z drugiej strony – mówienia
automatycznego, strukturę surrealistyczną. Chodziło nam o rodzaj strumienia
świadomości.
Joanna Żabnicka: Ofelii?
M. H.: Bohaterki – bo to jest postać pomiędzy, ona wchodzi w rolę i z niej
wychodzi, jej spójność jest cały czas rwana; z Ofelią mogą się dziać różne rzeczy,
ale są to możliwości raczej natury emocjonalnej niż fabularnej.
M. W.: Hamlet był dla nas pretekstem do zrobienia tego spektaklu, początkiem
naszej pracy była intencja stworzenia spektaklu o niewinności. Marcin po raz
pierwszy zobaczył we mnie Ofelię podczas pracy przy zupełnie innym spektaklu.
M. H.: Monika grała Topielicę – w białej bieliźnie – w projekcie Labirynt Wenus,
który przygotowywaliśmy wspólnie z Theaterlabor Bielefeld i Cantabile 2. Jej
postać nie była pomyślana jako Ofelia, ale kiedy zobaczyłem ją w akwarium,
pomyślałem sobie: Ty jesteś Ofelią!
M. W.: Po niecałym roku podjęliśmy temat Ofelii, poszukiwaliśmy różnych
stanów emocjonalnych, wspomnień. Przypomniało mi się zdarzenie z lotniska w trakcie mojej podróży do Danii. Po budynku krążyła chora psychicznie
dziewczyna – rozmawiała sama ze sobą, czasem zaczepiała ludzi, ale nie była
agresywna. Obserwowałam ją i skojarzyła mi się z jakąś zagubioną Ofelią. Kiedy
improwizowaliśmy różne stany emocjonalne, znowu nasunęła mi się ona.
J. Ż.: Jaka jest więc Wasza bohaterka? W jaki profil chcieliście ją wyposażyć?
M. W.: W naszym spektaklu, sposób, w jaki ja gram tę postać pokazuje, że
nie jest ona jednoznacznie ofiarą. To wiążę się z jednej strony z jej naiwnością,
niewinnością. Z drugiej jest na pewno także manipulowana przez mężczyzn –
być może przez Hamleta, może przez ojca. Nie myślimy o niej jako ofierze czy
jednowymiarowej postaci, ona jest jak wachlarz wcieleń.
M. H.: Ofelia jest tylko pretekstem, bardziej interesuje nas jako motyw, jako
historia dziewczyny, która boryka się ze swoją seksualnością, ze światłem mężczyzn, nosi w sobie różne traumy, różne stany emocjonalne. Jest wmanipulowana
w rozmaite intrygi dworskie, nie radzi sobie z tym światem, ale dopiero kiedy
ginie – jej otoczenie zdaje sobie sprawę z tego, jak ona funkcjonowała w tej
społeczności.
M. W.: Bardzo zależało nam na tym, żeby to była współczesna Ofelia – stąd
także w spektaklu scenografia, której nie ma, a jednak w pewien sposób jest.
M. H.: Oczywiście ta opowieść jest bardzo idealistyczna. Ten spektakl opowiada o tym, że udaje się wyjść z traumy, zrzucić z siebie te wszystkie niechciane
emocje. To także opowieść o pięknie – zupełnie banalnym, nieco kiczowatym,
oczywistym. Ale ja lubię banał. Nasze spektakle są dla ludzi o podobnej do
naszej wrażliwości. Próbujemy pozbywać się tekstu – pytałyście o niego, ale on
jest tak naprawdę tylko pretekstowy. Nawiązujemy do Hamleta, ale on jest tutaj
jedynie kontekstem.
M. W.: Pomyśleliśmy: a może zróbmy jakiś przekręt z tekstem. Przypomniało
nam się to doświadczenie, kiedy w teatrze słuchamy aktora, który mówi tak dużo,
że już nie słyszymy. Skupiamy się wtedy na sobie i dochodzą do nas tylko pojedyncze słowa. Wykorzystaliśmy to w improwizacjach, kiedy bohaterka szepce do
