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Othello: The Remix, reżyseria: GQ, JQ; Chicago Shakespeare Theater & Richard Jordan Pro-
ductions Ltd (USA)

GANGSTA MAUR
Stanisław Godlewski

Do stylowego budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wdarł się  
hip-hop. Energia wykonawców spektaklu Othello: The Remix porwała pu-
bliczność, wywołując entuzjastyczne reakcje. Historia Maura z Wenecji opo-
wiedziana za pomocą rapu wydawała się pomysłem kuriozalnym, jednak już 
po pierwszych minutach przedstawienia widać było, jak bardzo wszystko do 
siebie pasuje.

Po wejściu na widownię słyszymy ener-
giczne bity. Na scenie umieszczona jest 
prosta scenografia składająca się z kilku 
podestów i rusztowania, na którym stoi 
DJ, miksujący muzykę. Czwórka raperów/
aktorów/performerów (jak ich nazwać?) 
opowiada historię Otella przeniesioną 
w czasy współczesne. Rzecz dzieje się 
w środowisku raperskim: Jago jest zazdro-
sny o sławę Cassia, który łączy rap z mu-
zyką rozrywkową, Rodrigo jest zahukanym 
nerdem, zaś Otello odnosi coraz większe 
sukcesy jako hip-hopowiec. Historia Szek-
spira jest przeniesiona w te realia w nie-
mal naiwny sposób, ale przy tym wydaje 

się niezwykle współczesna, odwołując się 
do wielu dzieł popkultury i samej kultury/
estetyki raperskiej (Otello jest zazdrosny 
o to, że Cassio zrobił Desdemonie foot 
massage, jak w Pulp fiction Tarantino).

Wykonawcom udało się przekazać 
niemal całą treść dramatu. Ich rap był 
niezwykle melodyjny, dowcipny, świet-
nie połączony z muzyką i opatrzony do-
skonałą choreografią. GQ i JQ stworzyli 
formę z pogranicza koncertu, spektaklu 
teatru elżbietańskiego i stand-up, przede 
wszystkim jednak w bardzo ciekawy 
sposób opowiadali historię. Przy użyciu 
drobnych rekwizytów, takich jak czapecz-

ka czy peruka, performerzy wcielali się 
w główne postaci (panowie grali również 
role kobiece i choć istniało duże ryzyko 
porażki, to udało im się balansować na 
granicy parodii). Świetnie wychodziły im 
sceny dialogowe, nawiązywali fantastyczny 
kontakt z publicznością. W całym koncer-
cie udało im się również zawrzeć dużo 
rubasznego, szekspirowskiego humoru. 
W scenach wymagających powagi akto-
rzy mówili tekst niezwykle emocjonalnie, 
bez podkładu muzycznego. Co ciekawe, 
wystąpieniom poszczególnych bohaterów 
odpowiadały inne kolory świateł (np. gdy 
rapował Jago – światło było zielone), które 
budowały napięcie.

W spektaklu ciekawe były interpretacje 
niektórych motywów sztuki. Desdemona 
pojawiła się tylko jako nagrany głos, wo-
kaliza. Dzięki temu zabiegowi bohaterka, 
uznawana za największą szekspirowską 
mimozę, urasta do rangi uwznioślonego 
symbolu, nieistniejącego ideału. Można to 
również traktować jako ukazanie jej słabo-
ści – nie istnieje bowiem w świecie rapu 
zdominowanym przez mężczyzn. Bo jak 
śpiewa Emilia: „This is the men’s world”. 

Jedynym zarzutem może być zbyt po-
wierzchowne potraktowanie kwestii ra-
sizmu. Szkoda, że wykorzystując tak 
hermetyczne środowisko jak hip-hopowe, 
twórcy nie zdecydowali się na pokazanie, 
istniejących przecież, konfliktów i stereo-
typów wokół koloru skóry. Problemem 
w odbiorze mógł być również brak tłu-
maczenia, ale widzowie nieanglojęzyczni 
mogą odebrać  spektakl jak koncert mu-
zyczny, który daje ogromną ilość energii.

Spektakl imponuje przede wszystkim 
precyzją, doskonałym zgraniem i świetną 
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warstwą muzyczną. Wielką zaletą jest rów-
nież to, że przede wszystkim opowiada 
historię, przywracając wiarę w siłę opo-
wieści, elastyczność języka. Przełamuje 
stereotypy i łączy w sobie wiele pozor-
nych sprzeczności: poezję i rap, spektakl 
i koncert. Członkowie energicznego ze-
społu – Jackson Doran, Postell Pringle, 
GQ, JQ, Clayton Stamper (wielkie brawa 
za imponującą kondycję) – na spotkaniu 
zgodnie stwierdzili, że gdyby Szekspir żył 
dzisiaj, na pewno byłby raperem. Po obej-
rzeniu tego spektaklu również nie widzę 
innej możliwości.

NIELICHY TO POMYSŁ!
Edyta Kleszowska

Othello: The Remix, reżyseria: GQ, JQ; Chica-
go Shakespeare Theater & Richard Jordan 
Productions Ltd (USA)

Tragedie Szekspira przesycone są 
sprzecznościami, niejasnościami 
i niejednoznacznościami. Dlatego co 
krok natrafiamy na coraz to nowe 
próby ich ujęcia, bardziej lub mniej 
udane. Jednak to, co miało miejsce 
na scenie Teatru Szekspirowskiego 
we wtorkowy wieczór, zdeklasowało 
poprzednie interpretacje.

Będę cierpliwy, ale ta cierpliwość
Krwawo się skończy, słyszysz?
William Szekspir, Otello, tłum. Józef Paszkowski, 
Kraków 2008

Jan Kott pisał, że Szekspir często dostoso-
wywany był do realiów, smaku i przyzwy-

czajeń widzów. Bez wątpienia dzieje się tak 
również w przypadku realizacji Chicago 
Shakespeare Theater & Richard Jordan. 
Othello: The Remix to świeże, miejskie 
ujęcie tej tragedii. 

U progu XXI stulecia, stajemy się świad-
kami mocnego, kipiącego energią spektaklu 
osadzonego w hip-hopowym (sic!) nurcie, 
w którym Otello niczym Jay Z uwodzi wi-
dzów... rymami. Scenariusz Othella według 
pomysłu GQ i JQ jest zabawny, przejrzy-
sty i dopracowany. Wybrzmiewają w nim 
tematy kariery muzycznej oraz zawiłości 
przyjaźni. Widz nie gubi się w fabule i co 
najważniejsze – nie traci zainteresowania, 
a to wydaje się szczególnie istotne w przy-
padku obcojęzycznego przedstawienia.

Pomimo oszczędnej obsady wszystko 
zagrało bez zarzutu. Bohaterowie, ubra-
ni jak mechanicy samochodowi, świetnie 
odnaleźli się na gdańskiej scenie. Każda 
z postaci została starannie dopracowana. 
Począwszy od tytułowego Otella – gwiazdy 
rapu (Postell Pringle), poprzez JQ w roli 
Rodriga, Loca Vita i Bianki, który notabene 
miejscami wygląda jak Eminem w swych 
juweniliach, Jacsksona Dorana w kreacji 
Cassia oraz Emilii, a skończywszy na 
Desdemonie, która mimo swej fizycznej 
nieobecności uwodzi widza fantastycznym, 
mocnym głosem. Aktorzy w każdej scenie 
hipnotyzują widzów swoimi umiejętnościa-
mi wokalnymi i zręcznością fizyczną. 

Wszyscy artyści dali się porwać pasji, 
jaka bez wątpienia wypływa z Szeksprow-
skiego tekstu. Oszczędna scenografia au-
torstwa Scotta Davisa wspaniale dopełniła 
całość, a zmiany tonów oświetlenia (Jesse 
Klug) skutecznie zdobyły uwagę widzów. 
Cały ten tygiel pomysłów bardzo dobrze 
wybrzmiał na scenie. Twórcom z powo-
dzeniem udało się uniknąć tandety i jar-

marczności oraz z sukcesem wydobyli 
energię Szekspira na scenie.

