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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

Z życia Leara
Joanna Żabnicka

Pieśni Leara, reż. Grzegorz Bral, Teatr Pieśń
Kozła, Wrocław

To jest muzyka, która przemawia do czegoś
innego niż do zimno analitycznego umysłu
Z Kacprem Kuszewskim, aktorem Teatru Pieśń Kozła, rozmawia Mateusz Jażdżewski
Jak Pan trafił do Teatru Pieśń Kozła?
Och, szedłem całe życie (śmiech). Pochodzę
z teatralnej rodziny i w pierwszym przedstawieniu grałem, kiedy miałem sześć lat. Po
szkole teatralnej miałem poważny problem,
bo wiedziałem, jaki teatr mi odpowiada, ale
nie mogłem znaleźć takiej stylistyki w żadnej
ze stołecznych instytucji. Może poza Teatrem
Rozmaitości, który przeżywał wtedy rozkwit
dzięki realizacjom Warlikowskiego i Jarzyny.
Bałem się jednak nawet tam zbliżyć, bo sądziłem, że to bardzo zamknięte środowisko. Być
może niesłusznie. Brałem udział w licznych
projektach, ale nigdzie nie zagrzałem miejsca
na dłużej. W końcu dostałem etat w Teatrze
Polskim w Warszawie, na którego deskach
gościnnie występował Teatr Pieśń Kozła ze
spektaklem Kroniki – obyczaj lamentacyjny.
Ponieważ wyrosłem na teatrze dramatycznym
i psychologicznym, to teatr laboratoryjny,
eksperymentalny był mi dość obcy. Jednak
kiedy zobaczyłem ten występ, zachwyciłem
się Teatrem Pieśń Kozła, a przede wszystkim
doskonałym warsztatem aktorów. Wtedy
grupa bardziej niż dziś opierała się na ruchu.
To, co robili z ciałem i śpiewem, było niesamowite. Jednak wciąż wydawało mi się to

dość egzotyczne. Grzegorz Bral zaproponował wtedy aktorom Teatru Polskiego udział
w warsztatach i tam odnalazłem to, czego
zawsze szukałem w teatrze. Potem dowiedziałem się, że Teatr Pieśń Kozła prowadzi
autorskie studia aktorskie na University of
Manchester, ale wszystkie zajęcia odbywają
się we Wrocławiu. Odłożyłem inne obowiązki
i zapisałem się na te studia. Byłem na nich
jedynym Polakiem, studenci pochodzili z całego świata. Po ich zakończeniu okazało się,
że grupa szuka młodych aktorów do kolejnego
spektaklu, Makbeta. Dziś mija pięć lat odkąd
dołączyłem do Pieśni Kozła.
Premiera Pieśni Leara odbyła się w Edynburgu rok temu, spektakl zyskał ogromną
przychylność publiczności i krytyki. Czy był
Pan zaskoczony reakcjami na Fringe’u?
Chyba nie pomylę się jeśli powiem, że Teatr
Pieśń Kozła jest bardziej znany i ceniony
w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Są osoby we Wrocławiu, które nigdy nie słyszały
o tym teatrze. W dodatku na Fringe Festival
przyjeżdżają najróżniejsze grupy i publiczność
oczekuje tam zaskoczenia. Mieliśmy wrażenie,
że jedziemy z projektem o bardzo skromnej
ciag dalszy na następnej stronie
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Ostatni dzień festiwalu będzie oscylował wokół przedstawień, których rodzaj
odbioru można nazwać oczarowaniem,
a ich estetyczną domenę stanowi
warstwa wizualna albo dźwiękowa. Na
Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże
w Sopocie dwukrotnie będzie można
przysłuchać się Pieśniom Leara w reżyserii Grzegorza Brala z Teatru Pieśń
Kozła.
Spektakl ten, praktycznie nieposiadający
scenografii, bazuje jedynie na emocjach,
rytmie i głosach aktorów. Wykonywane
przez nich w różnych językach, rytmach
i nastrojach, pieśni łączy historia, wokół
której zostały zogniskowane. Na scenie
dominują melancholijna i przejmująca aura,
charakterystyczna dla całego przedstawienia, wydobywająca cały wachlarz uczuć
targający bohaterami dramatu Szekspira.
Takich, które udzielają się też publiczności.
Międzynarodowa premiera Pieśni Leara
miała miejsce na Fringe Festival w Edynburgu w sierpniu zeszłego roku. Podczas
festiwalu spektakl zdobył prestiżowe
nagrody: Fringe First, Herald Archangel
oraz Musical Theatre Matters Award. Brytyjczykami zawładnęły te melodie, a i na
rodzimym gruncie zostały ciepło przyjęte.
Warto się zatem przekonać, co stanowi
o magiczności tego spektaklu na sam koniec 17. edycji Festiwalu Szekspirowskiego.

JESTEM
ZBYT STARY,
BY SIĘ
UCZYĆ.

Król Lear

EDU

26

spoilery

formie. Ten spektakl właściwie trudno
nazwać spektaklem. Inscenizacji jest tu
niewiele i przez większość czasu stoimy
i śpiewamy. Nie mieliśmy ambicji zawojowania Edynburga. Z dnia na dzień
przychodziło jednak coraz więcej ludzi.
Bardzo się z tego cieszyłem. Reakcjami
byłem absolutnie zdziwiony, szczególnie
że taki teatr jest trudny do zrecenzowania tradycyjnymi metodami krytycznymi. Bo to właściwie nie jest spektakl.
Może bardziej rytuał?
Byłbym ostrożny z używaniem akurat
tego określenia. To jest muzyka, która
przemawia do czegoś innego niż do
zimno analitycznego umysłu. Właśnie
dlatego zachwyciło mnie to, że chłodni
Brytyjczycy tak dobrze reagowali na
Pieśniach Leara.
Wydaje mi się, że Wasz sukces polegał na
tym, że z morza rozrywki nagle wypłynął
spektakl prosty, a jednak przejmujący.
Myślę, że miało to znaczenie. Faktycznie jest tak, że przez ostatnie paręnaście
lat ten festiwal staje się imprezą o coraz
silniejszym nurcie rozrywkowym,
bo jednak opiera się on również na
pieniądzach.
A jak zmienił się spektakl przez ten rok?
Zmienia się za każdym razem. Kilku
moich znajomych zauważyło, że faktycznie spektakl rośnie i nabiera nowych
kolorów. Myślę, że na tym polega nasza
praca, by cały czas się doskonalić, a nie
spocząć na laurach.
Na koniec chciałbym zapytać o przebieg treningu wokalnego. Czy tak
jak na scenie dowodził Pan również
podczas prób?
Moja rola w spektaklu pojawiła się
trochę przypadkiem. W przeciwieństwie do poprzednich realizacji Teatru
Pieśń Kozła Pieśni Leara są budowane
na postawie muzyki, którą zamówiliśmy. Ponieważ uczyłem się w szkole
muzycznej, umiem czytać nuty i siłą
rzeczy zająłem się stroną muzyczną.
Nie traktujemy śpiewu, tekstu i ruchu
oddzielnie. To wszystko musi wynikać
z jednego źródła. Dlatego trening wokalny jest naturalnym przejawem tego,
nad czym pracujemy. Nie ma tu mowy
o „zimnej” technice. Polega to raczej na
swego rodzaju poszukiwaniu, do którego
potrzebna jest wyobraźnia i wrażliwość.

fot. materiały teatru

Wyjście z mitu
Daria Kubisiak

Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie Trojańskiej. Spektakl Agaty Dudy-Gracz
inspirowany „Troilusem i Kresydą” Williama Szekspira, Teatr im. Słowackiego w Krakowie