siebie, ale do publiczności dochodzą tylko porwane fragmenty.
M. H.: Próbowaliśmy wprowadzić do spektaklu elementy przesłuchania Ofelii,
ale po śmierci – ona nie wie, jak to się stało, że umarła, jest w sytuacji opresji: bo
jak zdać relację z własnej śmierci? Nieustannie powraca do tego momentu, nie
mogąc sobie przypomnieć.
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Uwięziona
Anna Bajek
Monodram Szkice o Ofelii w reżyserii Marcina
Hericha odbywał się w kameralnej atmosferze
nasyconej intymnością. Widzowie zostali
usadowieni po dwóch stronach prostokątu,
wyznaczonego na podłodze białą taśmą –
granicą pomiędzy widzem a aktorką, Moniką
Wachowicz.
Odtwórczyni głównej roli pojawia się na scenie
w absolutnej ciszy, niosąc ze sobą butelkę
wody, podchodzi do linii i staje tuż przed nią.
Przedstawienie rozpoczyna słowami Gertrudy, relacjonującej przebieg poczynań szalonej
Ofelii na chwilę przed utonięciem. Wypowiada
je spokojnie, z nutką nostalgii w głosie. Po
chwili aktorka przystępuje do rozgrzewki i nie
przerywając monologu, powoli wykonuje szereg
rozciągających ćwiczeń. W zamkniętej przestrzeni, ograniczonej białymi liniami, znajduje
się para białych pantofli, biały wianek, czerwone rękawiczki oraz czarny taboret. Ostatnimi
akcentami kolorystycznymi są pomalowane na
czerwono usta i paznokcie, kontrastujące z białym tiulem, w który ubrana jest aktorka.
Na scenariusz monodramu składają się: scena
szaleństwa w na nowo zaaranżowanym przebiegu
akcji, momenty improwizacji, a nawet wiersz
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Ofelia. Stanowi on bardzo istotny element tekstu, ponieważ
komentuje rozpacz związaną z odrzuceniem,
z którym Ofelia zmaga się po odtrąceniu przez
Hamleta.
W chwili przestąpienia przez taśmę Ofelia
wpada w toń szaleństwa, z której już później
nie będzie mogła się wydostać. Najpierw stąpa
pewnie po podłodze, jednak stopniowo traci kontrolę nad ruchami, jej ciałem wstrząsają drgawki,
a podejmowane próby ucieczki z zamkniętej
przestrzeni kończą się niepowodzeniem. Kiedy
Ofelia opowiada o obietnicach złożonych przez
duńskiego księcia i o swojej naiwności, zakłada
czerwone rękawiczki i mocno obejmuje samą siebie. Odtwarzając wspomnienia, przypomina sobie
intymną relację, która łączyła ją z Hamletem.
Spektakl opiera się na ruchu, pracy aktorki ze
swoim ciałem. Jej postacią miotają silne emocje,
a Monika Wachowicz gra w sposób bardzo
intensywny, od pierwszej aż do ostatniej chwili.
Zgłębiając psychikę bohaterki, zastanawia się nad
każdym wykonywanym gestem. Bardzo ważną
rolę odgrywa tu również muzyka oraz wykorzystane fragmenty utworów Pablo’s Eye oraz
Ophelia’s Dream. Nastrój w spektaklu zmienia się
w zależności od muzyki, te dwa elementy znajdują się w ciągłej interakcji.
Uwalniając się od wszystkich rekwizytów,
Ofelia uwolni się również od swojego szaleństwa. Wychodząc z wyznaczonego pola
gry aktorka, pochyla się nad pozostawioną na
początku butelką wody i bierze łyk. Monika
Wachowicz gasi pragnienie, a grana przez nią
postać, topi się.