Othello: The Remix wymaga dużej odwa-
gi i bezczelności (Otello to jedna z najbar-
dziej zawiłych sztuk tego autora). Wielkość 
tego projektu bez wątpienia polega na 
śmiałości w realizacji, splataniu najbardziej 
różnorodnych motywów w płynną całość 
oraz na totalnym braku ograniczeń. Spek-
takl, choć bardzo odświeżony, skupia też 
w sobie wiele paralel z oryginalnego tekstu 
z XVII wieku. Jest zabawny, przepełniony 
ideami i jednocześnie głęboko wzruszają-
cy. Jednym słowem, to doskonały, mocny 
szekspirowski rap. Czy jest jakiś lepszy 
sposób na to, by trafić do współczesnego, 
młodego widza i zaszczepić w nim ducha 
twórczości stratfordczyka? 
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HAMLET Z SZAFY
Małgorzata Całka
Diagnoza: Hamlet, reżyseria: Maria Castillo, Companyia Pelmànec (Hiszpania)

Miquel Gallardo zaprasza do surrealistyczno-schizofrenicznego świata, w któ-
rym rzeczywistość przeplata się z koszmarem. Jest to trauma nieszczęśliwych 
wydarzeń z przeszłości (być może każdego z nas).

spowodowała śmierć ojca i zbyt pospiesz-
ny ożenek jego matki, co jak sądzi, było 
powodem utraty jej miłości. W spektaklu 
występują trzy marionety grające Ofelię, 
Hamleta i jego matkę. Aktor animuje je 
w taki sposób, że szybko pozwala zapo-
mnieć widzowi, że to tylko lalki. Zmie-
niając ton głosu, udaje mu się uzyskać 
wrażenie, że na scenie jest więcej niż 
jedna osoba. Potwierdzają to dodatkowe 
efekty – słyszymy jeszcze głos pielęgniarki 
i ojca Hamleta. 

Szafa, w której Hamlet chowa się przed 
nieprzyjazną rzeczywistością, jest symbo-
lem ucieczki przed własnymi pragnienia-
mi, przystanią bezpiecznego trwania. Mat-
ka Hamleta to synonim powierzchownych 
uczuć, ludzkich dążeń mających na celu 
zaspokojenie własnych, egoistycznych po-
budek. Bliskość jest czymś wstydliwym, 
dlatego też Ofelia wyznaje Hamletowi swą 
miłość za pośrednictwem ekranu kompu-
tera, robi to w sposób wirtualny, ponie-
waż boi się śmieszności. Jednak ukrycie 
się w wirtualnym świecie nie chroni jej 
dostatecznie i dziewczyna popełnia samo-
bójstwo. Niezwykle sugestywna jest scena, 
w której aktor spogląda z ekranu, widzi-
my jego oko w coraz większym zbliżeniu, 

Na scenie widzimy jedynie postać przy 
oknie, światło delikatnie wydobywa jej 
kontury. Kadr przywodzi na myśl obra-
zy Edwarda Hoopera, jego postaci stoją-
ce przy oknie symbolizują wyobcowanie 
jednostki we współczesnym świecie. Już 
pierwsza scena jest sygnałem, że mono-
dram będzie miał w sobie coś mistycz-
nego, a potem tylko upewniamy się, że 
cały spektakl pełen jest idealnie dobra-
nych wizualizacji. Kluczowym problemem 
jest w nim  samotność, społeczna izo-
lacja człowieka niby otoczonego ludź-
mi, ale tak naprawdę więźnia własnych 
lęków i ograniczeń. Mamy tu głęboką 
analizę wewnętrznego świata głównego 
bohatera, świata tak bogatego, że zrodzo-
ne w nim wspomnienia i traumy muszą 
ulec materializacji, formując się w mario-
nety. Ważny jest tu jeszcze jeden pro-
blem – współczesna tendencja człowieka 
do ukrywania prawdziwych uczuć w cza-
sach, kiedy wszystko staje się sztuczne 
i powierzchowne.

Główną postacią jest Max Flaubert 
(Miquel Gallardo), którego początkowo 
uznajemy za lekarza w szpitalu psychia-
trycznym, faktycznie jest pacjentem. Zna-
lazł się w ośrodku z powodu traumy, jaką 

ZŁODZIEJ HISTORII
Zuzanna Berendt

Diagnoza: Hamlet, reżyseria: Maria Castillo, 
Companyia Pelmànec (Hiszpania) 

Miquel Gallardo jedną ręką animuje 
lalkę, nadaje jej wyrazisty ruch, oży-
wia. Drugą ręką tę samą lalkę uspo-
kaja, chowa do szafy lub porzuca na 
podłodze. Nie pozostawia to wąt-
pliwości, że bez jego dotknięcia jest 
martwa, więc pozbawiona możliwo-
ści opowiedzenia własnej historii. 

Budowanie przez aktora postaci – precyzją 
ruchu i wyrazistością głosu – wzbudziło 
entuzjazm festiwalowej publiczności. W tej 
oszałamiającej żonglerce wcieleniami ude-
rza jednak świadomość, że demony ży-
jące w głowie Maxa Flauberta są w sta-
nie zawładnąć nim aż do zupełnej utraty 
własnej tożsamości. Mężczyzna trwający 
w rozdarciu musi umieć obronić się przed 
samym sobą, bo nikt nie może przyjść mu 
z pomocą. W pokoju, w którym każdy 
kant jest owinięty zabezpieczającą pian-
ką, ściany bezpiecznie wyłożone miękkim 
tworzywem, w jasnym, uspokajającym ko-
lorze, Max ma być bezpieczny i ochronić 
swoje ciało przed samozniszczeniem. Ma 
on jednak swoją szafę, we wnętrzu któ-
rej są powtarzające się, „nagryzmolone” 

Fot. Greg Goodale

jakby on sam chciał mieć wgląd w to, co 
nieosiągalne dla wzroku, w duszę. 

Wielowarstwowa osobowość główne-
go bohatera jest bardzo ekspresywna. 
Każda z marionet, którymi operuje, ma 
swoje charakterystyczne cechy, barwę 
głosu, sposób poruszania. Pomimo że to 
lalkarz jest na scenie postacią stwarzają-
cą nadrealną rzeczywistość, to kierowane 
przez niego lalki są narzędziami ewoku-
jącymi stany wewnętrzne. Lalkarz staje 
się demiurgiem, to on decyduje o powo-
łaniu marionety do życia i jej przemianie 
w bezużyteczny przedmiot. 

Miquel Gallardo traktuje swoje lalki 
„po ludzku”, dlatego ulega się wrażeniu, 
że to żywe osoby: krzyczy na nie, całuje 
je, a nawet odbywa stosunek seksualny 
z jedną z nich. W ten sposób martwe 
kukły stają równe człowiekowi. Łatwiej 
jest wyśmiewać ludzkie wady za pomo-
cą marionetek, jednak ten śmiech szybko 
może przejść w przygnębienie, jeśli uświa-
domimy sobie, że lalki przedstawiają nas 
samych, a w dodatku pozbawione są wła-
snej woli działania.



4 szeksPiRoff Spotkanie z ARTYstami

SZTUKA TAŃCA LALKARZA
Małgorzata Całka

Na spotkaniu po spektaklu Diagnoza: 
Hamlet, zostało bardzo wiele osób 
i trudno się temu dziwić. Miquel Gal-
lardo zachwycił publiczność, która 
nagrodziła monodram owacjami na 
stojąco.
Zapytałem go, czy sądzi, że marionetkarz,
który tymi kukiełkami kieruje,
sam musi być tancerzem albo przynajmniej 
mieć pewne pojęcie piękna w tańcu? 
(...)marionetkarz sam umieszcza się w punk-
cie ciężkości marionetki,
 tj. innymi słowy, tańczy. 
Heinrich von Kleist, O teatrze marionetek

W cytowanej wypowiedzi Heinricha von 
Kleista jest dużo prawdy, którą mógłby po-
świadczyć również Miquel Gallardo. Sam 

przyznał, że jako byłemu tancerzowi jest mu 
łatwiej panować nad marionetkami: „Poło-
wa mnie odpowiada za postać, którą gram, 
a połowa za marionetkę. To, w jaki sposób 
poruszam marionetką, jest dla mnie bar-
dzo naturalne, przecież każdy z nas czasem 
mówi coś do siebie przed lustrem. Poza tym 
byłem tancerzem, więc pewne ruchy są dla 
mnie bardziej płynne”.

Podczas spotkania aktor chętnie rozma-
wiał z zebranymi, którzy gratulowali i mie-
li wiele pytań. Aktor przyznał, że pomimo 
oznak entuzjazmu ze strony publiczności, 
kiedy znajduje się już sam na sam w domu, 
często zaczyna odczuwać pewnego rodzaju 
przygnębienie wywołane spektaklem, czuje 
się wewnętrznie poruszony, zaczyna anali-
zować swoje życie. 