W spektaklu Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie Trojańskiej. Spektakl Agaty Dudy-Gracz inspirowany „Troilusem i Kresydą” Williama
Szekspira, nagrodzonym na tegorocznym festiwalu nagrodą Złotego Yoricka,
reżyserka wyprowadza bohaterów Szekspira z mitu i ukazuje świat, który sami
stworzyli. Tekst jest parafrazą rozmowy z reżyserką.
O teatrze. „Teatr mój widzę ogromny…” – wyeksploatowany cytat z Wyspiańskiego może
pomóc w uchwyceniu teatralnej myśli Agaty Dudy-Gracz. Reżyserka zapytana o to, czy uważa
się za kontynuatorkę spuścizny Wielkich Reformatorów Teatru, odpowiada, że tacy artyści jak
Craig, Wyspiański, Appia czy Reinhardt są dla niej mistrzami, wyrasta z nich, ale nigdy nie
nazwałaby się „artystą teatru”. Dla niej teatr to święte miejsce porozumienia („nie ma ja, jesteśmy
my”) i równouprawnienia sztuk.
Scenariusz teatralny. Spoglądając na twórczość Dudy-Gracz można zauważyć, że często jej scenariusze to teksty jedynie inspirowane danym utworem, będące wynikiem jego dogłębnej analizy
i wydobycia ważnych motywów i wątków. W przypadku Porcelanki… to lektura Troilusa i Kresydy
Szekspira stanowiła inspirację. Angielski dramatopisarz uruchomił potrzebę opowiedzenia tej
historii z trochę innego punktu. Duda-Gracz, jak sama zapewnia, chce pokazać historię upadku
wartości i triumfu głupoty, klęski cywilizacji, bohaterów i autorytetów, ale swoimi słowami
i stwarzając zupełnie nowy utwór.
Aktor. Reżyserka nie ukrywa, że jest on dla niej bardzo ważny, że gdyby nie dobrze poprowadzeni aktorzy, to jej obrazy byłyby tylko sztywną, pustą ramą. To artystyczna wrażliwość i emocjonalność nadaje kolorów teatralnym znakom i to dzięki nim – aktorom – zapadają nam w pamięć
obrazy ze spektaklu.
Światło. Jej spektakle posiadają precyzyjną strukturę zbudowaną z różnych elementów scenicznych. Każdy z nich dokłada dodatkową warstwę znaczeniową, przemawia w swoim języku i za
pomocą innych środków wyrazu wpływa na widza. Światło jest jednym z tych elementów, a za
jego wizję odpowiedzialna jest Katarzyna Łuszczyk. Reżyserka Porcelanki… uważa, że gdyby nie
jej praca i magia, którą potrafi wytworzyć w teatrze, scenografia byłaby wyjątkowo uboga. Dlatego też tak ważne jest oświetlenie, dowartościowujące kostiumy i rekwizyty. Światło jest jednym
z równorzędnych elementów dopełniających przestrzeń, które wytwarza zupełnie inny świat.
Scenografia (obrazy w głowie). Agata Duda-Gracz niewiele opowiada o tym, jak w jej głowie
powstają obrazy do spektaklu, jak tworzy istotną dla jej teatru scenografię. Może dlatego nie chce
zdradzić tajemnic procesu twórczego, ponieważ dla niej jest to oczywiste następstwo kolejnych
etapów pracy. Reżyserka mówi jednak, że nigdy nie ma problemu z wymyśleniem takich obrazów
i ustawieniem odpowiedniej kompozycji. Po prostu wie, czy to, co widzi na scenie, zgodne jest
z jej założeniami.
Ruch sceniczny. Reżyserka często korzysta z pomocy choreografów i tancerzy. W przypadku
Ojca, spektaklu z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, współpracowała z Witoldem
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Jurewiczem i Kamilą Jankowską. Ułożona
przez nich choreografia nadawała rytm przedstawieniu, ponadto każdy z bohaterów wytwarzał lub poszukiwał w swoim ciele charakteru
postaci przez odpowiedni ruch i gestykulację.
Wspomniani artyści to tancerze tańca współczesnego, więc ruch sceniczny jest wytworzony
niemal organicznie, jakby aktor tak układał
swoje ciało, aby założyć na siebie skórę postaci.
To tworzy efekt uwięzienia go w jakiejś formie,
ale właśnie próba podporządkowania się
tym ograniczeniom sprawia, że kiedy postaci
na chwilę się z nich uwolnią – tym bardziej
wydobywają swoją indywidualność. Choreografia powoduje, że aktorzy traktują ciało jako
narzędzie, które zostaje użyczone postaci.
Muzyka. W Porcelance… już po raz drugi
współpracowała z Mają Kleszcz i Wojtkiem
Krzakiem, którzy wykonują muzykę na żywo,
będąc jednocześnie aktorami i realizatorami
przedstawienia. Kasandra, którą gra Maja
Kleszcz, to Wieszczka, znajdująca się w dwóch
czasach – „tu i teraz, i w przyszłości” – ale nikt
już jej nie chce słuchać, bo wszyscy doskonale
wiedzą, że to się źle skończy. Muzyka Mai
Kleszcz i Wojtka Krzaka to mocno bijące serce
spektaklu.
Widz. Reżyserka szczerze przyznaje, że
podobnie jak wielu artystów nie robi teatru
wyłącznie dla innych, tworzy go też dla własnej
satysfakcji. To oczywiście nie wyklucza faktu,
że w każdym spektaklu Duda-Gracz zwraca
dużą uwagę na widza, dba o jego wrażenia.
W spektaklu Ja, Piotr Riviere, skorom już zaszlachtował siekierom swoją matkę, swojego ojca,
siostry swoje, brata swojego i wszystkich sąsiadów
swoich… nawet wynagrodziła widzów. Aktorzy
po zakończeniu przedstawienia nie kłaniają
się, wciąż pozostają w swoich rolach, tak jakby
opowieść trwała nadal. To oni biją brawa
publiczności, dają im kwiaty, dziękując im za
to, że przybyli i pozostali do końca. Dochodzi
tu do wymiany ról, ale artyści nie naruszają
prywatności widzów, nie zmuszają ich do interakcji, jedynie zapraszają na scenę.
Z kolei przed rozpoczęciem Każdy musi
kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie
Trojańskiej widzowie losują po jakiej stronie
usiądą – Trojanów czy Greków. Reżyserka
przyznaje, że była do tej pory na każdym
spektaklu i nikt nie zajął innego miejsca ani nie
wymienił kartki, czyli wypełnił los, który został
mu powierzony i nie zamierzał go zmienić,
przy tym pokazał, że chce wejść w grę, w której
nie ma wygranych i przegranych.
Żeby dopełnić tę krótką listę składników
teatralnego wydarzenia, najlepiej samemu
przekonać się o specyfice teatru Agaty
Dudy‑Gracz. Ostatniego dnia festiwalu będzie
taka możliwość – na Dużej Scenie Teatru
Wybrzeże w Gdańsku. Gorąco polecam!

Przyjmij to czytanie,
sir!

Nie ma litości

Alicja Müller

Szekspir w schronisku, film, reż. Piotr Kuśmider

Szekspirowskie czytanie, reż. Adam Nalepa

Przy wspólnym stole, podczas
jedzenia bananów, grupa aktorów
co prawda nie składa sobie dobrych życzeń, ale za to przewrotnie
i kokieteryjnie odczytuje (napisany
podobno dla pieniędzy) tekst Magdy Fertacz i każe sympatycznym
dziewczętom teatrologię studiującym śnić o pełnometrażowej
inscenizacji Śmierci Kalibana.
Szekspir u Fertacz funkcjonuje na prawach cytatu. Autorka pożyczyła z Burzy
postać dzikiego monstra, sługi Prospera
– Kalibana, o którym Różewicz pisał,
że pysk ma w gnoju, a nogi już w raju
i obwąchując człowieka, wiecznie na coś
czeka. Fertacz niejako udosłowniła tę
dzikość nazywając bohatera „czarnym,
który połknął syna”, a Nalepa, reżyserując
swoje czytanie, ucieleśnił rozgrywający się
w sztuce dramat.
Śmierć Kalibana to ironiczna i szalenie chwytliwa, nieomal paraboliczna
opowieść z pogranicza czegoś, co można
byłoby nazwać „political fiction” , której
osią fabularną jest wizja sprywatyzowania
nielegalnych imigrantów. Autorka skonstruowała wielopoziomową wypowiedź
o współczesnym wyobrażeniu obcego
i jego, niejednokrotnie równoznacznym
z uprzedmiotowianiem, oswajaniu. Do
tekstu wplotła także rozważania o estetyzacji życia codziennego, wypaczaniu
idei piękna i performansu oraz krytykę
mediów jako czwartej władzy. Użycie
radykalnych obrazów, brutalizacja języka
i maniakalne wręcz stawianie bohaterów
w sytuacjach granicznych każe analizować
ten dramat – przede wszystkim – jako
prowokację, co, bez dwóch zdań, czyni go
niezwykle atrakcyjnym tekstem dla teatru,
szczególnie tego postdramatycznego.
Potencjalnego reżysera może zgubić
pragnienie przetłumaczenia słów na język
obrazów. Mogłoby to wówczas doprowadzić do zatarcia metafor, a przez to także
dodatkowych znaczeń. Adam Nalepa,
uciekając się do minimalizmu właściwego
niektórym czytaniom, pozwolił słowom
Fertacz wybrzmieć ze spotęgowaną siłą
i niejako w podzięce został malarzem
niewidzialnych obrazów, które na długo
pozostaną w głowach uczestników wczorajszego czytania szekspirowskiego.