twórcza zdrada
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.

szekspir współczesny na marginesie burzy taymor
Tomasz Domagała

Jedną z najciekawszych ekranizacji szekspirowskich ostatnich lat jest Burza w
reżyserii amerykańskiej reżyserki Julie Taymor, znanej choćby z niesamowitego
filmu Frida o losach meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Jej Burzę wyróżnia przede
wszystkim koncepcja, w myśl której Prospero jest kobietą – Prosperą.
Jest to zabieg w teatrze szekspirowskim nie nowy, ale zawsze radykalny i zarazem brzemienny w skutki.
Warto się nad nim lepiej zastanowić. Przeciwnicy tego typu interpretacji jak zwykle zarzucą reżyserce, że zbyt daleko odeszła od oryginału, wpisując się po drodze w feministyczny dyskurs. Czy tak jest
rzeczywiście? Jak powszechnie wiadomo, w czasach elżbietańskich wszystkie postacie, zarówno męskie,
jak i żeńskie, grali mężczyźni. W związku z tym płeć aktora miała dużo mniejsze znaczenie niż płeć
postaci. Oczywiście system ten rodził wewnętrzne napięcia między bohaterką dramatu a grającym ją
aktorem, ale sytuacja wygląda przecież podobnie, gdy kobieta gra rolę męską. Patrząc z takiego punktu
widzenia na koncepcję amerykańskiej reżyserki, można pokusić się o stwierdzenie, że jest ona jak
najbardziej z ducha teatru szekspirowskiego. Istotnym szczegółem, który różni film Taymor od teatru
elżbietańskiego jest faktyczna zmiana płci – Prospero staje się Prosperą, a co za tym idzie również jego
język zostaje sfeminizowany. W jednej z najsłynniejszych inscenizacji szekspirowskich w Polsce – Hamlecie IV Andrzeja Wajdy z 1989 r., z niezapomnianą Teresą Budzisz-Krzyżanowską w roli tytułowej,
aktorka mówiła Hamletem, nie „Hamletą” – i to wystarczyło. Pojawia się zatem pytanie, czy tak głęboka
ingerencja w tekst mistrza ze Stratfordu jest dopuszczalna, a w przypadku filmu Taymor – w ogóle potrzebna? Sprawa z pewnością budzi wiele kontrowersji. Co ciekawe, filmowa Burza Taymor – podobnie
jak Hamlet IV Wajdy – to już czwarte podejście reżyserki do tego dramatu.
W wywiadzie udzielonym podczas Nowojorskiego Festiwalu Filmowego1 w 2010 r. Julie Taymor tłumaczyła, że w pierwszym rzędzie chciała pracować z Helen Mirren. W związku z tym na wspólnym spotkaniu wybrały kilka ról szekspirowskich, które aktorka – zwłaszcza ze względu na swój wiek – mogłaby
zagrać. W pewnym momencie Helen Mirren stwierdziła: „Mogłabym zagrać Prospera jako kobietę”.
Jak widać, rodowód tego filmu jest zupełnie niepolityczny. Obu paniom udało się uniknąć jednowymiarowego potraktowania tematu, tym bardziej, że sytuacja, w której kobieta-reżyser zamienia głównego
bohatera dramatu w kobietę, stawiając go wraz z dorastającą córką po jednej stronie barykady, od razu
mogła rodzić wątpliwości. Film nie popada na szczęście w nieznośną publicystykę, a wielka w tym zasługa głębokiej i wyjątkowo przemyślanej gry Mirren. Aktorka w sposób mistrzowski uniwersalizuje postać
Prospery, przesuwając akcent z jej kobiecości na jej człowieczeństwo. Pomaga jej w tym praca kamery,
która w scenach ważnych, intymnych operuje zbliżeniami.
Zupełnie inaczej – w stosunku do oryginału – wyglądają też relacje Prospera (Prospery) z Mirandą.
Dość powiedzieć, że relacja matka–córka wprowadza większe pokłady liryzmu, inny charakter ma też
oddanie córki Ferdynandowi – męska zazdrość o córkę zostaje tu zastąpiona matczyną niechęcią do
ofiarowania córki obcemu mężczyźnie.
Helen Mirren jest wyjątkowo przejmująca w scenie, kiedy decyduje się oddać swoją czarodziejską
władzę. Jej Prospera wie, że zdobyła najwyższy stopień mądrości, jaki władca może osiągnąć – czyli
przekonanie o konieczności ustąpienia. Ma świadomość, że jej władza w rękach innych stałaby się
bardzo niebezpieczna. Jednak dopiero dzięki rozmowie z Arielem zdaje sobie sprawę, że w swoim sercu
nie chowa już urazy wobec dawnych wrogów, zaczyna rozumieć, czym jest przebaczenie. W końcu tyle
o sobie wiemy, ile nas sprawdzono – pięknie i mądrze puentuje film Julie Taymor. I co szczególnie istotne, reżyserka udowadnia, że można zabrać głos w politycznej debacie i nie musi to od razu prowadzić
artysty na manowce.
Jeśli chodzi o wizualną i techniczną stronę filmu, to sprawa nie wygląda już tak dobrze. Taymor jest
powszechnie uznana za artystkę wszechstronną, doświadczoną zarówno w teatrze i operze, jak i w
filmie. I to zdaje się być tu największą przeszkodą. Reżyserka ponosi bowiem klęskę właśnie wtedy, gdy
zaczyna pokazywać nam bogactwo szekspirowskiego świata za pomocą całej dostępnej techniki i jej
najnowszych osiągnięć (to wydaje się znamienne dla wielu współczesnych inscenizacji). Okazuje się,
że wciąż nie ma takiej maszynerii, która byłaby w stanie sprostać wyobraźni wielkiego dramatopisarza.
Niektóre pomysły wizualne są po prostu manifestacją pretensjonalności i złego gustu. Jednak kino –
choćby poprzez zbliżenia – wydaje się dla twórczości tego autora medium idealnym.
1 Wywiad dla „Manhattan Movie Magazine” z dnia 16 października 2010 r.
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warsztaty z humorem