Gallardo wywołał zaskoczenie u zebra-
nych, informując, że reżyserem monodramu 
jest jego żona – Maria Castillo. Aktor zdra-
dził też, że inspiracją dla tworzenia marione-
tek jest japońska manga, pisanie tekstu do 
sztuki zajmuje około roku, a próby do spek-
taklu trwają około trzech miesięcy. 

Gallardo stwierdził, że obecnie woli two-
rzyć dramaty. Podkreślił również, że jego 
marionetki są dla niego bardzo ważne i o 
wiele pewniej czuje się na scenie, wystę-
pując z lalką niż sam. Według niego łatwiej 
jest, kiedy ktoś przejmuje od nas nadmiar 
emocji – nawet kiedy jest to tylko kukła.

HIPNOTYCZNY HAMLET
Stanisław Godlewski
Pan H., reżyseria: Arkadiusz Szczurek, Teatr 
Kasablanka w Gdańsku (Polska)

Teatr Kasablanka, pracujący z osoba-
mi z niepełnosprawnością intelektu-
alną, przygotował spektakl Pan H., 
który był zbiorem onirycznych scen 
i wizji nawiązujących do Hamleta. Ak-
torzy, grający w wyjątkowym skupie-
niu, stworzyli coś na kształt „żywych 
obrazów”, zastygając w pozach, ge-
stach. Ich działania były bardzo wy-
ważone i świetnie zgrane.
Cała fabuła krążyła wokół postaci Hamleta, 
to wobec niego grali pozostali bohatero-
wie. Hamlet zdawał się być w centrum tego 
uniwersum, jednak gra aktora była tak sku-
piona, przepełniona wewnętrzną treścią, że 
miało się wrażenie, jakby był jednocześnie 
w środku spektaklu, jak i poza nim. Porusza-
jącą kreacją była postać Ofelii, która łagod-
nie zdmuchiwała frędzle ze swojej sukienki. 
Pan H. ciekawie operował symboliką i skró-
tem teatralnym w scenie szaleństwa Ofelii, 
ale również w scenie jej śmierci przedsta-
wionej jako topienie wianka w miednicy 
z wodą.

Istotny w tym spektaklu wydawał się 
motyw czasu. Hamlet nosi na szyi budzik – 
przez cały czas trwania przedstawienia wy-
bijany jest powolny rytm (aktorka pomaga 
sobie liczeniem do trzech, co potęguje hip-
notyczny charakter całego działania).

Teatr Kasablanka przedstawił interpreta-
cję Hamleta w sposób szczery i niewymuszo-
ny, tworząc atrakcyjny (poza kostiumami!) 
wizualnie spektakl, o bardzo interesującym 
charakterze i specyficznym rytmie działań, 
który sprawił, że choć przedstawienie trwa-
ło niecałe pół godziny, zdawało się, że toczy 
się dłużej w swojej hipnotycznej aurze.

Fot. Greg Goodale
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ZASŁYSZANE
Podczas spektaklu H2O Hamlet za-
dał pytanie publiczności, czy ma się 
wiązać z Ofelią.  Z publiczności roz-
legł się kobiecy głos: 
Do tego trzeba dojrzeć, dorosnąć. 
Ale jak kobieta prosi, to trzeba się 
zgodzić.

jaskrawymi kolorami słowa, powracają-
ce obsesyjnie twarze kobiet i mężczyzn, 
znaki o znaczeniu jasnym tylko dla nie-
go samego. Otwiera ją i zamyka, kiedy 
tylko chce. Maria Castillo wyreżyserowała  
Diagnozę... o człowieku, który ukradł zna-
ną wszystkim historię i uczynił ją swoją. 
Max dostał od Szekspira słowa, które po-
zwoliły mu uporządkować rozpadający się 
świat rodzinnego domu i dały możliwość 
poznania końca opowieści. Język księcia 
Danii stał się dla niego jedynym istnieją-
cym i – nawet jeśli kłamał  myślom – miał 
moc kreacyjną. Max-Hamlet stworzył sobie 
matkę, która choć nie znała historii napi-
sanej przez stratfordczyka, idealnie powie-
lała ślepe, zwierzęce pożądanie Gertrudy 
pchające ją ku zdradzie męża. Wykreował 
postać Ofelii, która nie kochała, ale zna-
ła najpiękniejsze słowa miłości. Dla Maxa 
Flauberta postawiona diagnoza, „Hamlet”, 
to odnalezienie nie jednostki chorobowej, 
ale sposobu opisania własnej samotności.

Fot. Greg Goodale
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POZA CZASEM
Anna Bajek

Pan H., reżyseria: Arkadiusz Szczurek, Teatr Kasablanka w Gdańsku (Polska)

Teatr Kasablanka to grupa działająca w ramach Gdańskiej Fundacji „I Ty Mo-
żesz Wszystko”. Na scenie występują dorosłe osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną, wcielające się w symboliczne postaci. Na spektakl – na motywach 
Hamleta – składa się sekwencja obrazów odmalowana prawie bez użycia słów.

Kiedy widzowie, zapraszani przez reżysera 
–Arkadiusza Szczurka, wchodzą do Teatru 
w Oknie, aktorzy stoją już nieruchomo na 
scenie. Sylwetki są ledwo widoczne w pa-
nującym półmroku, a po całkowitym wyga-
szeniu świateł zaczyna się odliczanie. Sie-
dząca z boku wiedźma ciągle wybija rytm, 
powtarzając „raz, dwa, trzy... raz, dwa, 
trzy”. Podobnie jak pojawiające się póź-
niej w spektaklu rytmiczne melodie, jakby 
inspirowane kulturą azjatycką – miarowe 
tempo nadawane jest w trakcie całego 
występu, odliczanie ułatwia synchroniza-
cję ruchu scenicznego, zapewnia nie tylko 
poczucie stałości, lecz także znajduje uza-
sadnienie w warstwie koncepcyjnej. Tytu-
łowy Pan H. to książę Hamlet i jego ojciec 
w jednej osobie. W jednym z pierwszych 
obrazów przysuwa do twarzy budzik, dru-
gi, podobny do tego, należącego do H., wisi 
na szyi jednego ze strażników. Odliczanie 
zaakcentowane w warstwie dźwiękowej 
dodatkowo potęguje wrażenie upływające-
go czasu, podobnie jak piasek wsypywany 
staremu Hamletowi do ucha zamiast tru-
cizny. Duński król nie wie, jak zginął, hi-
storię morderstwa opowiadają mu duchy, 
gestami pozbawionymi słów lub wymow-

nym tańcem, obrazującym powolne, pełne 
cierpienia konanie. Pan H. umiera po raz 
drugi za sprawą Ofelii, która wyrywa mu 

z piersi ostatni oddech. Po jego śmier-
ci dziewczyna obmywa ręce, a następnie 
w małej balii topi wianek, w którym we-
szła na scenę. Związek Gertrudy z mężem 
i Hamleta z Ofelią są bliźniaczo podobne 
za sprawą nie do końca zdefiniowanych, 
podwójnych postaci oraz grę skojarzeń, 
którą można dowolnie interpretować.

Wszystkie sceny, mniej lub bardziej ze 
sobą powiązane, sprawiają wrażenie „peł-
nych” i wysmakowanych, mają na to wpływ 
niespieszne tempo bardzo krótkiego spek-
taklu i oprawa plastyczna. Nie niosą za 
sobą oczywistych treści, zostawiają czas 
na kontemplację, dają możliwość odczyta-
nia krótkich epizodów na wielu poziomach. 
Są podporządkowane wizji estetycznej re-
żysera – aktorzy występują w kostiumach 
niedefiniujących konkretnych czasów czy 
miejsca. Postaci sprawiają wrażenie zawie-
szonych w innej czasoprzestrzeni, w której 
pomimo śmierci i bólu panują dziwny spo-
kój duszy, swoista harmonia.

Aktorzy nie silą się na fałszywą, nad-
mierną ekspresję i samym spojrzeniem, 
naturalnym wyrazem twarzy przekazują 
ogólne emocje. Nie ma tu niepotrzebne-
go przegadania, a na koniec czas jakby 
staje w miejscu. Światło zaczyna stopnio-
wo przygasać, w końcu nastaje ciemność. 
Spektakl stanowi swego rodzaju cykl, roz-
poczęty i zakończony pokaz, którego czas 
upłynął na naszych oczach.

Fot. Greg Goodale

Fot. Greg Goodale
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WALKA PŁCI
Stanisław Godlewski

H(2)O, Teatr Strefa Otwarta we Wrocławiu 
(Polska)

Teatr Strefa Otwarta z Wrocławia 
zaprezentował wyjątkowo ciekawy, 
oszczędny spektakl, który nie tylko 
w bardzo ciekawy sposób potrakto-
wał dramat, lecz także dał okazję do 
stworzenia pełnokrwistych i orygi-
nalnych ról aktorskich.