Tomasz Domagała

Michaił Bułhakow w Mistrzu
i Małgorzacie pisał, że najgorsza
na świecie jest litość. Wspominam
o tym nie bez przyczyny. Projekcję
dokumentalnego filmu Szekspir
w schronisku w reżyserii Piotra Kuśmidera można, jak sądzę, tłumaczyć tylko litością. Oczywiście jest
tu szczypta perwersji, bo przecież
bohaterami filmu są bezdomni. I w
tym kontekście – poruszanej tematyki i konceptu – projekt wydawał się
bardzo obiecujący.
Za decyzją reżysera odnośnie całokształtu
filmu nie poszły jednak inne, które dopracowałyby poszczególne elementy. Ogólnie
pomysł opiera się na tym, by bezdomnym
ze schroniska dać do przeczytania fragmenty utworów Szekspira. W tle natomiast
pokazać ich normalne, trudne i ciężkie dni.
Po czterdziestu pięciu minutach okazuje się
jednak, że dobrymi chęciami wybrukowane
jest piekło. Bezdomni czytają sonety lub
monologi z Hamleta, ale taki wybór tekstów.
nie został uzasadniony. Co gorsza, widz nie
wie nawet, co oznaczają dla bohaterów filmu
frazy Szekspira. A przecież najciekawsze są
momenty, gdy twarze czytających zmieniają się w trakcie recytacji jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, promienieją.
Zwłaszcza wątek takiej zmiany powinien
zostać rozbudowany.
Może ustępy Króla Leara, największego studium o bezdomności w twórczości
Szekspira, lepiej wybrzmiałyby w kontekście
filmu Kuśmidera? Może kamera powinna
dłużej czekać na reakcje czytających? Mogę
jedynie gdybać, bo przecież to nie mój
film. Jako widz jestem niestety skazany na
rodzajowe scenki z życia schroniska. Ujęcia
wydawania zupy, zdjęcia kota na lodowisku,
wiatraczka i padającego śniegu. Te obrazy
zajmują trzy czwarte filmu, gdyż reżyser
chciał – cytuję – żeby „film był medytacją”.
Według mnie to raczej „antymedytacja”,
a poziom mojej irytacji brakiem pomysłu,
polotu i umiejętności, rośnie tak szybko, jak
poziom rzeki po gwałtownych opadach. Nie
przeżyłyby tego nawet sympatyczne dziewczęta teatrologię studiujące. Wiem, wiem –
reżyser jest amatorem, bohaterami bezdomni, a za filmem stoi szczytna idea. Jednak nie
zgadzam się na taką „litość”. Skoro film jest
prezentowany na profesjonalnym festiwalu,
to należy mu się profesjonalna krytyka. Parafrazując kwestię z Kupca weneckiego – nie
wszystko złoto, co ma Szekspira w tytule.
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Sprawiedliwość jest zawsze
sprawiedliwością zwycięzców

fot. Wiesław Czerniawski

Z Wojtkiem Klemmem, reżyserem spektaklu Anatomia
Tytusa Fall of Rome, rozmawia Magda Bałajewicz
Jak odbierasz piątkowy spektakl? Jesteś zadowolony?
Tak, poszło bardzo dobrze.
Przyglądasz się widzom w trakcie przedstawień?
Chodzę, zaglądam, słucham, sprawdzam i patrzę, jak reaguje widownia.
Dlaczego Heiner Müller? Sięgałeś po Brechta, Kleista, niedawno
pracowałeś nad Calderonem... Jak Anatomia Tytusa sytuuje się
w kontekście Twojej wcześniejszej twórczości?
Trzeba wiedzieć, że właściwie we wszystkich tych spektaklach, które
wymieniłaś, pojawiały się teksty Müllera jako dodatki. Jest to autor,
który jest mi chyba najbardziej bliski. Poznałem go przez reżysera,
u którego byłem w pewnym momencie asystentem. Stał się dla mnie
bardzo ważny.
Dlaczego właśnie ten tekst?
Bo jest genialny, niesłychanie aktualny. Dziś jest to bardzo polityczny
tekst – o lęku przed obcym, o wpływie obcego na nasz świat. Szczególnie w Polsce – w kraju, który jest absolutnie ksenofobiczny, gdzie
wszyscy boją się tego, co odchodzi od normy. Jest to historia o tym,
jak rzekomo cywilizowany świat jest rozbijany przez to, co obce.
Już u Szekspira obcy, czyli Aaron, jest wirusem, który doprowadza
do przemiany w organizmie państwa i ciała. System wiralny, który
powoduje mutacje. U Szekspira trochę mniej, ale u Müllera kończy
się to kompletnym rozpadem.
Twój spektakl jest o wykluczeniu, ale także o domaganiu się
sprawiedliwości.
Tak, ale jest też o tym, że tak naprawdę sprawiedliwość jest tworzona przez rządzących. Nie zapominajmy o tym, że przedstawienie
zaczyna się powrotem Tytusa z wojny. My dużo lepiej niż Szekspir
wiemy, że nie ma sprawiedliwej wojny. Müller też to wiedział. Nie
ma dobrych żołnierzy. Żołnierz to morderca. Tytus wraca z wojny, gdzie podbił kraj Gotów. Wojna, która się odbyła, nie była ani
sprawiedliwa, ani prawidłowa. Żadna wojna taka nie jest. Andronikus
przyprowadza ze sobą jeńców i ku czci swoich poległych synów żąda
od królowej ofiary z jej potomka. I tu następuje moment, w którym
Tytus przynosi wojnę do domu. Wydaje mu się jednak, że według
jego systemu sprawiedliwości i prawa jest to postępowanie prawidłowe. A tak naprawdę ono takie nie jest. Tamora i Aaron reagują na to
na swój sposób. Ich system nie jest bowiem systemem rzymskim.
Na spotkaniu z widzami, na pytanie, jaki tekst mógłby być kontynuacją tego projektu, podałeś Medeę.
To jest kolejny tekst, który chciałbym zrobić. Nasz konflikt pomiędzy
orientem a okcydentem, który teraz jest tak rozdmuchany, polega
również na tym, że my tutaj nie jesteśmy w stanie pojąć sposobu
orientalnego myślenia. Dla nas sytuacja, w której ktoś jest gotów dla
swojej religii czy rodziny wysadzić się w powietrze, jest bardzo daleka.
Myślimy, że możemy to załatwić naszym systemem. Prowadzimy
bezsensowne wojny, próbując impostować nasze systemy na kraje,
które tych systemów ani nie potrzebują, ani nie chcą przyjąć. I to jest

dokładnie ta sytuacja, o której opowiada Müller. O tym, jak rzymski system Imperium gnije po brzegach i nie jest w stanie obejść się
z dzikim działaniem Aarona.
Wszystko kończy się destrukcją. Czy uważasz więc, że jakiekolwiek działanie, mające na celu przywrócenie utraconego porządku,
jest skazane na klęskę? Czy system i tak wymyka się spod kontroli?
Nie jestem taki pewien, czy Tytus chce zaprowadzać porządek, czy
próbuje obejść się z czymś, co jest mu nieznane i obce. Z zewnątrz
wygląda to tak, jakby chciał doprowadzić to do ładu. Na pewno jest
tak, że Europa, jako Imperium, i okcydent muszą się nauczyć obejść
z drugą stroną. Inaczej rzeczywiście może się to skończyć zagładą. Ale już Szekspir wprowadza postać obcego w tkankę Państwa,
naturalizuje. Tak jak my sprowadzamy do nas obcych, próbując ich
inkorporować w nasz świat. Nie zawsze się nam to udaje, ponieważ
myślimy, kolonialnie sądząc, że nasze systemy wartości są jako jedyne
spójne i funkcjonujące.
A jednostka? W świecie Tytusa, w którym okrucieństwem płaci
się za okrucieństwo, a cel uświęca środki, czy istnieje jakakolwiek
forma ocalenia przed systemem, który miażdży?
System zawsze miażdży jednostki. Nie ma systemu, który by ją
wspierał. Tak mnie się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Tytus jako
jednostka upada wobec tego systemu.
Wierzysz w możliwość ocalenia?
Chyba nie.
A wierzysz w sprawiedliwość? W to, o co walczy Tytus?
Sprawiedliwość jest zawsze sprawiedliwością zwycięzców. Zawsze
jest sprawiedliwością jak gdyby odgórnie nazwaną. W europejskim
systemie operacyjnym istnieją wartości i przekonania ważne i prawidłowe, które my uznajemy za prawidłowe i sprawiedliwe. Są one
jednak dostosowane na nasz teren, niekoniecznie przenośne na inny.
Wydaje mi się jednak, że często brakuje nam przekonania i siły, żeby
obejść się z tym, co jest nam narzucane z drugiej strony – z siłą i przekonaniem, które jest inaczej mistyczne niż nasze, dlatego nie wiemy,
co z nim zrobić.
Dziękuję za rozmowę.
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Ale to już było

OFF-podsumowanie

Agnieszka Misiewicz i Joanna Żabnicka

Joanna Flisek

Najczęściej granym w ramach nurtu głównego dramatem był
Tytus Andronikus. Publiczność mogła obejrzeć inscenizacje Wojtka
Klemma, Jana Klaty i Evy Rysovej. Z rodzimych produkcji zobaczyliśmy także Ofelie. Ikonografie szaleństwa w reżyserii Zorki
Wollny, Pieśni Leara Teatru Pieśni Kozła, które wyszły spod ręki
Grzegorza Brala oraz Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli
rzecz o Wojnie Trojańskiej w ujęciu Agaty Dudy-Gracz.
W polskich przedstawieniach dramaturgicznie dominowała
tendencja do splatania tekstów Szekspira oraz Heinera Müllera,
a także układania innych, mniej oczywistych zestawień. Niekiedy
też dzieła Stratfordczyka służyły jedynie jako pretekst dla snucia
autorskiej opowieści. Jeśli chodzi o estetykę, to na trójmiejskich
scenach dominowały odwołania do współczesności – zarówno
w scenografii, jak i kostiumach – przez co bohaterowie stawali się
w mniejszym lub większym stopniu everymanami. Paradoksalnie,
mówiąc o władzy, większość reżyserów traktowała na przykład
dworską hierarchię bardziej jako element kompozycyjny spektaklu
niż fakt mający kluczowe znaczenie dla rozwoju akcji scenicznej.
Można odnieść wrażenie, że podskórnym motywem tegorocznych inscenizacji była bezrefleksyjna przemoc, tak psychiczna, jak
i fizyczna. Postawienie bohaterów w sytuacji permanentnej opresji
owocowało wciąż aktualnym kontekstem.
W produkcjach zagranicznych zauważyć można było większą
różnorodność gatunkową. Artyści z Gruzji, Chorwacji, Niemiec
i Rumunii prezentowali monodram, performans oraz spektakle
w rozumieniu bardziej tradycyjnym. Trudno wskazać w zaproszonych spektaklach jakąś wspólną dla wszystkich, wiodąca tendencję,
może poza tym, że każdy z gości próbował „wykorzystać” dzieła
Szekspira do własnych celów. Czy to aby nie polityczne? Warto
też nadmienić, że Jak wam się podoba Levana Tsuladze i Simultaneous Speech Dalibora Martinisa były zagranicznymi wydarzeniami
artystycznym z głównego nurtu, towarzyszącym konferencji.
Tegoroczny, skromniejszy w porównaniu do wcześniejszych
edycji, festiwal położył punkt ciężkości na kwestię ważkości
wypowiadanych – zwłaszcza przez przedstawicieli władzy – słowa.
Organizatorom nie chodziło wcale o zasób leksykalny, a o sposób
komunikowania. W wywiadzie dla pierwszego w tym roku „Shakespeare Daily” także profesor Jerzy Limon, omawiając program
powiedział, że nie ważne jest „co”, ale „jak” to coś się robi – i w
naszym interesie jest, aby o tym pamiętać.
Zdj. z Ikonografii szaleństwa w reżyserii Zorki Wollny, fot. Greg Goodale.

