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Hamlet, syn H.
Zuzanna Berendt

Hamlet, reżyseria: Jan Klata, Schauspielhaus Bochum (Niemcy)

Dziesięć lat temu w Stoczni Gdańskiej zginął Hamlet w białym kostiumie florecisty. Reszta nie pozostała milczeniem, bo na tegoroczną edycję Festiwalu
Szekspirowskiego Jan Klata powrócił z Hamletem, tym razem niemieckim.
Choć podobieństwa między realizacjami
nie mnożą się, bo nowy Hamlet to inna
przestrzeń, estetyka i opracowanie tekstu (Klata wprowadził do tekstu Szekspira fragmenty Die Hamletmachine Heinera
Müllera i Tren Fortynbrasa Zbigniewa
Herberta), to oba spektakle spaja figura
ojca, grana w Hamlecie przez Marcina
Czarnika, który w H. wcielił się w rolę
duńskiego księcia. W niemieckim Hamlecie ojciec nie jest już wyidealizowanym
rycerzem, nawołującym do podtrzymywania pamięci o dawnych ideałach. Czarnik
-Duch Ojca towarzyszy swojemu synowi
jakby był jego częścią. Młody Hamlet
stopniowo przejmuje sposób poruszania
się ojca, a kiedy staje się z nim zespolony
we wspólnym tanecznym rytmie, zakłada biały strój, tak bardzo podobny do
kaftana florecisty. Ciało w tańcu odgrywa
w spektaklu dużą rolę. Ofelia jest baletni-

cą, a pojedynek Laertesa z Hamletem to
wymyślna choreografia rozpisana na sola
i momenty wspólne.
Klata poddaje w wątpliwości motywacje
nie tylko Hamleta, lecz także innych postaci. Duch Ojca nie nawołuje już do pamięci i zemsty, mimo to Hamlet podejmuje walkę z Klaudiuszem. Nie jest to jednak
walka orężem, ale przedziwny performans,
ironicznie traktujący eksperymentalny
nurt współczesnego teatru, w którym
musi być „mokro i czerwono”. Relacja
Hamleta z matką jest niejednoznaczna,
oscyluje jednak bardziej wokół fascynacji
i pożądania niż nienawiści i obrzydzenia.
Ofelia nie jest mimozą, podobieństwo do
Gertrudy wywołuje wrażenie, że dziewczynę mogłaby czekać zupełnie inna przyszłość, mogłaby kiedyś powiedzieć: „Ich
bin Königin”, niekoniecznie u boku Hamleta, któremu przysięgała miłość.

Klata wieloma działaniami podkreśla,
że Hamlet należy do literatury, a postaci zaludniające scenę są w jego realizacji uwikłane we wcześniejsze inscenizacje
dramatu stratfordczyka. Ruinami Europy,
o których mówi ojciec Hamleta, że leżą za
nim, są książki. Ofelia ma być pochowana
w grobowcu z książek. „Słowa, słowa, słowa” pętają postaci, ale wydają się być jednocześnie czymś zbyt wielkim i zbyt małym
wobec ich działań. W niemieckim Hamlecie
padają deklaracje miłości bez pokrycia, wyznania grzechu bez poczucia winy i obelgi,
którym kłamią pożądliwe spojrzenia.

W ŚWIECIE FORMY
Ula Bogdanów

Hamlet, reżyseria: Jan Klata, Schauspielhaus
Bochum (Niemcy)

Jan Klata przyjechał na Festiwal
Szekspirowski z Hamletem zrealizowanym w Schauspielhaus Bochum
dziesięć lat po głośnej i dobrze znanej trójmiejskiej publiczności inscenizacji H. w Stoczni Gdańskiej.
Reżyser świadomie nawiązuje do poprzedniej produkcji, obsadzając Marcina Czarnika, czyli gdańskiego Hamleta, jako Ducha
Ojca w niemieckim spektaklu. Czarnik ma
na sobie ten sam kostium florecisty i towarzyszy mu zastosowany w poprzedniej
produkcji motyw muzyczny – Seven Nation Army zespołu The White Stripes. Aktor porusza się w mechaniczny sposób, jak
zombie czy źle skonfigurowany robot. Jest
cieniem samego siebie – cieniem poprzedniego Hamleta, którego energia i bunt
na nic się zdały, przebrzmiały i stały się
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wywiad
gospodarzy budynku czy raczej sugestia
przerostu formy nad treścią?