Zebranych widzów przed Teatrem w Oknie 
wita Hamlet (Piotr Misztela): „Tutaj mam 
oderwany guzik – Ofelia nie doszyła; tu 
mam ślady szminki na koszuli – Ofelia nie 
wyprała”. Już w pierwszych słowach prze-
kazuje on główne tematy spektaklu: zaciętą 
walkę między mężczyzną a kobietą, problem 
narzuconych stereotypowo ról płciowych. 

Przestrzeń sceniczna zaaranżowana jest 
na arenę lub wybieg – widownia siedzi po 
dwóch stronach sali i obserwuje pojedynek 
między Hamletem a Ofelią (Anna Rakow-
ska). Przy użyciu kilku rekwizytów dwójka 
aktorów odgrywa jedną z najsłynniejszych 
par Szekspira. Przełamują narosłe wokół 
postaci stereotypy – Ofelia nie jest typem 
„niewinnej Świtezianki”, a Hamlet „melan-
cholijnym księciem”. W interpretacji Rakow-
skiej i Miszteli bohaterowie to współcześni, 
młodzi ludzie, pokolenie wyrosłe w czasach 
dobrobytu. Ofelia nosi hipsterskie okulary, 
Hamlet ma stylowy garnitur niczym rasowy 
yuppie. Bez skrupułów manipulują emocja-
mi, jednocześnie pokazując, że pod tą grą 
ukryte są prawdziwe uczucia i ogromna po-
trzeba miłości i bliskości.

Z początku to Hamlet „tresuje” Ofelię, 
bawi się jej uczuciem, upokarza na oczach 
widzów, wzgardzając sławnymi „pamiątka-
mi” (okolicznościowe kartki z melodyjką). 
Później następuje zamiana – tym razem 
Ofelia jest silniejsza, przebiera Hamleta za 
kobietę i prowadzi do ołtarza. Aktorzy cały 
czas odgrywają te same sceny, delikatnie 
je modyfikując, zmieniając natężenie emo-
cjonalne, a często również role. Gendero-
we potraktowanie relacji duńskiego księcia 
i jego wybranki jest wyjątkowo intrygujące, 
ujawnia bowiem podobieństwa obu postaci, 
które łączy nie tylko scena szaleństwa, ale 
również powikłana relacja z ojcem. Prosty-
mi środkami i drobnym wsparciem w po-
staci rekwizytów Misztal i Rakowska tworzą 
niemal laboratorium emocji (trafny tytuł 
spektaklu – H2O, który zawiera nie tylko 
inicjały bohaterów, lecz także oznacza wzór 
chemiczny wody, która szczególnie w histo-

IN AQUA SANITAS?
Stanisław Godlewski

Burza – in vino veritas, reżyseria: Krzysztof 
Grabowski (Polska)

Przechodnie na ulicy Długiej byli 
w poniedziałek wieczorem świadka-
mi niezwykłego wydarzenia. Teatr 
w Oknie zaprezentował wariację na 
temat sceny z Burzy Szekspira.

Spotkanie Trinkula, Kalibana i Stefana było 
okazją do wspólnej zabawy, picia alkoho-
lu (w finale widzowie mogli zażyć trunku, 
w którym – według tytułu – jest prawda) 
i rubasznego śmiechu. Aktorzy (Anna Iwa-
siuta-Dudek, Witold Burakowski, Przemy-
sław Gąsiorowicz) prześcigali się w żartach, 
a także w wykonaniu piosenek na podstawie 
Szekspirowskich wersetów. 

Ludyczność tego sympatycznego i krót-
kiego (trwającego tylko piętnaście minut) 
wydarzenia wzmocniły żywe reakcje wi-
downi – na ogół śmiechy, chociaż na pierw-
szym pokazie zdarzyło się też kilka niespo-
dzianek. Butelka z winem się stłukła (dobra 
wróżba, ale zawartość, niestety, stracona), 
a z nieba (lub z przeciwnej kamienicy) spadł 
pomidor (szczęśliwie wylądował na ziemi, 
a nie na którymś z aktorów). Cieszy fakt, że 
teatr wciąż wywołuje takie emocje, jednak 
pewnych form manifestowania opinii nie 
powinno się praktykować. Szkoda jarzyn.

Ostatnim, niespodziewanym efektem na 
pierwszym pokazie było wystąpienie dziew-
czyny, która w finale odebrała aktorom mi-
krofon i zaczęła śpiewać piosenkę z reper-
tuaru Katarzyny Groniec (brawa za ambitny 
dobór repertuaru, jednak gdy wykonawca 
porywa się na takie piosenki, musi mieć 
lepszy słuch). Wszystkie te zdarzenia są być 
może tajnymi znakami danymi nam z nieba 
przez Mistrza Williama: choć „in vino veri-
tas”, to jednak „in aqua sanitas”. 

Niektórzy przystają, wsłuchani się w tekst 
Szekspira, ale po chwili znowu ruszają da-
lej. Inni śledzą całą akcję, na końcu nagra-
dzając artystów brawami, większość jednak 
nie zatrzymuje się przy ulicznej scenie, tak 
jak nie zwalnia kroku przy akordeonistach 
czy tancerzach breakdance. Widzowie an-
gażują się, kiedy szekspirowski Stefano 
proponuje im wino, a jeden z chłopaków, 
który zdecydował się wziąć od aktorki pla-
stikowy kubek, w drugiej ręce ma dwie, 
w połowie puste butelki po piwie. 

Szekspir napisał Burzę jako komedię 
i bez wątpienia inscenizacja spotkania Ste-
fana i Trinkula z Kalibanem jest sceną 
komediową, zabawnym gagiem, śmiechem 
nad pijackimi majakami podejrzanych ty-
pów, rozbitków na nieznanej wyspie. Scena 
pozbawiona jest goryczy zawartej w wątku 
Prospera, władcy bez tronu, czy piękna 
miłości rodzącej się w pierwszym spojrze-
niu Mirandy i Ferdynanda. Etiuda Grabow-
skiego mogłaby zatem nie mieć żadnego 
zbędnego ciężaru i pozostawać w pamięci 
jako dobra zabawa. Artyści zaprosili jed-
nak do występu widzów, co jest zawsze 
ryzykownym zabiegiem. Wyzwanie pod-
jęła młoda dziewczyna. Jej pełen zapału 
głos, wzmocniony jeszcze przez mikrofon, 
wskazywał na chęć przekazania światu 
sensacyjnych informacji: „Ja pier..., w bar-
dzo dziwną stronę zmierza świat...”. Równie 
szybko, jak znalazła się wokalistka-ochot-
niczka, zgromadzony przez teatrem tłumek 
rozproszył się z zażenowaniem, a dookoła 
sceny pozostali tylko nieliczni słuchacze 
i to raczej ci podochoceni trunkiem. Oni 
nagrodzili dziewczynę gromkimi brawa-
mi. Występ zawierał widocznie wszystko 
to, co pozwala szybko i niewielkim na-
kładem sił zdobyć serca publiczności. „In  
vino veritas”. 

PRZYSIĘGAM NA TĘ  
BUTELKĘ 
Zuzanna Berendt

Burza – in vino veritas, reżyseria: Krzysztof 
Grabowski (Polska)

Kiedy w Teatrze w Oknie rozpoczyna 
się ostatni pokaz etiudy Krzysztofa 
Grabowskiego, jest już po zmierz-
chu. Ulicę Długą rozświetlają latarnie, 
w ogródkach restauracji goście po-
pijają wino, a przed podestem sceny 
krąży pan próbujący uporczywie zna-
leźć sponsora miłego wieczoru przy 
butelce. Gdy zaczyna się spektakl, 
niewiele właściwie się zmienia.

ZASŁYSZANE
Na spektaklu 
Burza – in vino |veritas:
Trinkulo (wskazując na Kalibana): 
A któż to jest?
Kobieta z widowni:  
To? Mąż Patrycji.
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rii Ofelii jest bardzo istotna). Hamlet z Ofe-
lią nieustannie reżyserują siebie nawzajem, 
jakby próbowali przeforsować własną wer-
sję słynnej historii. Ich relacje polegają na 
ciągłym przyciąganiu i odpychaniu, czułość 
po chwili przeradza się w złość, a słodkie 
słówka we wstrząsającą scenę przesłucha-
nia (powtarzające się w spektaklu pytania: 
„Czy ty jesteś fair? Czy jesteś w porządku? 
Gdzie jest twój ojciec?”). Bliskość widowni 
potęguje emocjonalny wydźwięk przed-
stawienia, niesie ze sobą również ryzyko 
wychwycenia każdego fałszu w grze aktor-
skiej. Rakowska i Misztal grają bohaterów 
współczesnych, doskonale jednak przeka-
zują sens niektórych Szekspirowskich fraz 
użytych w spektaklu. Ich aktorstwo jest 
bardzo uważne, skupione, a zarazem bardzo 
fizyczne i emocjonalne.