W ramach tegorocznego nurtu SzekspirOFF widzom
zaoferowany został bardzo szeroki wachlarz sztuk
performatywnych. Przedstawione zostały monodramy,
performanse, filmy, spektakle uliczne oraz koncert.
Chociaż główną siedzibą SzekspirOFF-u jest Teatr
w Oknie, wydarzenia z pobocznego nurtu zawitały
w różne trójmiejskie przestrzenie – m.in. do Pałacu
Młodzieży i gdyńskiego Teatru Miejskiego – a studenci z Maybe Theatre Company wyruszyli ze swoim
spektaklem w podróż po całym Trójmieście.
Przedstawienia wystawiane w ramach nurtu offowego w dużej
mierze tworzone były przez amatorów, przez co pozwalały
spojrzeć na Szekspirowskich bohaterów z innej perspektywy.
Niektóre z nich były spektaklami studenckimi (Sen Ariela; The
King, The Queen and The Fool; Thomas Mann Szekspirem podszyty), dzięki czemu ich głównym atutem była duża dawka świeżej energii. Gdyński Teatr
CHÓRRAA w Perfumerii
Lady Makbet zreinterpretował Makbeta w ciekawy
i nowatorski sposób, snując
rozważania na temat ról
przybieranych przez kobiety
we współczesnym świecie.
Na uwagę zasługuje monodram Cordelia, Mein Kind
Debory Leiser-Moore, ze
względu na swój intymny
charakter – postać Kordelii
stała się tu wyjściem do
rozważań na temat przeszłości artystki. Innym kobiecym, aktorskim projektem
solowym, w którym Szekspirowska postać była jedynie
bazą do dalszych rozważań
i działań aktorskich, były
Szkice o Ofelii Teatru A PART. Głównym środkiem, którym
operowała Monika Wachowicz przy kreowaniu swojej postaci,
był ruch. Dużą popularnością cieszył się Hamlet słowackiego
teatru Divaldo, gdzie w głównego bohatera wcieliło się dwóch
aktorów, a każdy z nich odgrywał huragan emocji targający osobą duńskiego księcia, na swój sposób. W ramach SzekspirOFF-u
można również było wybrać się na koncert Evgena Malinovskiego wykonującego pieśni Włodzimierza Wysockiego.
Charakterystyczną cechą przedstawień z nurtu offowego jest
brak wyznaczenia wyraźnej granicy między aktorami a widownią, przez co relacja nadawcy z odbiorcą zostaje zacieśniona.
Odbiór tego typu spektakli ma przez to dużo bardziej osobisty
charakter niż w przypadku tych z nurtu głównego. Kolejną sprawą jest fakt, że przedstawienia tworzone przez amatorów mogą
zawierać dużo uchybień, co nie zawsze podoba się znawcom,
koneserom i sympatycznym dziewczętom teatrologię studiującym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w tym teatrze bardziej
liczy się zaangażowanie, praca włożona we wspólnie tworzony
spektakl i nieposkromiona energia, jaką nieprofesjonalni aktorzy
zarażają swoją publiczność.

fot. Greg Goodale

Tegoroczna edycja Festiwalu Szekspirowskiego upłynęła pod znakiem
rozważań nad politycznością w szeroko rozumianym kontekście. Tej
tematyce poświęcona została także
konferencja naukowa Języki władzy/ Języki sztuki, która trwała przez
pierwszą część Festiwalu. Jej gośćmi
byli między innymi Patrice Pavis
i Maria Shevtsova. W konferencji
brali także aktywny udział artyści
zaproszeni do Trójmiasta ze swoimi
spektaklami.
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Tytus Andronikus a emocje
Mateusz Jażdżewski

Konferencja Języki władzy/ Języki sztuki miała odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo różni się stylistyka wystawiania Tytusa Andronikusa od realizacji Sylviu Purcărete
do ostatniego spektaklu w reżyserii Jana Klaty. Choć
w sposób oczywisty zmieniło się wiele, to pewne elementy postają takie same.
To, co dziś jest już niekwestionowalne, to polityczność tego dramatu.
Historia o dwóch rodach nieszczędzących środków, aby zadawać
sobie wzajemny ból w walce o władzę, jest idealnym materiałem, żeby
opowiedzieć o polityce danego czasu. Dlatego tak świetnie sprawdza
się zarówno w rozliczeniu z systemem komunistycznym Nicolae
Ceaușescu, jak i przy próbie zdefiniowania relacji polsko-niemieckich
w spektaklu Klaty.
Szczególnie ta ostatnia realizacja wzbudziła wśród uczestników
emocje. Tomasz Kubikowski uznał, że jest to spektakl, który może
zostać zrozumiany tylko w Polsce, ze względu na skomplikowany
system znaczeń odczytywalnych tylko przez Polaków. W kontrze do
tego argumentu Maria Shevtsova (dziekan teatrologii na Goldsmith’s
University w Londynie) stwierdziła, że na spektaklu z Wrocławia bawiła się świetnie i nie ma poczucia, żeby coś jej umknęło. Dodatkowo
zarówno ona, jak i Michael Dobson (dyrektor Shakespeare Institute
w Stratford) powiedzieli, że zazdroszczą Polakom i Niemcom tak
jasnego zdefiniowania narodowego, że może powstać spektakl o wzajemnych relacjach kulturowych tych państw. Oboje ubolewali, że teatr
brytyjski pod względem mówienia o sprawach narodowych staje się
bezpłodny, ponieważ sztuka powstaje z myślą o tolerancji i poprawności politycznej, która teatrowi tępi pazury. Dlatego pojawienie się
na scenie białego aktora umazanego czarną farbą, jak ma to miejsce
u Klaty, widziane by było jako obyczajowy skandal. Dobson podzielił
się spostrzeżeniem, że ostatnie realizacje Tytusa Andronikusa w Royal
Shakespeare Company są mdłym elementem biznesu rozrywkowego.
Poza aspektem polityczności na konferencji omówione zostały
także estetyczne różnice w obu realizacjach. Purcărete przygotował
tajemniczą scenografię zbudowaną z ciężkich płacht wiszących
dookoła sceny, które pochłaniały kolejne ofiary konfliktu między
Tamorą a Tytusem. Każdy gwałt i śmierć są tu dokładnie pokazane,
co wpływa na odpowiednie emocje wśród publiczności. Klata rozbija
zarówno grozę, jak i ból. Stosuje tyle środków alienujących widzów
od rzeczywistości scenicznej, że nie można brać tego wydarzeń z dramatu „na poważnie”. Okrucieństwa są tylko punktami w narracji,
które po prostu dzieją się jedno po drugim.
Najciekawszym spostrzeżeniem była jednak dla mnie refleksja profesor Marty Gibińskiej, że cała konferencja dowodzi przede wszystkim, iż o Tytusie… nie da się rozmawiać do końca intelektualnie, bo
to sztuka emocji i właśnie emocjonalne podejście jest najtrafniejsze
przy czytaniu tego dramatu. To dobra wiadomość dla sympatycznych
dziewcząt teatrologię studiujących, bo na emocjach znają się lepiej niż
na intelektualnych rozprawach.