STAJĄC NA SCENIE,
ZNACZYMY COŚ

Z Olem Walickim, inicjatorem performansu to be authentic, or not to be,
tuż po jego premierze rozmawia Maciej Rusinowicz

Jak nazwać to, co Panowie stworzyli? Czy
to jest koncert, spektakl?

Fot. Greg Goodale

jarzmem dla młodego Hamleta (Dimitrij
Schaad).
Spektakl otwierają początkowe słowa
Die Hamletmachine Heinera Müllera, morzem PLEPLE stają się spadające na scenę
tabuny książek. Ruiny Europy to również
wysypisko kultury. Książki stworzą później kształt grobowca Ofelii, ale to również
grobowiec dla nich samych. Są nic nieznaczącym budulcem wykorzystywanym tylko
ze względu na swój kształt, a nie treść.
Nie jest zatem istotne, co czyta Hamlet.
Tytułowy bohater jest cieniem postaci
dramatu, jego bledszą wersją. Zagubionym
młodzieńcem, trochę pozerem niezmierzającym w żadnym określonym kierunku,
performerem w świecie, który doznał rozpadu. Ubrany jest w designerski sweter,
który z czasem zastąpi mocniejszym, bardziej ekscentrycznym akcentem – czerwonym płaszczem z futrzanymi klapami.
W scenie Pułapki na myszy nie ma przyjezdnych aktorów, a tylko Hamlet wraz
z Rosenkrantzem i Guildensternem, wspólnie tworzący performans – rozkładają na
scenie folię, aby obrzucać się do woli farbą
imitującą fekalia, a wszystko to do muzyki
stanowiącej ostry remiks klasyki (padło na
Bacha). Choć estetycznie występ nawiązuje do instalacji Paula McCarthy’ego Head
Shop/Shop Head krytykującej konsumpcję,
to ich działania są spotęgowane, zwulgaryzowane do tego stopnia, że trudno poza
formą odnieść się do jakiegokolwiek sensu. O ten efekt zdaje się Klacie chodziło.
Klaudiusz i Gertruda, obserwujący występ
z teatralnej galerii, komentują go wyłącznie w kontekście estetyki utworu. Gertruda przyklaskuje synowi, bo choć nic nie
zrozumiała, to jej się podobało. Oburzony
król jest najbardziej dotknięty „wylaniem

pomyj na sztukę”. Gdyby nie pojawienie się w tej scenie Ducha Ojca Hamleta trudno byłoby przypuszczać, że miała
ona dotyczyć zbrodni i wzbudzić wyrzuty
sumienia królewskiej pary. Drugim nawiązaniem do dziedziny sztuki jest czaszka
Yoricka wysadzana diamentami – to kopia
dzieła Damiena Hirsta, które w założeniu
miało stanowić symbol przeobrażenia czegoś tak przygnębiającego jak śmierć w coś
zupełnie przeciwstawnego – w ostateczną
doskonałość.
Intymną rozmowę Gertudy z synem
Klata umiejscowił pod brudną folią, gdzie
bohaterów ani nie widać, ani prawie nie
słychać. Miłość Hamleta i Ofelii została
pokazana jako taniec – dziki, przeciwny
do baletowych układów ćwiczonych przez
Ofelię przy ojcu i bracie. Córka Poloniusza
wystylizowana jest na Frankę Potente z filmu Toma Tykwera Biegnij Lola, biegnij,
czyli silną fizycznie i psychicznie dziewczynę, która jest zdolna do niesamowitego
poświęcenia dla ukochanego.
Coda spektaklu to wejście Marcina Czarnika z nazistowskim okrzykiem. Powraca
wtedy lajtmotyw z The White Stripes. Na
końcu Czarnik recytuje po polsku Tren
Fortynbrasa Herberta. Czyżby historia
zatoczyła koło? Czy kolejnego młodego
bohatera, chociaż mającego pomysł na
zmianę świata, czeka upadek, choć mniej
spektakularny i tragiczny? Trudno stwierdzić, bo Klata nieustannie myli tropy.
Spektakl, mimo szeregu nawiązań do
popkultury i reżyserskiej formuły DJ-a Klaty, bywa miejscami nużący i monotonny.
Widzów Festiwalu orzeźwił na końcu powiew zimnego powietrza wdzierającego się
na salę poprzez dach, otwarty specjalnie
na tę okoliczność. Czy to ukłon w stronę