Spektakl jest po części improwizowany, 
aktorzy nawiązują kontakt z publiką, an-

gażując ją do różnych działań scenicznych. 
Choć czasem ociera się to o niepotrzebną 
komediowość, widzowie faktycznie wpływa-
ją na przebieg przedstawienia, są współod-
powiedzialni za losy Hamleta i Ofelii – jak 
w fantastycznej scenie, gdy Hamlet razem 
z widzami skrapia Ofelię wodą. Początkowo 
ma to charakter wspólnej zabawy, później 
jednak śmiech więźnie w gardle, gdy pu-
bliczność zdaje sobie sprawę, że właśnie 
topi bohaterkę. Na skutek tych improwiza-
cji spektakl często gubi rytm, aktorzy nie-
rzadko grają specyficznie, „pod publiczkę”. 
O wiele ciekawiej wypadają partie zaplano-
wane, w których bardzo mocno postawiono 
na rytm działań fizycznych, który doskonale 
koresponduje z muzyką.

WORK IN PROGRESS
Z Anną Rakowską i Piotrem Misztelą, 
twórcami spektaklu H2O, rozmawia 
Stanisław Godlewski

Skąd się wziął pomysł na spektakl, jak po-
wstawał? Jaki był wkład profesora Kocura, 
który w opisie wymieniony jest jako opiekun 
artystyczny?
Piotr Misztela: Na trzecim roku w Szkole Te-
atralnej mieliśmy zajęcia ze scen klasycznych 
i wtedy spotkaliśmy się z profesorem Kocurem 
– on w nas zaszczepił Hamleta. Właściwie to 
grupa Ani robiła Quatro, czyli oryginalną wersję 
Hamleta w języki staroangielskim, moja Molie-
ra. Po tych zajęciach zaczęło nam czegoś brako-
wać i chcieliśmy wskrzesić tę pracę. Uznaliśmy, 
że siła jest w naszej dwójce, która najbardziej 
tego chce i jest we Wrocławiu. Tu pojawił się 
profesor Kocur, który potem kilka razy przy-
chodził na próby i do teraz wspiera nas zawsze 
i wszędzie (reżyserią zajęliśmy się my). 
Anna Rakowska: Podczas zajęć ze scen kla-
sycznych prof. Kocur był w trakcie albo chwilę 
po pracy nad książką o teatrze elżbietańskim 
i był bardzo przeniknięty jego wpływami, me-
todami, jakie wówczas stosowane były przez 
aktorów – performatywnymi, metateatralnymi. 
I postanowiliśmy dalej rozwijać metodę Kocura 
w naszym spektaklu. Chcieliśmy pójść jeszcze 
głębiej, badać granicę teatru, to, co wykracza 
poza powszechnie zwany teatr, a co staje się  
performansem. Postanowiliśmy rozwijać ba-
dania nad Szekspirem i teatrem elżbietańskim 
na przykładzie wybranej sceny, czyli spotkania 
Ofelii z Hamletem. Ta scena jest dla nas ważna.
P.M.: Nie tylko scena, ale właściwie cała relacja 
Hamleta i Ofelii. 
A.R.: Tak. Dramat mówi bardzo powierzchownie 

Fot. Greg Goodale

Fot. Greg Goodale
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Foto-relacja
Z warsztatów prowadzonych przez Javora Gardeva z Teatru Narodowego 
w Sofii – „The Shape of The Ghost”, fot. Marta Nowicka

o ich relacji, my postanowiliśmy czytać między 
wersami, dopowiedzieć, bo uważamy, że jest 
ona dla obu postaci bardzo istotna i przełomo-
wa. Nie kłócimy się z Szekspirem, ale wchodzi-
my z nim w konstruktywny dialog.
Chciałbym, abyście powiedzieli więcej o czę-
ści performatywnej, improwizowanej. Bo 
mam się wrażenie, że w wielu momentach 
działanie widzów wpływa na dalszy przebieg 
spektaklu.
P.M.: Aczkolwiek cały czas improwizujemy wo-
kół struktury, którą mamy, bo nie można im-
prowizować bez niczego. Ale za każdym razem 
jest to zaskoczenie, zarówno widzowie, jak i my 
sami siebie zaskakujemy, dzięki czemu myślę, że 
mamy pewną świeżość, co bliskie jest teatrowi 
szekspirowskiemu. Spotkanie z ludźmi. My nie 
traktujemy widzów jak osób przed telewizorem, 
które biernie oglądają, ale staramy się angażo-
wać, nienachalnie. Ja sam nie znoszę, jak ktoś 
mnie do czegoś zmusza. 
A.R.: Jest określony szkielet, czyli dramaturgia. 
Zawsze mamy wyznaczone tematy i nawet kie-
dy pojawia się niespodzianka, to trzymamy się 
akcji. Dyscyplina, warsztat – i dopiero wokół 
tego jakieś wariacje.
Czy planujecie dalej rozwijać pracę z Szeks-
pirem?
A.R.: Ten spektakl cały czas się rozrasta, w dniu 
premiery trwał pół godziny, teraz ma prawie 
godzinę, a mamy kolejne pomysły. 
P.M.: Bardzo uruchamia nas przestrzeń (bo nie 
mamy swojego stałego miejsca), która wiele 
nam podpowiada. Albo rekwizyty – ostatnio 
mieliśmy pianino w sali, nie mogliśmy tego 
zignorować. Kiedy miałem skręconą kostkę, 
Hamlet grał kilka spektakli o kulach. Musieli-
śmy to wykorzystać, ograć. Za każdym razem 
gramy nowy spektakl. A zaangażowanie ludzi 
jest niesamowite. Kiedyś przestała grać kartka, 
ludzie sami zaczęli śpiewać melodię z Love sto-
ry, a ostatnio wzięliśmy grajka z ulicy – dziew-
czyna zagrała nam piękne tango na akordeonie.
A.R.: Dużo pracowałam z dziećmi i zauważyłam, 
że jedyną metodą, żeby zwrócić ich uwagę jest 
interaktywność. A jeśli potraktować dorosłych 
jako duże dzieci, którzy też mają uczucia, ale 
ogłada nie pozwala im ich wyrazić, to czemu nie 
użyć podobnego sposobu? Widz jest naszym 
partnerem, trzecim aktorem, z nim też wcho-
dzimy w relację, nie tylko ze sobą. I to chyba 
jest odkrywcze dla widza, że nie musi siedzieć 
przez dwie godziny w niewygodnej pozycji, ale 
wszystkie jego zmysły angażują się w pełny od-
biór.
P.M.: Jednak nie wyciągamy widzów na siłę, sta-
ramy się być otwarci. Nazwa naszego teatru – 
Strefa Otwarta – sugeruje, że nikogo nie zmusza-
my, ale staramy się powodować to, aby ludzie 
sami chcieli się angażować.

Fot. Marta Nowicka

Fot. Marta Nowicka

Fot. Marta Nowicka

Warsztaty 
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NIEWYCZERPANI TRANS-
FORMIŚCI. POSTACI 
AMORFICZNE W AKTOR-
SKICH INTERPRETACJACH 
Zuzanna Berendt

W adaptacji Burzy Krzysztofa Warlikowskie-
go Ariel był realizatorem woli Prospera, ma-
giczną różdżką przedłużającą jego dłoń. Choć 
władający żywiołami, do niczego niezdolny 
w pojedynkę. W rolę Ariela w warszawskim 
Teatrze Rozmaitości wcieliła się Magdalena 
Cielecka. Fizyczna ekspresja, która w każdym 
spektaklu pozwala aktorce tworzyć nową, 
spójną rolę, w Burzy dała efekt wielości po-
staci zamkniętych w migotliwej istocie Ariela, 
żonglującego tożsamościami według potrzeb. 
W pierwszej scenie Ariel jest młodym chłop-
cem w sportowej kurtce i o krótko ostrzy-
żonych włosach. Jego młodzieńczość nosi 
już w sobie zalążek tożsamości, ale nieznany 
jest jeszcze dokładny kierunek jego rozwoju. 
Choć nieruchomo siedzi przy stole, widać 
w nim ogromne napięcie, jakby ciągłą goto-
wość do skoku, być może w zupełnie nowe 
wcielenie. Zmiany w istocie Ariela wyznacza 
ruch suwaka w kurtki: w dół – jest ponętną 
kobietą, w czerwonej sukni z cekinów, goto-
wą dać rozkosz mężczyźnie, swojemu panu; 
w górę – jest niedostrzegalną przez swoją 
zwyczajność stewardessą, prowadzącą pasa-
żerów samolotu ku katastrofie; znowu w dół 
– jest wokalistką w nocnym klubie, dopro-
wadzającą do szaleństwa pijanych Trinkula 
i Stefana. W kreacji Cieleckiej więzieniem 
Ariela nie jest wyspa Prospera, ponad którą 
może wznieść się jego wolny duch, ale ciało, 
które przyjmując wiele postaci, w żadnej nie 
uwalnia się ze stawianych wobec niej oczeki-
wań. Ta nierozerwalność pierwiastka fizycz-
nego i duchowego jest dla niego najbardziej 
dotkliwa.