Trzy pytania do
Z Justyną, uczestniczką pierwszego dnia warsztatów
z teatroterapii Bądź własną inspiracją, prowadzonych
przez Marzenę Wojciechowską-Orszulak – tuż po
ich zakończeniu, rozmawia Joanna Żabnicka
Jak może Pani scharakteryzować te zajęcia? Czy były wyczerpujące fizycznie?
Tak, w większej części. Prowadząca zaoferowała nam wiele
ćwiczeń kontaktowych. Ten pierwszy dzień został poświęcony
temu, żeby ludzie się otworzyli. To wcale nie było takie proste,
niektórzy z uczestników mieli opory. Większość ćwiczeń opierała się na zaufaniu – stąd też takie, które wymagały zamknięcia oczu i zawierzenia drugiej osobie.
Kto zdecydował się wziąć udział w tych warsztatach?
Ludzie w rożnym wieku, z różnymi doświadczeniami – trudno generalizować. Znalazło się wielu nauczycieli, którzy
szukali tutaj rozwiązań, które mogliby wykorzystać w swojej
pracy. Ale oczywiście w charakterze uczestników.
Czy poleciłaby Pani te warsztaty, a jeśli tak – to komu?
Oczywiście! Już nie mogę się doczekać jutrzejszych zajęć –
zapowiadają się bardzo inspirująco. Teatroterapię polecam
wszystkim – to ciekawa przygoda i ważne doświadczenie
w kontaktach z ludźmi.

suchar dnia
Sympatyczne
dziewczęta
teatrologię
studiujące.

znal
ezio
ne w
Skomplikowana
sytuacja
sceniczna
sprawiła, że to
widz stał się
człowiekiem
w ciemności.
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Rozgrzewka przed Learem
Joanna Flisek

Pierwsza część warsztatów Rodzina i niezaleczone rany. Wokół tragedii „Króla Leara” poprowadzona została przez Karolinę Kutryb miała
na celu przygotowanie uczestników do pracy nad tekstem dramatu
Szekspira. Wychodząc z założenia, że kluczem do owocnej pracy jest
poznanie samego siebie i oswojenie się z resztą uczestników, prowadząca

zaproponowała szereg ćwiczeń rozluźniających, pomagających zrozumieć własne ciało i jego relację z przestrzenią. Zanim jednak doszło
do ćwiczeń ruchowych, uczestnicy zostali pogrupowani w pary, a ich
zadaniem było jak najlepsze poznanie drugiej osoby. Osoby w parach
wymieniały się między sobą, tak, aby każdy mógł porozmawiać z każdym

i zapamiętać jak najwięcej z jego słów, mimiki i gestów. Przedstawienie
końcowych wniosków grupy na temat poszczególnych osób przyniosło
bardzo ciekawe efekty i przełamało pierwsze bariery między uczestnikami. Następnie przyszedł czas na ćwiczenia oddechowe, doświadczanie
przestrzeni i stopniowe przechodzenie z eksploracji swojego wnętrza
do obserwacji i otwarcia na drugą osobę, czego zwieńczeniem był szereg
ćwiczeń bardziej wysiłkowych.

na planie
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Bohaterowie nieobecni
Agnieszka Misiewicz

Niestety, nie da się co roku zapraszać do Gdańska wszystkich bohaterów Szekspira, chyba
nawet wszystkie lokalizacje i kluby festiwalowe
razem wzięte nie byłyby w stanie ich pomieścić.
Nieobecny nie musi jednak oznaczać poszkodowany – w dobie tak zaawansowanego rozwoju
technologii bez trudu można nawiązać kontakt
z tymi, którzy tym razem nie odwiedzili Festiwalu Szekspirowskiego i przekazać im gorące
ploteczki. Oto jaką konwersację prześledziłam
na Twitterze:
@Giulietta Hej @Ofelia, byłaś w tym roku w Gdańsku?
@Ofelia Oj tak, i to nie raz! Trafiłam nawet do Gdyni!
A ty i @RomeoM w tym roku zostaliście w Weronie?
@Giulietta Tak, w tym roku nas nie zaprosili… To
opowiadaj jak było!
@Ofelia Oj, gorąco! Miałam mnóstwo pracy u Zorki
Wollny.
@Giulietta No właśnie, ponoć musiałaś się dwoić i troić! Pisała mi @Lavinia123 zanim… No wiesz…
@Ofelia Wiem, spotkałyśmy się w Gdańsku… Biedulka! Ta dopiero miała ręce pełne roboty! Klemm, Klata,
Rysova…
@Giulietta @Ofelia, ręce pełne roboty? Zwariowałaś?
To trochę nie na miejscu!
@Ofelia Ale faux pas, przepraszam!
@RomeoM @Ofelia, a były sympatyczne dziewczęta
teatrologię studiujące z „Shakespeare Daily”?
@Ofelia No pewnie, byli nawet i panowie, a co?
@Giulietta @RomeoM A ty co?!
@RomeoM A nic, tak tylko pytam.
@H. @Romeo, ponoć lubią Włochów z czarnym dywanem na klacie :D
@RomeoM o_O
@Ofelia @H. ty lepiej siedź cicho i idź do klasztoru!
Aaa, @Giulietta, @Kordelia<3 cię pozdrawia – widziałyśmy się przelotem.
@Giulietta O, dzięki! A wiadomo już, kto będzie
w przyszłym roku? Myślisz, że mnie zaproszą?
@RomeoM Nas, kochanie, NAS.
@Ofelia Dzisiaj ostatni dzień festiwalu, może coś
zdradzą. Mam już dzisiaj wolne, spróbuję się pokręcić
i podsłuchać co nieco ;)
@Giulietta Super! No to czekam na wieści i do zobaczenia za rok, mam nadzieję!

Zasł
ysza
ne
„To hańba, żeby
na festiwalu
szekspirowskim
nie można
było usłyszeć
brytyjskiego”.