Ćwiczenia na dykcję

„Wszyscy mają swoje humory” – warsztaty dla dzieci fotorelacjonują
Anna Bajek i Agnieszka Misiewicz

Tomasz Domagała

1

Marta, Michał, Kacper i Mikołaj z zainteresowaniem oglądają serię kalamburów odgrywanych przez prowadzącego. Ich zadaniem jest zgadnąć, jakie
emocje przedstawiane są w scenkach.
Później młodzi warsztatowicze sami
spróbują wykonać to ćwiczenie.

3

Warsztaty dla dzieci Wszyscy mają swoje
humory, prowadzone przez Karolinę
Smirnow i Jana Orszulaka, właśnie się
zaczynają. Żeby móc aktywnie w nich
uczestniczyć, należy na początku dobrze się rozgrzać.

2

Zdania „She sells sea shells on the see shore”
czy „Red lorry yellow lorry” to na pewno nie są
kwestie szekspirowskie w oryginale. To dobre
ćwiczenia na dykcję w języku angielskim,
które zaproponowała reżyserka Tanya Robert.
Pod jej kierunkiem odbyły się dwudniowe
warsztaty teatralne Zgłębiając Tytusa Andronikusa. Uczestnicy pracowali nad monologami
i scenami z dramatu, a celem tej pracy było
odkrycie relacji między postaciami, wyodrębnienie wariantów interpretacyjnych i wybranie
najbardziej interesującego z nich. Warsztatowicze mieli szansę na własnej skórze poczuć
uczucia i emocje wszystkich występujących
w danej scenie bohaterów. Dzięki różnym grom
dramowym udało się połączyć ze sobą tekst
i ruch sceniczny, znaleźć najlepszy impuls do
konkretnych działań. Zajęcia były prowadzone
po angielsku, a młodzi aktorzy pracowali na
tekście oryginału. Niezmiernie ciekawe było to,
że reżyserka rozpoczynała pracę nad tekstem od
wyjaśnienia zawiłości języka staroangielskiego.
Dzięki temu uczestnicy mogli w pełni podziwiać kunszt językowy mistrza ze Stratfordu.