 W prezentowanej podczas XV Festiwa-
lu Szekspirowskiego Mirandzie Oskaras 
Koršunovas postaci szekspirowskiej Burzy 
podzielił między dwoje aktorów. Povilas Bu-
drys i Airida Gintautaite grają uwięzionych 
w odciętej od świata klitce mieszkania – 
ojca i córkę, odgrywających w codziennym, 
udręczającym rytuale dramat Szekspira. 
W adaptacji Koršunovasa Ariel jest jednym 
z wcieleń niepełnosprawnej ruchowo dziew-
czyny skazanej na opiekę ojca. Gintautaite 

Puk nie jest głównym bohaterem Snu 
nocy letniej, tak jak Ariel nie jest głów-
nym bohaterem Burzy. Mimo to świat 
ardeńskiego lasu czy wyspy Prospera 
nie mógłby bez nich funkcjonować. 
Obaj zależni od swoich panów, obda-
rzeni ponadludzkimi mocami, których 
nie używają jednak wedle własnej 
woli. O niejednoznacznej płciowo-

ści, stworzeni z niezidentyfikowanej 
substancji, mogą oni władać żywio-
łami, mieszać ludziom w głowach i w  
sekundę okrążać ziemię. Jeśli zechcą, 
staną się niewidzialni, zmienią się nie 
do poznania, w nieskończonej ilo-
ści wcieleń przybiorą formy ludzkie 
i zwierzęce. Podważają zasady funk-
cjonowania scenicznej rzeczywistości, 
a jednocześnie tworzą je na własną 
modłę. Stwory, duchy, skrzaty. Postaci 
amorficzne.

Jest Pan absolwentem filozofii, a Hamlet 
jest pewnego rodzaju traktatem filozo-
ficznym – jaki temat zadał Pan sobie na 
wstępie, poszukując formy przedstawie-
nia tego traktatu na scenie?
Javor Gardev: Generalnie interpretacje 
wszystkich wielkich sztuk odnoszą się do 
rzeczywistości, bliskiej w jakiś sposób reży-
serowi. Różne konotacje, które powstają po 
obejrzeniu przedstawienia, nigdy nie będą 
w pełni kontrolowane przez twórcę. Wy-
obraźnia każdej osoby funkcjonuje zupełnie 
inaczej, różni się też postrzeganie, pewne 
odwołania są często przypadkowe. Nie za-
stanawiałem się, jaki ma być ten Hamlet, 
nie zakładałem stworzenia przedstawienia 
bardzo mrocznego. Chciałem zmierzyć się 
z rzeczywistością Hamleta. Na całą wizję 
składa się nie tylko moja praca, lecz także 
również aktorów, ich wyobrażenia i wkład, 
a także pozostałych współpracowników – to 
nie może być kontrolowane przez jedną oso-
bę i nie zamierzałem z tym walczyć. Pozwo-
liłem zaistnieć stworzonej wspólnie przez 
nas rzeczywistości, bez konkretyzowania. 
Jak wyglądała wasza praca nad rolą? 
Przyglądając się niektórym scenom, 
można odnieść wrażenie, że działania 
sceniczne nie pokrywają się z treścią za-
wartą w dialogach. Widzimy i słyszymy 
co innego, widać to chociażby w relacji 
Poloniusza z dziećmi – zamiast bliskości 
zachowany jest chłodny dystans, obojęt-
ność, a także okrucieństwo.
Leonid Jovchev (Hamlet): Praca nad rolą 
była niezwykle ciężka, ale i pasjonująca. 
Wszyscy staraliśmy odciąć się od stereoty-
pów, przykładów, które mieliśmy w głowie. 
To jest spore obciążenie, z którym podcho-
dzimy do pracy. Ciąży na nas duża presja 
związana z oczekiwaniami, jak powinniśmy 
grać Hamleta. Wkładamy w nasze posta-
ci jak najwięcej siebie. Myślę, że to jedyna 
możliwość, aby wejść w ten dramat głębiej, 
bo kiedy staramy się naśladować, zawsze 
jest to porównywane do kreacji innych 
aktorów. Nie byliśmy niczym ograniczeni, 
mieliśmy pełną swobodę w proponowaniu 
własnych rozwiązań.
Chciałabym spytać o waszą pracę nad 
tekstem. Zostały do niego wprowadzone 
pewne zmiany, cięcia. Czy powstawały 
one w procesie, podczas prób, czy też ko-
rzystaliście z gotowej pracy dramaturga?

ZMIENIONE ZAKOŃCZENIE
Fragment rozmowy z twórcami 
Hamleta z Teatru Narodowego w  
Sofii prowadzonej przez dr Barbarę  
Świąder-Puchowską

J.G.: Pracowaliśmy z nowym tłumaczeniem 
profesora Alexandra Shurbanova. Ostatnie 
bułgarskie tłumaczenie poety Petrova po-
chodziło z lat siedemdziesiątych, a ludzie 
przyzwyczaili się do tej wersji tak bardzo, że 
zaczęli traktować ją jak oryginał Szekspira. 
W moim odczuciu bardzo ważne jest ciągłe 
ewaluowanie tłumaczeń, wzbogacanie tej 
kultury. Za każdym razem, gdy pojawia się 
nowy tłumacz Szekspira z danego języka, 
jest on po części nowym autorem. Niesie 
to za sobą nowe możliwości. Pracowaliśmy 
długo nad strukturą językową, rytmiką tek-
stu, jambicznym heksametrem, akcentowa-
niem – to jeden z niezbędnych elementów 
przy mówieniu dzieła Szekspira. Chcieliśmy 
sprawdzić, co ten tekst daje nam dziś, na ile 
pozwala – i spróbować oddać pewną kulturę 
mówienia. 
Głos z widowni: Chciałabym spytać 
o zmianę wprowadzoną w zakończeniu. 
W bułgarskiej interpretacji miecz nie 
zostaje naznaczony trucizną, Leartes nie 
bierze udziału w zamachu na życie Ham-
leta, pozostaje jedynie zatrute przez Klau-
diusza wino, które piją kolejno Gertruda, 
Hamlet i Leartes.
J.G.: Oryginalne zakończenie zawsze wyda-
wało mi się bardzo trudne do przeniesienia 
na scenę, skomplikowane. Ilość wykonywa-
nych ruchów sprawia, że sytuacja przestaje 
być prawdopodobna, dlatego ją uprościłem. 
Może to tylko moja opinia, ale oglądałem 
kilka wersji i nigdy nie zostałem przekona-
ny. W mojej inscenizacji inaczej jest też uka-
zana postać Laertesa, który pomimo poryw-
czego charakteru jest szlachetny i okazuje 
szacunek Hamletowi – i działa to również 
w drugą stronę. 

Spisała i zredagowała Anna Bajek
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The music Weiss chose for her choreo-
graphy is by Goran Bregovic. That decision 
might strike as odd. Weiss explains that it 
was her first choice for the Mechanicals i.e. 
the characters who play acti ng troupe in 
the play. Then, gradually, Bregovic’s music 
was applied to the remaining parts of the 
show. It is a good match even if totally ac-
cidental. This Balkan folk music, so close to 
Greek music, makes the plot geographically 
rooted much better than Shakespeare might 
have ever intended when setting the action 
in Athens. What is more, in this production 
Helena’s and Hermia’s costumes emphasise 
this effect even stronger.