Myślę, że zdecydowanie bardziej spektakl.
Z mojej strony od początku była to świadoma decyzja, że jeżeli to jest wydarzenie,
które szykujemy w ramach festiwalu teatralnego, to wydaje mi się nie do końca
uzasadnione szykowanie programu stricte
koncertowego, muzycznego. Skoro to było
tworzone od podstaw, to decyzja o formie
była całkowicie otwarta. Stąd pomysł, żeby
to sprowadzić do formy teatralnej, czyli
spektaklu z bardzo silnym elementem muzycznym.

Ten spektakl jest dla Pana zapewne wyzwaniem aktorskim, a dla Andrzeja Seweryna – muzycznym. On chwilami gra na
drobnych instrumentach perkusyjnych,
ma bezpośredni kontakt z kontrabasem
wodnym. Pan musi stanąć na scenie ramię w ramię z aktorem. Jak Pan się odnajduje w takiej sytuacji?

Jest to piekielnie trudna sprawa. Moim
głównym zadaniem w ramach tego performansu czy spektaklu, jest nie być aktorem. Ja chcę być sobą, chcę być muzykiem
i wiem, że to jest piekielnie trudne. O tym
jest ten cały spektakl: nie ma znaczenia,
czy na scenę wchodzi muzyk czy aktor,
czy ktokolwiek inny. Samo wejście na scenę, stanięcie przed widownią już jest pewnego rodzaju komunikatem, grą. To, jaką
mamy pozycję, postawę, ubiór, minę, figurę,
w jakim jesteśmy wieku – to wszystko coś
oznacza, to wszystko są komunikaty, które
publiczność czyta. Stąd wyrównanie do jednego mianownika dwóch twórców: aktora
i muzyka. To jest jak najbardziej uzasadniona rzecz, tak po prostu jest. W tym sensie jesteśmy sobie równi – stając na scenie przed
publicznością, znaczymy coś.

Performans jest o autentyczności. Czy
Pan czuje się autentyczny?

(Śmiech) Ten spektakl jest właśnie o tym,
że zagadnienie autentyczności, zwłaszcza
w kontekście aktora czy muzyka znajdujących się na scenie, to stawianie pytania bez
odpowiedzi. To są rzeczy, którym się można
przyglądać, studiować je, badać, ale tutaj
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Tak, każdemu powinno się życzyć odkrywania Szekspira. Nie ma wątpliwości, że to wydarzenie, przy okazji którego się spotykamy,
zaszczepia we mnie coś bardzo poważnego
w kontekście Szekspira, zapładnia mnie
Szekspirem. Jeśli chodzi o aktualne działania, po długim czasie finalizuję wydanie kolejnej płyty, czyli drugiej odsłony projektu
Kaszëbë. Premiera jest bardzo blisko, będzie
na przełomie października i listopada.