Dzieci rozgrzewają aparat mowy, żeby profesjonalnie odegrać aktorskie etiudy. Po czytaniu
fragmentów z Romea i Julii oraz Makbeta
następuje pora na ćwiczenie układu dancehall,
którego uczy Karolina Smirnow.

4
Kacper musi zmierzyć się ze stresem: staje
na krzesło i intonuje wybrane hasło reklamowe znane z telewizji.

5
Uczestnicy warsztatów postawieni są przed wieloma
wyzwaniami, ale prowadzący ciągle dopinguje swoich
podopiecznych.

tekst: Anna Bajek
fot. Agnieszka Misiewicz

6

Dzieci mogą
wynieść z zajęć
wiele przydatnych umiejętności. Od tej
pory nie będą
już wstydzić
się występować
przed większą
publicznością.

Raz jeszcze – poćwiczmy!
All I want is a proper cup of coffee, made in
a proper copper coffee pot, I may be off my dot,
but I want a proper coffee in a proper copper
pot. Iron coffee pots and tin coffee pots, they are
no use to me! If I can’t have a proper cup of
coffee in a proper copper coffee pot, I’ll have a cup
of tea!
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twittuj na konfie

Populsuj się…

Ł. Drewniak @ldrewniak33
Klata created something more than bastard pop, rather a cross-over.
Something like Alien vs. Predator.

Daria Kubisiak

Dwudniowe warsztaty Aktor
doskonały – rozpuszczanie blokad
w ciele jako podstawa budowania
aktorskiej kreacji, prowadzone
przez Katarzynę Łęcką, dobiegły końca i choć uczestnicy nie
stali się od razu doskonałymi
aktorami, to jednak dostali
precyzyjne wskazówki, w jaki
sposób to osiągnąć. Uchylając
rąbka tajemnicy, zamieszczam
poniżej szybki kurs pulsowania
– głębokiego masażu wprost z
Tybetu, który można wykonać
samemu!
Kładziemy się na plecach na podłodze, ręce mamy skierowane wierzchem do sufitu. Spokojnie i delikatnie wprowadzamy całe ciało w ruch,
poruszając stopami do przodu i do
tyłu.
Będąc w tej samej pozycji, uruchamiamy biodra. Wyobrażamy sobie, jak
byśmy kopali coś przed sobą, najpierw
prawą, później lewą nogą.

Łączymy ręce nad głową w kształcie
łuku myśliwskiego i w tej pozycji
staramy się nimi delikatnie poruszać
(jedynie o milimetr) w prawą i lewą
stronę. Po minucie przekładamy ręce.
Ostrzegam – regularne wykonywanie
grozi całkowitym rozluźnieniem ciała!

home

@

M. Dobson @dobson2013
Ze wszystkich Tytusów, które widzieliśmy na festiwalu, ten
Klaty jest prawdopodobnie najśmieszniejszy.

connect

#

discover

Me

J. Kopciński @kopcinski
Dla pokolenia mojego syna znaki ze spektaklu Klaty są elementem
coraz bardziej mglistej i śmiesznej opowieści o przeszłości.