86 OD CZEGO DYMI CZACHA?
Anna Bajek – pochodzi ze Szczecina. Od października będzie studentką
Zamiast podsumowania festiwalu ogłosiliśmy rozdanie nagród (po
Akademii Teatralnej. Na Festiwal Szekspirowski jeździ od lat i zdążyła się
raz kolejny inspirując się podczas tej edycji medium filmowym). Dla
porządnie uzależnić, podobnie jak od teatru w ogóle. Lubi, gdy teatralne
najlepszych produkcji przyznajemy Złote Czachy, a dla najbardziej
przeżycie nie pozwala zasnąć. Jest zaangażowana we wszystko, co dzieje
rozczarowujących – Dymiące Czachy. W naszych tekstach staraliśmy się
się dookoła na tyle, że czasami nie wie z kim właśnie rozmawia.
Złota Czacha: przyznana zespołowi aktorskiemu z Teatru Polskiego
umiejscowiać prezentowane spektakle w szerszym, kulturowym kontekwe Wrocławiu oraz Staatschauspiel Dresden za niezwykle autentyczne
ście i wskazać podobieństwa i różnice w tradycji wystawiania Szekspira.
przedstawienie relacji pomiędzy bohaterami, pomimo różnic kulturowych
Stąd tak stkrajne, czasami
i językowych.
Mateusz Jażdżewski – abwykluczające się opinie. Mamy
Dymiąca Czacha: Na końcu łańcucha, ponieważ „to sztuka celowo napisa- solwent teatrologii i filmonadzieję, że nasi Czytelnicy –
na bardzo źle” (Mateusz Pakuła, „Gazetka Szekspirowska” nr 5).
znawstwa z Glasgow. Lubi
w przekorze – zaproponują właWyróżnienie: dla Wiktora Logi-Skarczewskiego za wykreowanie postaci Edynburg i Berlin. Ostatnio
Aarona w spektaklu Anatomia Tytusa Fall of Rome w reżyserii Wojtka
sne typy. A my widzimy się za rok
sporo tweetuje, ale umie napiKlemma.
na kolejnym rozdaniu nagród!
sać też więcej niż 140 znaków.
Joanna Flisek – interesuje się
Jest najlepszy w lokowaniu
literaturą i filmem, a w teatrze
Tomasz Domagała – studiował
konferencyjnych produktów.
Daria Kubisiak – z wyzwłaszcza lalkami. Kiedyś nawet
teatrologię na UJ i aktorstwo
W wolnych chwilach słucha
kształcenia animatorka
chciała być lalkarzem w teatrze
w PWSF TviT w Łodzi. PracoModern Talking.
kultury i polonistka.
wędrownym, ale zabrakło jej do
wał m. in. z Krystianem Lupą,
Złota Czacha: dla Wiktora
W dzieciństwie zajadała się
tego zdolności, więc zaczęła pisać.
Andriejem Moguchym, Danem
Logi-Skarczewskiego za fascy- landrynkami, więc wie, że potrafią
Potrafi pozytywnie skomentować
Jemmettem, Magdaleną Piekorz.
nującą i dziką kreację Aarona
stanąć w gardle. Choć nie nazywa
nawet teatralną szmirę.
Ostatnio, na zamówienie Opery
w spektaklu Anatomia Tytusa
siebie teatrologiem,
Złota Czacha: dla Bei von Malchus
Śląskiej, przetłumaczył libretto
Fall of Rome Wojtka Klemma.
to na facebooku przyjęła zaproza monodram Shake Lear!
i piosenki musicalu My fair lady,
Dymiąca Czacha: dla Jak Wam szenie do grona „sympatycznych
Dymiąca Czacha: dla jedenastu
w którym gra postać Pułkownika
się podoba z Kote Marjanishvili
dziewcząt studiujących teatroPickeringa. Jego konikiem jest tenis Ofelii Zorki Wollny.
State Drama Theatre za brak
logię”. Na imprezie festiwalowej
i meteorologia. Znawca anatomii,
linii interpretacyjnej.
widziano ją w landrynkowej,
fizjologii i zoologii (specjalizuje się
krótkiej sukience.
w kopytnych).
Katarzyna Lemańska – mieszka za
Złota Czacha: przyznana debacie
Złota Czacha: dla spektaklu Hamlet
siedmioma wrocławskimi lasami, skończyła z dnia 4.08. podczas konferencji
ze Słowacji, za pomysłowość,
edytorstwo i teatrologię UJ (518 lat po
Języki władzy/ Języki sztuki za:
wszechstronność i maksymalne
Koperniku!), w teatrze interesuje się nowym wysoki poziom dyskusji, doskonałe
poświęcenie aktorów. Za to, że są
tańcem i wykorzystaniem przez performeprzygotowanie prowadzących
żywym dowodem na nieśmiertelność
rów nowych mediów. To jej pierwszy skład
oraz wspaniałą i różnorodną
szekspirowskiego teatru!
poważnej gazety, dlatego do wstępnego
publiczność, chętnie uczestniczącą
Wyróżnienie: dla Levana Tsuladze
numeru zapomniała dołączyć mini-lupy.
w rozmowie.
za najbardziej kontrowersyjną scenę
Złote Czachy
Indywidualna Złota Czacha:
na festiwalu – scenę dojenia owcy
nurt główny: dla zespołu Teatru im. Juliusza specjalnie dla Mai Kleszcz za krew spektaklu Jak wam się podoba.
Osterwy w Lublinie – za dopracowane
ację Kasandry w spektaklu Każdy
monologi i energię w spektaklu Na końcu łańcucha w reżyserii Evy Rysovej.
musi kiedyś umrzeć Porcelanko...
Agnieszka Misiewicz – poznanianka, od kilkunaSzekspirOFF: dla Moniki Wachowicz (Szkice o Ofelii) – za magnetyczny
Dymiąca Czacha: ląduje w rękach
stu lat miłośniczka podróży, także tych festiwalonastrój i poczucie humoru.
twórców spektaklu The King, The
wych, i słonecznej Italii. Od roku prawie-absolWyróżnienie: dla gości i organizatorów konferencji Języki władzy/ Języki
Queen and The Fool Maybe Theatre
wentka politologii na UAM, dumnie zasilająca
grono sympatycznych dziewcząt teatrologię studiu- sztuki oraz dla Łukasza Drewniaka, prowadzącego spotkanie po spektaklu Company za picie wina w miejscu
publicznym w ramach projektu
jących. W teatrze interesuje ją dosłownie wszystko: Na końcu łańcucha – za kulturę i wysoki poziom merytoryczny dyskusji.
Wyróżnienie dla projektu zagranicznego: Simultaneous Speech – za inteedukacyjnego.
od sycylijskich marionetek przez reżyserię światła
resujący performans, także w kontekście wejścia Chorwacji do UE.
Dymiąca Czacha II: dla Zorki
po hiszpańską improwizację uliczną. Fotorelację
Dymiące Czachy
Wollny za to, że nie utopiła
przeprowadzi nawet na Kamczatce.
Złota Czacha: największe wrażenie zrobił na mnie nurt główny: dla Levana Tsuladze za spektakl Jak wam się podoba – za brak wszystkich Ofelii w jednej rzece.
osadzenia dramatu w kontekście kulturowym, efekciarskie rozwiązania
Titus Andronicus Jana Klaty, mam jednak za dużo
formalne.
„ale”, by przyznać mu Złotą Czachę. Klata dostaje
Joanna Żabnicka – absolwentka filologii polskiej
SzekspirOFF: nieprzyznane.
więc wyróżnienie, a nagroda wędruje do konfei studentka wiedzy o teatrze na poznańskim UAMie.
rencji Języki władzy/ Języki sztuki (świetni goście
Opublikowała arkusz poetycki Tymczasem w ramach
Karolina Wycisk – skończyła krytykę literacką
i ciekawe dyskusje – choć śledziłam je tylko przez
almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2011. Ma nadzieję
i performatykę i na UJ. Interesują ją performanse
Twittera).
na coraz głębsze wzruszenia; uwielbia kawę z cyWyróżnienie SzekspirOFF-owe (do Złotej Cza- w szerokim znaczeniu tego słowa, eksperymenty
namonem, złotą polską jesień i używać średników
z tańcem i nowy dramat – pisze o nich w różnych
chy jeszcze trochę zabrakło): dla Śmierci Kalibana
w tekstach. Błędy interpunkcyjne znajduje nawet na
miejscach, a ponieważ ma fatalną orientację w terew reżyserii Adama Nalepy.
paragonach fiskalnych.
nie, zamiast chodzić, lata w chmurze – oczywiście
Dymiąca Czacha: w tym roku żaden spektakl nie
Złote Czachy
Google – gdzie odbiera teksty do redakcji.
wyróżnił się jednoznacznie negatywnie na tle ponurt główny: nie przyznano.
Złota Czacha: za organizację konferencji, zaproszezostałych, ta wątpliwa nagroda pozostaje więc bez
SzekspirOFF: Hamlet (reż. Klaudyna Rozhin, Divadlo
nie interesujących gości i za ich inspirujące debaty.
właściciela (choć momentami pretendował do niej
Kontra, Słowacja) za niebywały warsztat aktorski i eksspektakl Na końcu łańcucha w reżyserii Evy Rysovej). A także za spotkanie z twórcami spektaklu Na końcu
presję, która pozwoliła ożywić wszystkie postaci z drałańcucha – profesjonalnie poprowadzone, pełne
matu mając do dyspozycji tylko dwóch wykonawców.
Alicja Müller – gdynianka, ale przyjechała z Krako- kontrowersji, prowokujące do przemyśleń.
Dymiące Czachy
wa, do którego niebawem wraca nocnym pociągiem. Złote Czaszki: dla Dalibora Martinisa za ciekawy
nurt główny: ex aequo Na końcu łańcucha (reż. Eva RyStudiuje słowa, słowa, słowa, lubi się wam podobać, (ale nie w pełni wykorzystany) koncept w persova, Teatr Osterwy w Lublinie) i Jak wam się podoba
marzy o dwóch panach z Werony. Ulubione księgi: formansie Simultaneous Speech; dla aktorów ze
(reż. Levan Tsuladze, Kote Marjanishvili State Drama
Prospera, Metafor i Symboli.
Staatschauspiel Dresden za energię, zespołowy nerw
Theatre z Gruzji) za wywołanie tylko i wyłącznie
Złota Czacha: dla Mateusza Pakuły, autora tekstu
i żywiołowość w Titusie Andronicusie Jana Klaty.
uczucia znudzenia.
i dramaturga spektaklu Na końcu łańcucha, za zbrata- Dymiąca Czacha: za niepełną – mimo udziału aż
SzekspirOFF: Cordelia, Mein Kind Deborah Leisernie Szekspira z Białoszewskim.
jedenastu Ofelii – Ikonografię szaleństwa w reżyserii
-Moore (Australia) za zbyt zobowiązujący w odbiorze,
Dymiąca Czacha: dla Zorki Wollny za niepotrzeb- Zorki Wollny. Potencjał aktorskich możliwości
bo ekshibicjonistycznie osobisty performans, pokazany
ne zakłócenie snu Ofelii na 50 minut bez przerwy.
rozpłynął się w wodzie znużenia.
w zupełnie nieprzekonującej formie.

Anna Ratkiewicz - Projekty
edukacyjne, Letnia Akademia
Szekspirowska

Katarzyna Sowala
- Teatr w Oknie

Natalia Wiercińska - Sponsoring,
Biuro Obsługi Widza

Katarzyna Sowala dodała
ulubiony film: Rosencrantz
i Guildenstern nie żyją
Toma Stopparda.

Anna Szynkaruk-Zgirska
- Promocja

Weronika Świsłocka - koordynatorka wolontariuszy

Magdalena Hajdysz dodała do zainteresowań:
Teatr tańca i Taniec
współczesny.

Magdalena Hajdysz
- Rzecznik Prasowy

prof. Jerzy Limon, pomysłodawca budowy teatru,
Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskieg

Maria Gostyńska - „Szekspirowskie
Regionalia“; koordynator konferencji

Joanna Śnieżko-Misterek
- Dyrektor Organizacyjny
Festiwalu

Joanna Śnieżko-Misterek
dołączyła do: Członkowie
Europejskiej Sieci Festiwali
Szekspirowskich.

Weronika Świsłocka zmieniła swoje
zainteresowania: zajmuje się zbieraniem rupieci (do spektakli i nie tylko)
i młodych ludzi (do obsługi festiwalu).

Joanna Śnieżko-Misterek dodała
ulubiony dramat:
Hamlet Szekspira.

Joanna Śnieżko-Misterek
była w: Craiova, Gyula,
Neuss, Londyn, Ostrava, Helsingor, Barcelona,
Erewan, Sankt Petersburg,
Monachium, Gdańsk.

Katarzyna Sowala
została oznaczona na zdjęciach
użytkownika Teatr
w Oknie.

Weronika Świsłocka
utworzyła album Wolontariusze w akcji.

Magdalena Hajdysz udostępniła link: 17. Festiwal
Szekspirowski.

Maria Gostyńska napisała na
tablicy użytkownika Festiwal
Szekspirowski w Gdańsku:
Na konferencji gościmy dziś
Patrice’a Pavisa!

Magdalena Hajdysz
studiowała w:
Uniwersytet Gdański,
kierunek wiedza
o teatrze.

Anna Ratkiewicz udostępniła
link: Zapraszamy na warsztaty w ramach Festiwalu
Szekspirowskiego!

Jerzy Limon zmienił status: Dziękujemy za
udział w 17. Festiwalu Szekspirowskim i zapraszamy na kolejny rok!