Be it the intertextuality of music (remem-
bered internationally from a film La Reine 
Margot and in Poland through a joint Kayah 
and Bregovic project) or a deliberate inten-
tion on the part of Weiss, the story that is 
told sends a clear dark message about de-
sire, control and manipulation. The course 
of the forest plot has always been Oberon’s 
tour de force, but in this performance eve-
ryone ‘dances’ to his bidding’. He is the one 
to who brings the final joyful dancing routi-
ne to an abrupt end. The dancing disorder 
started by the mechanicals’ performance, 
gradually involves all other characters into 
a half merry half overpowering frenzy and 
Oberon feels compelled to stop it and assu-
me control.  

There are other forms of male control 
shown throughout the performance. Stran-
gely domineering Bottom transformed into 
a kinky donkey enjoys Titania’s submission. 
When Titania comes to her senses she is 

Hamlet directed by a Bulgarian the-
atre and film director, Javor Gardev 

Is Shakespeare bereft of words still 
a Shakespeare?  Well, the case of bal-
let adaptation of A Midsummer Ni-
ght’s Dream created by Isadora Weiss 
proves that actions speak louder than 
words.  The show, called by magazine 
Dance Europe the best premiere of 
2013, is also an intelligent interplay 
with Shakespeare’s text. 

HAMLET AS A  
KALEIDOSCOPE
Aleksandra Sakowska

Midsummer Night’s Dance
Hanna Michnowska

Shakes-in-reviews 

Javor Gardev offers a classic post-apo-
calyptic ‘Mad Max’ version of Hamlet with 
metal scaffolding and costume design incor-
porating leather and fur. He created a world 
where people appear to be already mad and 
stopped communicating. Indeed everyone is 
mad or becomes mad – except for Horatio 
who must remain a sane observer, marked 
by the Ghost, at the beginning of the produc-
tion, to become a go-between connecting the 
world of the dead and the alive. 

Confusion reigns in this production which 
is too eclectic: it mixes different theatre 
aesthetics, acting styles and keeps blending 
(not always successfully) different arts inc-
luding filming, projection and karaoke. Ne-
vertheless the technical capabilities of the 
Gdansk Shakespeare Theatre shone through 
the over-complex stage design. Some visu-
al and design effects were simply stunning 
such as Ophelia’s drowning in which Polo-
nius’s daughter sings a song about her im-
pending fate while walking on the narrow 
hanging metal walkway across the whole 
length of the auditorium before she submer-
ges in the large basin with water located just 
underneath the stage. 

Indeed Hamlet’s female characters are 
portrayed quite innovatively: there is a spi-
key and sexy Ophelia, cold-hearted and ma-
nipulative Gertrude and even a female Rey-
naldo who is Ophelia’s faithful and protective 
companion.

What then about Hamlet? Leonid Yovchev 
is Hamlet-director who continuously stops 
the performance with his post-Brechtian in-
terventions, reminding the audience Hamlet 
is just a play. He is charming and mad, and 
very likeable. His biting humour, frenetic 
energy and unruliness never stop unfortu-
nately even when he delivers Hamlet’s so-
liloquies and consequently they seem flat. As 
a result the profound tragedy of Hamlet is 

almost invisible.
A lingering totalitarian message is fleeting 

and most evident in costumes and props 
(lots of machine guns) and can hardly be 
perceived as political with the exception of 
the ending. In the production’s conclusion 
Horatio stands together with Fortinbras as 
if joining the new regime, Jan Kott’s Grand 
Mechanism suddenly coming to the fore for 
a brief moment.

and produced by the National The-
atre in Sofia which opened the 18th 
International Shakespeare Festival 
in Gdansk is a kaleidoscopic explo-
ration of Shakespeare’s most famo-
us play. It keeps changing constantly 
its shape and form and can only be 
perceived superficially as a quick 
succession of variously entertaining 
and affecting images. Yet its unusu-
ally complex stage design, specially 
adapted to incorporate the stage pa-
rameters of the Gdansk Shakespeare 
Theatre emphasised Hamlet’s epic 
scope and Polish theatre’s amazing 
flexibility.

stworzyła Ariela w kontrze wobec Mirandy, 
spolegliwej z pragnienia miłości, zależnej 
i słabej. Ariel jest ukrytą, choć obecną czę-
ścią jej osobowości, ujawniającą się drapież-
nie w gwałtownych wybuchach i rozsadza-
jącą codzienność staroświecko urządzonego 
mieszkania. Aktorka wyraźnie zróżnicowała 
środki budowy postaci Mirandy i Ariela. Stu-
por, bezruch, milczące przyjmowanie losu 
Mirandy są przeciwstawione dzikości i dy-
namice mowy i ruchu Ariela, pojawiającego 
się zawsze w niespodziewanych miejscach, 
w towarzystwie grzmotów i błyskawic, aż 
w końcu ulatującego ponad książkowy re-
gał, ku wolności. Ta cząstka Mirandy, która 
posiadała energię Ariela, pozwoliła jej podjąć 
i wygrać walkę z Prosperem i Kalibanem pró-
bującymi przejąć nad nią władzę. 

Maja Kleczewska w Śnie nocy letniej za-
mieniła ateński las na klub nocny, a magicz-
ny kwiatowy pyłek, plączący drogi ukocha-
nym, na narkotyki i drinki podawane przez 
transseksualnego barmana, Puka. Sebastian 
Pawlak, idąc za wizją reżyserki, zagrał rolę 
„psotnego duszka” – wbrew tradycji infan-
tylnych wystawień Snu nocy letniej jako ko-
medii o miłosnych figlach leśnych wróżek. 
Jego Puk jest bezpostaciową substancją, któ-
ra przybiera rozmaite formy w zależności od 
tego, z kim ma do czynienia. Raz jest odbi-
ciem Tytanii, kiedy nosi taką samą jak ona 
ślubną suknię i perukę, to znowu przywdzie-
wa czarny garnitur, aby uwodząc królową, 
wzbudzić zazdrość jej męża. Puk uwodzi ko-
biety i mężczyzn, bo sam może być i kobietą, 
i mężczyzną. Jego niedookreślona płciowość 
budzi w innych postaciach lęk, ale też pełną 
pożądania ciekawość.

Puk u Kleczewskiej materializuje się jako 
obiekt seksualnego pożądania, a Ariel ujaw-
nia okrucieństwo swojego pana, odmawia-
jącego po raz kolejny zwrócenia swojemu 
słudze wolności. Postaci bez formy stają się 
lustrem pozostałych bohaterów i ich sylwet-
ki, czasem upiornie wykrzywione, czasem 
boleśnie prawdopodobne w najciemniej-
szych kolorach człowieczeństwa, ukazują 
publiczności. Czasem pozostają w tym akcie 
ukryci, przezroczyści, a czasem pozwalają 
zachwycić się wielością wcieleń, prezentując 
się w najokazalszych kostiumach. 
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Shakes-in-the-city 

SHAKESPLORATIONS 

From London to Gdansk (and vice versa)
An exhibition devoted to the artistic and 

economic links between London and 
Gdansk from the early modern period 

to the twentieth century will open at the 
Gdansk Shakespeare Theatre on the 2nd 

October. 
*

Jazz-up your Shakespeare
Everyone is invited to a workshop with 

a Hungarian jazz music group ‘W.H.’ who 
present Shakespeare’s sonnets at the 

festival. As a form of preparation the par-
ticipants are asked to read sonnet 100 for 
the workshop. The workshop takes place 
5 October from 16.00 to 17.00 at Gdansk 

Shakespeare Theatre at Boguslawkiego 1 in 
Gdansk. Please contact  

akademia@teatrszekspirowski.pl  
to find out more.

*
Hamlet’s curse

Jakub Sochnowski or Hamlet in The 
Universe of Prince H. admits that he bears 
the brunt of the role with great effort. He 
thinks that constant reworking of some 

Which Shakespearean role would you 
like to play?
Leonid Yovchev (Hamlet): Lady Macbeth. 
It might sound strange, but I had a chance 
to play it once for a short while in an inde-
pendent production. It is a very fascinating 
character and I would love to play her for 
real in the future.
Vesela Babinova (Ophelia): Lady Macbeth. 
It is such a strong woman and a really tough 
role to play. I still need few more years befo-
re I even think about it.
How did you prepare to play a Shakespe-
arean role?
Leonid Yovchev (Hamlet): It was a really 
long process. Javor (the director) was of co-
urse the greatest help. We spend so much 
time on discussions. We talked about every-
thing that my Hamlet is – his likes, dislikes, 
dreams, fears, goals etc. 
VeselaBabinova (Ophelia): The director hel-
ped me the most in becoming Ophelia. We 
talked and spent a lot of time on writing as-
signments about our characters in general.