@M.Dobson: I prefer art that is tasteless, disgraceful and dirty more
than anything exquisite and tactful but boring.
@K.Mieszkowski: Dlaczego artyści ryzykują? Dlaczego Libera buduje
Auschwitz z LEGO? Dlaczego Klata, katolik, jątrzy w sacrum
i profanum?
@J.Kopciński: Oczywiście, że ze spektaklu niektórzy wyjdą oburzeni, i ja
się im nie dziwię.
@M.Pfister: Według mnie Niemcy powinni grać Gotów, a Polacy Rzymian. Klata zaskoczył mnie, stosując odwrotne rozwiązanie.
@K.Mieszkowski: Klata’s performance tells the story of violence. We
should then consider the role of violence in theatre.
@M.Shevtsova: Klata’s performance might reproduce the myths
about war and communism that are no longer meaningful to younger
generation.
@Ł.Drewniak: Zazwyczaj znając tytuł spektaklu i nazwisko reżysera,
łatwo jest zgadnąć, jak będzie wyglądał ten spektakl. Klata jednak gubi
tropy.
@J.Kopciński: Klata refers to the stylistic of grotesque, stand-up and
slapstick to relate to the entertainment content of Polish TV.
@M.Dobson: You should be happy to have such mutineers in Poland like
Jan Klata. Current stagings of Titus are part of entertainment business.
@M.Dobson: It would be impossible in the UK for the actor painted
black to appear on stage. That would be seen as deeply offensive.

suchar dnia

I wtedy zacząłem pływać w tym
wielkim oceanie, jakim jest twórczość
Szekspira. [anonimowy aktor]
Najchętniej byś zszedł, ale nie możesz.
[o pracy nad monologiem]
Panie, to jest prawdziwa jazda [widz do
Mateusza Pakuły]
Nasze spotkanie będzie trwało 45
godzin. [Łukasz Drewniak]
Klata na prezydenta! [anonimowy widz]

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: mateusz.jazdz@gmail.com
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It is all about the words
Mateusz Jażdżewski

How people communicate? Can the
theatre offer some universal set of signs
readable in every culture? Is theatre
nationalized? These questions were
prevailing in the debates which took
place on the second day of the conference
“Languages of Power/ Languages of Arts
and Theatre”.

na zdj. Krzysztof Mieszkowski, fot. Greg Goodale

The interesting set of panelists formed with
the theatre practitioners, reviewers, academics
and cultural managers who tried to define if the
language determines the identity of the performance. Wojciech Klemm, the director of Titus
Anatomy. Fall of Rome expressed the view that
for him as well as Heiner Müller, the theatre of
word is the most powerful. Krzysztof Mieszkowski, the head of Polski Theatre in Wrocław,
on the other hand defended the power of image
over the language. He stated that the theatre
based only on text is somehow marginalized
and reduced.

The interesting point has been made also on
the influence of nationality on the reception
of the performance. It has been argued that in
post-dramatic times the origin of the theatre
is less important thanks to the trans-boundary
character of arts. Eva Rysova even confessed
that Czech theatre is overpowered by German
stylistics to the extent that Czechs themselves
have lost their national voice. Tomasz Kubikowski contradicted this argument by stating
that the national theatres, with few exceptions
are homes to the anachronisms and tradition.
However, this whole debate on language
can be as well summarized by Taras Woźniak:
A metaphor is just a means of transport for
a meaning. And the rest is silence.