Katarzyna Sowala dodała
ulubiony film: Rosencrantz
i Guildenstern nie żyją Toma
Stopparda.

Natalia Wiercińska lubi status:
Dziękujemy naszym sponsorom!
użytkownika Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.

Anna Szynkaruk-Zgirska
poleca link: Makbet Teatru
Pieśni Kozła na Festiwalu
Szekspirowskim

Anna Ratkiewicz lubi: Letnia
Akademia Szekspirowska.

Anna Szynkaruk-Zgirska
i Anna Ratkiewicz zostały
znajomymi.

Jerzy Limon zmienił status: Dziękujemy za udział w 17. Festiwalu
Szekspirowskim i zapraszamy na
kolejny rok!

Maria Gostyńska
lubi: Szekspirowskie
Regionalia.

Katarzyna Sowala uczestniczyła
w performansie Cordelia, Mein
Kind Deborah w Teatrze w Oknie.

Anna Ratkiewicz skomentowała wpis na Twitterze konferencji Języki władzy/ Języki sztuki.

Joanna Śnieżko-Misterek
pracuje w: Gdański Teatr
Szekspirowski, Festiwal
Szekspirowski w Gdańsku.

Joanna Śnieżko-Misterek zmieniła
status: Nie boję się ośmiogodzinnych wizyt w teatrze.

estiwalowy Facebook

Anna Szynkaruk-Zgirska
dodała wpis do Osoby, które
mnie inspirują: Lady Makbet.
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To tylko złudzenie

Song of the Goat

Daria Kubisiak

Kaja Bluma

Panna z wąsem, pan w spódnicy – to on czy ona? A może ono? „Świat
wyszedł z formy, a mnież to trzeba wracać go do normy” – powie Hamlet
w drugim akcie dramatu, po rozmowie z duchem. Ale w dziełach Wiliama Szekspira owa forma jakby specjalnie i celowo robi psikusa, zarówno
widzom/ czytelnikom, jak i bohaterom.
Jaki jest cel tych przebieranek? I z czego wynika androgyniczność Szekspirowskich postaci? Czy rzeczywiście autor, pisząc Hamleta, z zamysłem i celowo wprowadził niejednoznaczną płeć głównej postaci, która spędzała sen z powiek niejednemu artyście? A może
ta niejednoznaczność płci to zwykła prowokacja, dzięki której można rozwinąć wodzę
fantazji i wybrać się w rejs po burzliwym morzu interpretacji.
Analizując androgyniczność bohaterów Szekspira, wzięłam pod lupę Hamleta z 1921
roku w reżyserii Svenda Gade, w którym główną postać zagrała Asta Nielsen, oraz
Burzę z 2010 roku w reżyserii Julie Taymor, w którym Prosperę zagrała Helen Mirren.
W pierwszym wypadku Hamlet to duńska księżniczka, która udaje mężczyznę, ponieważ
w królestwie nie ma męskiego potomka. Dlatego bohater(ka) ma taki problem z podjęciem
„męskich decyzji”. W tym kontekście zrozumiałe jest, czemu Hamlet nie chce Ofelii, za
to nawiązuje bliską więź z Horacym. Ale czy sprawa rzeczywiście jest tak prosta i szekspirowska zagadka została rozwiązana? Dlaczego Hamlet jest kobietą przebraną za mężczyznę? Czy taka niejednoznaczność nie obrazuje ludzkiej tożsamości? Czy to nie próba
zrozumienia, że człowiek to zbiór właściwości charakterystycznych dla obu płci i tylko
sposób wychowania ma wpływ na to, które z nich ostatecznie się rozwiną? W każdym
z nas przecież znajduje się zespół cech kulturowo przypisanych zarówno kobiecie, jak
i mężczyźnie. Czym więc jest płeć? Puk ze Snu nocy letniej z pewnością odpowiedziałby, że
złudzeniem.
W Burzy z 2010 roku Prospero jest księżną Mediolanu pozbawioną tronu przez brata.
Księżna nie musi udawać mężczyzny, świadomie przejmuje język przypisany dla gniewnego i rządnego władzy Prospera, który jest kolonizatorem i potrafi narzucić swoją kulturę,
język i religię tubylcom. Zabieg Taylor pokazuje, że podział ról stopniowo i sukcesywnie
się zaciera. Burza może być komentarzem reżyserki do realizacji Hamleta z 1921 roku.
Kobieta nie musi już przebierać się za księcia, jeżeli chce przejąć władzę.
Odmienne znaczenie mają szekspirowskie przebieranki w Jak wam się podoba – są wprost
wpisane w treść utworu. Dwie ekranizacje komedii, w reżyserii Basila Edemana z 1996
roku i Kennetha Branagha z 2006, umieszczają akcję Szekspira w różnych czasach i miejscach. Mnie najbardziej interesuje, co wydarza się w Ardeńskim Lesie; wkraczający w tę
przestrzeń bohaterowie ulegają czarom natury i dokonują się w nich metamorfozy. Rosalinda zamienia się w Ganymeda. Męskie przebranie nie przeszkadza jej jednak w zabawach
z ukochanym Orlandem, przeciwnie – pozwala jej lepiej go poznać. W filmie z 1996 roku
rolę Rosalindy/ Ganymeda gra Helen Mirren. Jej przeobrażenie w mężczyznę zachodzi na
dwóch poziomach – świata scenicznego i rzeczywistego, gdyż męskie rysy aktorki ujawniają jej androgynizm. W przypadku ekranizacji Kennetha Branagha kobiece rysy pięknej
Bryce Dallas Howard nie pozwalają ani na chwilę uwierzyć w jej chłopięcą tożsamość. Czy
w świecie przedstawionym Orlando domyśla się, kim jest Ganymed, a zwracając się do
niej/go: „Rosalinda”, wie, że wypowiada jego prawdziwe imię? Być może, ale nie zamierza
przerwać tej gry.
„Najśmieszniejsze dla chochlika, gdy logika całkiem znika” – powie Puk w Śnie nocy
letniej. Czy więc warto poważnie traktować świat pełen złudzeń i iluzji? Szekspirowskie
przebieranki niejednokrotnie były interpretowane jako objaw skrywanego homoseksualizmu postaci, ale moim zdaniem taka interpretacja spłyca teatralizację życia przedstawianą
w tych dziełach. Być może nie zawsze warto przejmować się światem ustalonych form
i konwencji zachowań. W zamian lepiej zmienić
kostium, nałożyć maskę – wszystko to przecież
TERAZ
tylko złudzenie.
MODA
JEST
MODNA

Wiele hałasu o nic

On the very last day of the 17th Shakespeare
Festival, Teatr Wybrzeże in Sopot will host
a prize-winning performance of Songs of
Lear from Song of the Goat Theatre directed by Grzegorz Bral. The first international premiere took place during the Fringe
Festival in Edinburgh in August, 2012. It
was then that the performance was widely
appreciated and was awarded not just one,
but three (!) prestigious awards: Fringe First,
Herald Archangel and Musical Theatre
Matters Award. That’s not all, though! Songs
of Lear was also chosen number 1 of all performances staged in Edinburg in The List’s
rank. Both the Song of the Goat Theatre
and the performance of Songs of Lear itself
arise admiration and are appreciated by international audiences. The Theatre’s website
says that this performance shows the energy
and rhythm that rule over this Shakespeare’s
tragedy. The team from Song of the Goat
chose to focus and put emphasis on the themes and fragments which are of particularly
fundamental importance to King Lear. They
were inspired by this play and its meanings
and did their best to bring the crucial issues
to the audience, using a less traditional
musical form. The performance isn’t concentrated solely on showing you King Lear, it
also tells you numerous stories consisting of
words, music and gestures. In this performance, the music (written by Jean-Claude
Acquaviva and Maciej Rychły) is an inseparable, and irreplaceable, part of the play.
The Songs of Lear from Songs of the Goat
Theatre is a must-see for all the Festival’s
guests. I’m sure nobody will be disappointed.
All in all, the Songs of the Goat Theatre has
proven the value of this performance many
times. I don’t think I have to encourage you
to go and see the play, it speaks for itself,
and you’ll see it the moment you look it up
in the Festival’s programme.

It’s so bad, it’s good?
Aleksandra Sakowska

Films that are ‘so bad that it’s good’ have
loyal fans and a place in global cinema. The
performance At the End of the Chain, based on
the play written by Mateusz Pakula, can fall
under this category. A conflation of genres,
known plays (including Shakespeare’s Titus
Andronicus, and The Tempest) and new dramatic material point to a postmodern dustbin
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of ideas and themes. The play is as ridiculous
as Plan 9 from Outer Space and Eva Rysova,
who directs the performance, is following in
the footsteps of Edward D. Wood Jr. Like
Wood she struggles with the adaptation of
purposefully bad material but I think I know
why.
Roman Ingarden, a pioneer Polish phenomenologist, thought that there is value in
bad performance as it serves an important
purpose: it offers the chance to clearly see
the difference between the performance and
the play itself. In my view it is obvious that
At the End of the Chain as a play is terrible
but the performance is pretty good. At the
same time reconciling the two perceptions
(of the play and the performance) is near
impossible and I think that the spectators
at the Teatr Wybrzeze yesterday were left
thoroughly confused as to the value of what
they had seen.
Pakula’s text plays a central role in Rysova’s
adaptation but she has not been ruthless
enough about the material she was working
with. The number of long soliloquies full of
ponderous statements about life and death,
power and violence, is the least pleasurable
and intelligible part of the show. On the
other hand the aesthetic chosen by Rysova,
the form of a rock concert with a live band,
with intermittent comedy stand-up routines
works and is often very enjoyable to watch.
The ensemble acting fits the bad script. The
actors play over the top but manage to save
their integrity. Ingarden was adamant that it
is important to study both bad and good literary works. Rysova’s At the End of the Chain
is based on a purposefully bad script. At the
same time it has a decent showmanship and
talented musicians. For some, this will be
enough to pass an evening in theatre enjoyably, but in my case, the text and performance left me confused and dissatisfied.