*

FINISHING SENTENCES WITH... Ladi Eme-
ruwa (Hamlet in Shakespeare’s Globe to-
uring production of Hamlet)
1.When I saw The Gdansk Shakespeare 
Theatre for the first time, I was completely 
blown away. 
2.My favourite Shakespeare’s play is 
Hamlet....and Romeo and Juliet. It’s a tie!
3.My dream role is Hamlet.
4.he most unusual place I performed in 
was the United Nations building in New 
York.
5.My best memory from the tour is ... 
I don’t know, there are too many to count! 
But the opening of your theatre is definitely 
one of them.

NEWS, GOSSIP AND MORE

SHAKESPEARE AND  
ACTORS

MAD MEN
Hanna Michnowska
Shakespeare’s plays provide an ar-
ray of mad characters and except for 
three or so notable female exceptions 
they are men who rage in the Bard’s 
plays to a great dramatic effect. The-
ir antics produce soliloquies, whole 
plots or at least turns of action.  This 
year’s Gdańsk Shakespeare Festival 
presents two great Shakespearean 
mad men – Hamlet and Othello.

vital questions on stage makes you think 
really hard about your approach to life. 
Fortunately, the young actor would also 
like to play Mercutio so, obviously, Sha-
kespeare’s philosophers are likable even 

when one lets them under one’s skin.

Hamlet out of choice goes for ‘institutiona-
lised’ Renaissance madness. It was madness 
of fools, jesters and actors. By the virtue of 
their profession they could say inconvenient 
truths and challenge the existing social or-
der. They were to the society like the carni-
val to the liturgical year. They represented 
nature’s malfunction that highlighted the 
general perfection of the universe, so no-
body minded. Well, to some extent at least. 
Hamlet wants to use his madness against 
Claudius in order to reveal his father’s ho-
micide. He produces idiosyncrasies i.e. his 
own mode of expression that changes the 
traditional set of meanings; employs actors 
and writes plays to fight the system i.e. the 
king.

Othello has a clear medical problem. In 
Renaissance medicine madness was caused 

by imbalance in four substances that fil-
led human body i.e. ‘humours’. They were 
blood, yellow bile (choler), black bile (me-
lancholy) and phlegm. They corresponded 
to organs and produced some character 
features. One might say they produced ‘re-
ady-made’ Shakespearean characters. Re-
search shows that there even existed some 
generalisations as to how geography affec-
ted one’s tendency to particular evils.  For 
example Rayan Croft from the University of 
Wyoming analyses Othello in the context of 
De la sagesse by Pierre Charron published 
in France in 1601. The work contains charts 
which show southern people as particular-
ly prone to jealousy and pursuits of truth 
(Othello’s need of ‘inoccular proof’ for Des-
demona’s infidelity) – the very qualities that 
allow Iago to succeed.  

Interestingly, Hamlet’s and Othello’s dif-
ferent types of madness have the same ef-
fect on speech- they annihilate it. Hamlet 
reduces it to an empty shell devoid of struc-
ture and meaning (famous ‘words, words, 
words’), while Othello losses his ability to 
articulate when passionate. And maybe that 
is why, having a good cause for being re-
deemed, they both eventually have to die 
and be sacrificed in the universe of Shake-
speare’s literary works. 

defeated and insecure. Without much pro-
test enthralled Helena allows Lysander and 
Demetrius (acting under Robin’s spell) to 
draw her into a love routine. When the spell 
lifts, Lysander comes back to Hermia aware 
that he has not been a master of his actions. 
At the same time Hippolyta is not glad to 
have been ‘wooed with a sword’. She is cle-
arly unhappy when going to wed Theseus 
and her submission to him is almost on the 
verge of tragic when juxtaposed with his hi-
ghly erotic dance.

The love-power play of the dance is intimi-
dating and disturbing but the choreography 
is beautiful while the costumes designed by 
a leading Polish designer, Gosia  Baczynska, 
complete the characters well. In addition the 
set reduced to lighting design and movable 
black screens allow is very effective and 
has breathtaking appeal. It is hard not to be 
spellbound by Isadora Weiss’s Midsummer 
Night’s Dream. It is a dangerous dream, but 
one wants to relive it again and again.

We ask actors in this series of micro
-interviews two questions about the-
ir craft and Shakespeare. This time 
we interviewed the cast of Bulgarian 
Hamlet. Prepared by Aleksandra Ko-
tapska
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SMS/FEJS FESTIWALOWY 
Zapraszamy widzów do dzielenia się wrażeniami z festiwalu! Wystarczy wysłać SMS pod numer 664 350 
798 lub napisać wiadomość na fanpage’u Teatraliów. Najciekawsze, jednozdaniowe recenzje opubliku-
jemy na łamach Gazety Festiwalowej .

ŻYWOT WOLONTARIUSZA  
POĆCIWEGO
Agnieszka Domańska

Wolontariusz to stworzenie szalone, 
a zwłaszcza ten na usługach Szekspira, 
który pod swoje skrzydła chętnie przy-
garnia młodych ludzi (nie)zdrowo uzależ-
nionych od teatru. Festiwal Szekspirowski 
daje co najmniej kilka możliwości, aby 
popracować pro publico-szekspiro bono. 
Jedni pomagają w festiwalowym centrum 
dowodzenia, ci władający językami obcymi 
opiekują się zagranicznymi artystami, za 
to ochotnicy z zapędami aktorskimi (czy-
taj: także autorka felietonu) tworzą grupę 
artystyczną, zwaną pieszczotliwie „zady-
miarzami” i to jej chciałabym poświęcić 
kilka linijek. 

Był to przełom lipca i sierpnia, rok nie-
istotny. Upał doskwierał niemożebny. Żar 
lał się z nieba, ulicami gdańskiej starówki 
przelewały się tłumy turystów. Z Teatru 
w Oknie wyszła grupa młodzieży, rozsia-
dła się przed wejściem na festiwalowych 
plakatach i wpatrywała w kolegę, który 
tryumfalnie umieścił kurze jajko na pod-

stawce, po czym dołączył do reszty grupy. 
Wtedy dla odmiany wszyscy wlepili wzrok 
w jajko. A że wlepianie było tak intensyw-
ne i nasi aktorzy bardzo wyróżniali się 
z otoczenia, po chwili zaczęli interesować 
się nimi zaintrygowani przechodnie. Pod-
pytywali, drapali się po głowie w zadumie, 
dzieci przyjmowały zakłady, czy coś się 
z tego wykluje, czy nie. Po kilku minu-
tach „zadymy” pochód z jajkiem powrócił 
do teatru.
Innego razu zadymiarze, jako że z natu-
ry lubili szokować, postanowili w okoli-
cy Żurawia urządzić happening Stoimy/
leżymy (wybierz właściwe) w piżamach 
i szlafrokach, i jest fajnie. Niestety, nie 
wszyscy podobnie uważali – w okolicy 
pojawili się funkcjonariusze Straży Miej-
skiej, którzy delikatnie zasugerowali, żeby 
miarkować wygłupy.

Ukoronowaniem letnich działań okołoar-
tystycznych była akcja Sylwester. Dzięki 
uprzejmości kolegi, który w swoim po-
siadaniu miał pokaźną kolekcję peruk, 
strojów nienadających się do wyjścia na 
ulicę w biały dzień i rekwizytów wsze-
lakiej maści, cała ekipa mogła przystroić 
się stosownie do sytuacji (postawiłam na 
soczysty i solidnie skręcony pomarańcz na 

głowie). Pożyczona platforma na kółkach 
stanowiła wózek, na którym na zmianę 
ktoś siadał i wystukiwał rytm na bębenku. 
W ten sposób zadymiarze z hałasem prze-
mieszczali się po mieście. W umówionych 
punktach stawali, wstrząsali butelkami 
z wodą gazowaną, odliczali od dziesięciu 
do zera i wznosili euforyczny toast. 

I w tym miejscu ja wznoszę za każdego 
wolontariusza poćciwego!

W 1 numerze „Gazety Szekspirow-
skiej”, na s. 10 został opublikowany 
podwójnie 
artykuł. Pod tytułem In Praise of  
One-Man Shows: Tim Crouch’s  
“I, Malvolio” at the British Week 
ukazał się omyłkowo tekst The Rest  
Is... Laughter. 
Poprawiona wersja znajduje się 
w elektronicznym wydaniu numeru na 
stronach Festiwalu Szekspirowskiego 
i „Teatraliów”. Bardzo przepraszamy.