Anatomising Titus
Andronicus, or in Praise
of Tastelessness
Aleksandra Sakowska

In an apparently post-political, globalised world,
Jan Klata’s adaptation of Titus Andronicus is
a performance which is both local and ideological, through and through. It is a clever social
and theatrical exercise, but also a risky game in
Polish-German communication about the two
countries’ respective cultures and societies. The
bilingual performance (with English surtitles)
with Polish actors as wild Goths and German
actors as valiant Romans depicts the most common and ugliest stereotypes of both nations in
an in-your-face spectacle of horror and humour.
It is easy to like this performance because it is
a highly watchable, visually stimulating, high-octane show with enough controversy to fill in
a couple of episodes of the South Park TV series.
Indeed, the leading villain Titus, the Moor,
Aaron looks in this adaptation exactly as the
devil who has an affair with Saddam Hussein
in the famous American animation. As usual
the music is one of the most important elements of the performance as Klata builds all his
productions by finding various pieces of music
which always ends in a modern mash-up that is
appealing to the younger audiences. This time,
however he uses music also to create audacious,
Polish and German, musical in-jokes which
ridicule both sides’ prejudices and presupposed
national vices. For example, the main tune that
we hear throughout the performance is a piece
by a Polish composer, Andrzej Kurylewicz
which he recorded for a Polish TV series made
in 1970s, entitled Polish Roads which deal with
the horrors of the Second World War. It is easy
to understand Klata’s reason for doing that: with
a reputation for being one of the most politically
conscious Polish theatre directors, he tries to
educate his audiences in a fun way about the
futility of national stereotypes, which in his view
should be dismissed as laughable and ridiculous.
The first scene with the entrance of Bassianus
and Saturninus, one extremely tall, the other
very short, suggests that we are going to see
a comedy. They are soon accompanied by a clownish Marcus who slowly changes the mood on
stage when he starts re-enacting the impending
horrors in a grotesque, unsettling manner. This
change from serious to the tragic, from funny
to absurd, is a trait of the whole production. The
joyful tastelessness and Grand Guignol violence
suits Titus Andronicus well and makes this
adaptation very entertaining even despite this
performance being 150 minutes long with no interval.
However, the saturation of violent and offensive, even if hilarious, images and associations
debunking some cherished Polish historical
myths, instead of being properly investigated
become barely intelligible and thus merely
horrifying flashing pictures that can traumatise

some viewers. If Klata’s lens on Polish German
relations was limited to depicting Poles as vulgar,
greedy and really uncool in their garish synthetic
attire yet sentimental and family-loving, as
opposed to war-mongering yet cool, well-spoken
and gallant Germans, nobody would object.
But Klata crosses the barriers of comprehension
by taking his jokes too far, for example, when
a German-speaking Roman warrior sings (and
dances) a well-known Polish patriotic song as
a lullaby to Aaron’s child who, we know, is about
to be killed.
In this and in other ways Klata demolishes
the past history of Poland that likes clinging
to its national myths but he does not offer any
solutions or even explanations. So if he meant
to start a revolution it is a failed one, certainly
if read through Hannah Arendt’s meaningful
treatise, On Revolutions. A continuous hectic
flow of random scenes makes the performance
very exciting, especially that it is full of emotional triggers, but it does not allow any pause to
think. It makes this superb performance with
some virtuoso acting by its Polish and German
ensembles not much more than a comical orgy
of tastelessness which indeed is a really good
entertainment but lacks a clear purpose.

We’ll be home next year
Kaja Bluma

At the inauguration of this year’s Shakespeare
Festival in Gdańsk’s Teatr Wybrzeże, professor
Limon said that is was the last time for him to
welcome the Festival’s guests and audience at
that stage. This is true and this does not mean
that someone will take his place next year. It’s
very good news: next year the Festival will take
place at the Gdańsk Shakespeare Theatre! Well,
isn’t that exciting? Not only will we be able to see
most of the plays in one place, but also everybody’s curious about the theatre itself. I surely am
curious how it’ll look. I am curious about the
interior, the stage, the auditorium... The building
is growing fast, so there’s no doubt it will be finished soon. When will it be opened? Probably in
July next year. Until then, all we can do is watch
the online camera recording on the building
site, or just stick to the photos of the design
and the model of the theatre. And now, during
the Festival, you can either take a tour around
Gdańsk and go to the site to see the building or
go to a performance which is staged there. Just
last year, on the day of William Shakespeare’s
birthday, there was an amazing performance of
Hamlet. This year, during the Festival, there was
a performance called Ophelias from the director
Zorka Wollny. Whenever the next chance to see
a play staged at the building site of the Gdansk
Shakespeare Theatre occurs, you should really
go and see how it works. Even if the play that’s
on isn’t your favourite one, the whole experience
of seeing a play in such unusual surroundings,
without the sounds, smells and atmosphere of
the theatre, is wonderful.
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Po prostu Szekspir
Mateusz Jażdżewski