Gdańsk Shakespeare
Theatre will be
timeless
Mateusz Jażdżewski

Ben Bolgar, Senior Director at Prince’s Foundation tells Mateusz Jażdżewski about his views on Gdańsk
Shakespeare Theatre
You have been on the jury who chose the
work of Renato Rizzi as the winner of the
contest for the project of the Gdańsk Shakespeare Festival. Do you remember what
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fascinated you in this particular concept?
The brief was quite clear that the contest
was about the interpretation of the original
Shakespeare Theatre and a lot of the architects who responded to that brief offered
very contemporary solutions. I think what
appeared to us in Rizzi’s project is the fact
that it was “timeless”. It is actually hard to
classify it as a building coming from a certain
date. On the top of that, the winning project
also responded to the existing architecture of the city, especially the churches and
cathedrals. Additionally, as well as having the
ability to be the theatre, from the inside the
building itself will be a piece of theatre. The
architect predicts that if one goes on the top
o f the theatre they can see the medieval city
wall, gables and spires of Gdańsk buildings.
In this arrangement you can feel like the
spectator looking at the city like on a piece
of theatre.
As an architect you are an expert on sustainability. Was that an important criterion
for you?
In all honesty, the environmental sustainability of the theatre wasn’t that apparent
from the building. It is more significant for
the theatre to have an appropriate thermo
mass and acoustics. But I think a great part
of sustainability that is usually forgotten is
the ability of the building to be around for
hundreds years.
You were acting at the jury as a representative of Prince Charles. The programmes
of his charities, Prince’s Trust and Prince’s
Foundation are focused on changing the
reality in Britain. What was so exceptional
about the Gdańsk Shakespeare Theatre
that the Prince decided to become a patron
of the project outside of the UK.
I believe that the main reason that tempted
Prince Charles to patron this project is the
direct interlink of this building to the traditional Shakespearean theatre. Obviously he
is not personally involved in all the projects
run by his charities. There is always some
representative, like myself, who participates by for instance being on the jury and
participating in the selection process. I think
it was probably one of the few schemes with
very traditional references. The Prince of
Wales is very outspoken about the idea that
that in the last 70 or 80 years contemporary
architecture and particularly the architectural education tend to throw away the past.
And that’s a shame because Gdańsk itself is
an interesting example of the city that was
reconstructed. In my opinion Rizzi’s submission was one of the few that really tried

hard to include serious references to existing
architecture. The other ones sort of ignored
that and went for a modern “glass-and-steel”
style.
What sort of other cultural activities are
part of Prince’s Trust and Prince’s Foundation statutory activity?
Prince’s Foundation more than Prince’s Trust
has a lot of apprenticeships and training
programmes. In terms of cultural projects we
are, for instance, supporting the theatre in
Stratford. I believe that it is a vital part of any
cultural projects is creating a sense of belonging not only through the architecture but
also through the arts. Obviously the theatre
and performing arts are crucial in getting to
know other cultures.
But you have to admit that the Brits are
known for the policies acting as catalysts of
social changes, like in the example of London Olympics or Manchester and Glasgow
Commonwealth Games to name just a few.
Yes, I agree that maybe too much attention
has been paid to the influence of single
institution or event on the surrounding
area. I think we should prefer a more gentle
approach. An interesting example of place
making that has been used to create a stage
for local culture is King’s Cross, which is the
biggest train station in the UK. After the
Victorian era it has been a witness of horrible past of crime and drugs. The developers
few years ago started to look at the idea of
completely transforming this area. It’s now
one of the best business locations in Europe
thanks to the place regeneration.
Looking at the experiences from London,
what could be your advice for the Shakespeare Theatre in Gdańsk?
I think it is important for the building to
have the building open to the public rather
than creating a ticket-only place. The building itself is quite outstanding and it can
make people curious what is inside. Once
they are curious they will come in to go on
the roof and see the installation, a short show
or a proper Shakespearean play.
Or just to get a dinner at the Café Bar.
Exactly. That’s something that has been done
in Stratford where the theatre constitutes
a new centre of the city. This is definitely an
example to follow.

12
6

w imieniu redakcji „teatraliów”

Dziękujemy organizatorom 17. Festiwalu Szekspirowskiego za zaproszenie i pokładane w nas
zaufanie, a przede wszystkim za pełną swobodę wyrażania (także krytycznych) opinii.
Dziękujemy wolontariuszkom, Agnieszce Bednarz i Marcie Sawer, za ksero i kolportaż
Gazety Szekspirowskiej.
Gratulujemy i dziękujemy Kai Blumie (Polachowskiej), że w gorącym czasie weselnych przygotowań znalazła czas, aby dzielnie wspierać anglojęzyczną redakcję Gazety Szekspirowskiej.
Dziękujemy również Aleksandrze Sakowskiej za prowadzenie działu „English corner”,
a Mateuszowi Jażdżewskiemu za polsko-angielskie tweetowanie (na konfie).

Zasł
ysza
ne
„W Polsce

utonęło wiele
Julii. My dziś
żadnej Julii
nie pozwolimy
utonąć”.

Przepraszamy za błędne podanie nazwiska pani Marty Nowickiej i Tanyi Roberts.

w ukrytej kamerze
Manifest błenduw i wypaczeń
Redakcja

w popszedńih nómerah gazety szekspirofskiej moszna znaleść kilka bykuw w niekturyh recenzjah. nasze działanie było pszefidziane
na taki efekt. hcieliśmy sprawdzić czójność czytelnikuf i obserfofać ih reakcje. dostaliśmy jusz mejle z pogruszkami, co oznacza, rze
festifalofa publiczność czyta relacje od deski do deski i poruwnuje je z tym, co zobaczyła na scenie. bardzo nas to cieszy! eksperymęt
powiudł sie w pełni, fidzofie sdali eksamin z festifalofej fiedzy i kóltórowej kąpetęcji. dla pozostałyh – ujafńamy szczeguly niecnyh
czynuw naszyh recenzentuf:
☺wystąpiły rozbieżności co do nazwy gatunku zwierzęcia dojnego
występującego w jednej ze scen Jak Wam się Podoba w reżyserii Levana Tsuladze. W pierwszym numerze Gazety jeden z naszych autorów
wspomniał o owcy, drugi o kozie. Czytelnicy jednak nie dali się nabrać
i przysłali nam zdjęcie ze spektaklu poświadczające słuszność pierwszej
tezy – owym zwierzęciem była niewątpliwie owca.
☺w Królu Learze to nie Edgar był ślepy (jak staraliśmy się przekonać
czytelników pisząc o Shake Lear! Bei von Malchus), ale jego ojciec –
Gloucester. Czujność szekspirologów znowu nas nie zawiodła!
☺ w jednym z maili wyrażono troskę o brak snu redaktorów Gazety.
Po kolejnej nieprzespanej nocy nie zauważyliśmy bowiem, że zamiast
Snu Ariela w wywiadzie z reżyserką Marzeną Wojciechowską-Orszulak
napisaliśmy o śpiącym Prospero.
☺pasjonaci muzyki popularnej już po dwóch nutkach rozpoznali w Titusie
fot. Ryszard Pajda
Andronicusie Klaty – piosenkę Flames of love Fancy’ego. Nasze próby wprowadzenia ich w błąd – w jednej recenzji napisaliśmy, że utwór należy do repertuaru Modern Talking – od razu spaliły na panewce.
☺zagraniczna publika festiwalu, wyczulona na międzynarodowe niezręczności, przyłapała nas na faworyzowaniu dwóch narodów –
Niemców i Szwajcarów – w opisie polsko-niemieckiego Titusa Andronicusa. Zapewniamy jednak, że nie jesteśmy uprzedzeni do Austriaków, którzy to (zamiast Szwajcarów) naprawdę wystąpili w spektaklu Klaty. To tylko kolejna zastawiona przez nas pułapka, której
czytelnikom udało się całkiem sprytnie uniknąć.
☺zmiana „dramy” na „dramat” w wywiadzie z Martą Nowicką, okazała się dla jednej z czytelniczek Gazety prawdziwą... tragedią. Złośliwy chochlik, odpowiedzialny za metamorfozę sensu całego zdania, jest już pod ścisłą kontrolą służb redakcyjnych.
☺w spisie miejsc festiwalowych zaprosiliśmy publiczność do Spotu i – chociaż tekst miał charakter reklamowy – nie chodziło nam
o oglądanie komunikatów medialnych. Tym razem spostrzegawczy widz z Trójmiasta odkrył brakującą literę.
fszystkim sfycienscom w naszym konkursie gratulujemy sposzczegafczości!
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