Ostatnio otrzymałem od Marty Gawrońskiej z Biura Obsługi
Widza mapę myśli, która miała jej pomóc zapamiętać relacje
między bohaterami i zdarzenia z Tytusa Andronikusa. Dwóch
braci łączy łańcuch DNA (prywatnie Marta studiuje medycynę), pary kochanków otoczone są symbolem serca, a przy imionach bohaterów, którzy giną w trakcie akcji, pojawia się sztylet.
Fascynujące w tym rysunku jest to, że faktycznie oddaje treść
dramatu. Pomyślałem, że takie podejście jest całkiem słuszne.
W natłoku sensów i interpretacji, warto spojrzeć na Szekspira
tak po prostu.
Do podobnych wniosków doszedł wcześniej Stanisław Barańczak,
tłumacz i znawca literatury Stratfordczyka, o czym pisał w swoich
limerykach:
Hamlet: „Duch: brat jad wlał do ucha. Syn ducha: o psiajucha! Stryja w ryj? Drastyczny krok. Zwłoka. Jej finał: stos zwłok”.
Makbet: „Szkot: bestia bitna. Żona: ambitna. Ręce umywa. Ma gdzieś. Bór: marsz na mur! Finał: rzeź”.
Król Lear: „Król-ojciec: lebiega. Błazen: go ostrzega. Córki: dwie złe, jedna lepsza. Finał: wszystko się rozpiepsza”. [Biografioły, Poznań 1991]
Ponieważ w tym roku najczęściej grany jest Tytus Andronikus, postanowiłem podjąć zabawę z wielkim Barańczakiem i napisać swój limeryk o tym
dramacie: „Dwa rody waleczne, podziały między nimi wieczne. Tytus zabił królowej syna, ona ze wściekłości poślubiła Saturnina. Trup za trupem pada.
Finał: Pasztety dwa”.

PS Podczas konferencji Języki władzy/ Języki sztuki śledziłem debaty i starałem się uchwycić ich esencję w tweetach, postach o długości 140 znaków.
Zadanie nie było łatwe – połączyć akademickie, skomplikowane argumenty z tak prostą formą przekazu. Zaskoczyło mnie jednak, jak wiele istotnych
myśli udało się zawrzeć w tej krótkiej formie. A może naprawdę w prostocie jest metoda?

w ukrytej kamerze
Śpiewniczek Lawinii

C Z A RN Y H U M O

Agnieszka Misiewicz

„Choć nie masz dłoni, która policzek jak ogień pali,
Dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szalik…
Choć nie masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka,
To twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka”
Piotr Rubik, Psalm dla Ciebie
„Watch my lips and hear the words I’m telling you”
Dido, Take my hand
„Hands up, baby hands up! Let me be your Romeo, your
wonder boy and super champ”
Ottawan, Hands up (give me your love)

organizatorzy:

R

„Język jest po to, by go wytykać na wiatr, na mgłę.
Klaszczę w dłonie, by było mnie więcej”
Variété, Klaszczę w dłonie
„Niewidzialna dłoń ochroni mnie od złego w czarny dzień.
Niewidzialna dłoń osłoni mnie, to jedno zawsze wiem”
Natalia Kukulska, Dłoń

ABSTYNENCJA
ŹRÓDŁEM
CHORÓB.

Stracone zachody miłości

„This life doesn’t last forever (hold my hand),
So tell me what we’re waiting for (hold my hand)”
Michael Jackson ft. Akon, Hold my hand

teatr należy do:

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

gazetę redagują:
Internetowy Magazyn „Teatralia” w składzie: Magdalena Bałajewicz, Mateusz Jażdżewski
(Twittuj na konfie), Agnieszka Misiewicz, Alicja Müller, Joanna Żabnicka
redakcja: Karolina Wycisk
korekta, skład, łamanie i grafika: Katarzyna Lemańska
spoza redakcji „Teatraliów”: Anna Bajek, Tomasz Domagała, Joanna Flisek, Daria Kubisiak;
Aleksandra Sakowska, Kaja Polachowska (English corner)
kontakt: teatralia@teatralia.com.pl