Komiczny Yorick
Anna Bajek

Fot. materiały teatru

nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Czy
w życiu prywatnym czujemy się autentyczni? Wydaje mi się, że znowu nie da się tego
zmierzyć i sprawdzić, ten temat jest bardzo
„śliski”.
Skąd pomysł na eksperyment ze specjalnie zbudowanym instrumentem i dlaczego właśnie kontrabas wodny?

Idea zbudowania instrumentu ma już kilka
lat, od kiedy przymierzałem się do tego,
budowałem prototypy. To na początku naprawdę było w sferze snu, żeby zbudować
kontrabas, na którego dźwięk będzie miała wpływ woda. To ona będzie modulować
dźwięk, ale dźwięk będzie też ją modulować
– tutaj równolegle bardzo ważne są wszystkie zjawiska wizualne, czyli wpływanie na
zachowanie wody dźwiękiem, wibracją.
Szukałem formy, w jakiej mógłbym po raz
pierwszy ten instrument wykorzystać, zaprezentować. Wiadomo, że jako muzyk miałem przede wszystkim do wyboru koncert.
Ale koncert, skoro tak ważne są tu zjawiska
wizualne, to trochę za mało. Sprowadzało
mnie to do galerii sztuki, gdzie mógłbym zagrać koncert performatywny z elementem
wyestetyzowanych, analogowych zjawisk
wodnych w powiązaniu z dźwiękiem. Ale
galeria sztuki to było również za mało. Najważniejsze było dla mnie to, żeby znaleźć
taką formułę dla premiery tego instrumentu, gdzie będzie można uzyskać maksymalne skupienie.

A skąd się tu wziął Szekspir?

Pierwszy raz współpracowałem z Teatrem
Szekspirowskim kilka miesięcy temu, pisząc
muzykę do publicznego otwarcia dachu
GTS. Pomyślałem: odbywa się tak wspaniała
impreza, Festiwal Szekspirowski, gdzie są
publiczność i przestrzeń do wyeksponowania tych minimalnych zjawisk dźwiękowych
i wizualnych. Jak połączyć mój projekt z Fe-

stiwalem, gdzie jest tekst, aktor? Dlatego
choćby we fragmentach, sięgamy do dramatów.

Tu pojawia się Andrzej Seweryn. Jak zaczęła się Pana współpraca z nim?

Około trzech lat temu Andrzej Seweryn
wyreżyserował Wesele Wyspiańskiego
w formie słuchowiska w Radiu Kraków i to
było nasze pierwsze spotkanie. Ja robiłem
udźwiękowienie tego spektaklu-słuchowiska.
Tu jest początek pomysłu na cały spektakl:
temat autentyczności, bądź jej braku w kontekście tych dwóch zawodów: aktora i muzyka. W trakcie kolejnych lat pracy z Andrzejem czułem, że ufamy sobie wzajemnie
i naszym decyzjom na polu zawodowym.
Czułem, że ten aktor, który na ogół kojarzy
się z bardzo konwencjonalnym podejściem
do formy teatralnej, jest piekielnie otwarty
i zainteresowany eksperymentami. Złożyłem Andrzejowi propozycję, czy nie chciałby wziąć udziału w takim trochę dziwnym,
eksperymentalnym, trochę muzycznym,
a trochę teatralnym, wydarzeniu, jakie sobie
zaplanowałem. Okazało się, że tak.

Jak przebiegały przygotowania do tego
spektaklu i praca z doświadczonym aktorem?

Ktoś w zespole, kto ma takie doświadczenie
i wyczucie i chce się nimi dzielić, pomagać,
wspierać wspólne działanie, to osoba nie
do przecenienia, to skarb. Rozmawialiśmy
z Andrzejem, że największą siłą dla nas,
twórców, jest umiejętność pracy zespołowej. Ale to coś więcej, nie tylko to, że potrafimy się zmieścić w grupie, ale też to, że
doceniamy wartość każdego z realizatorów
grupy. Tu miało to miejsce.

Jakimi projektami aktualnie się Pan zajmuje? Czy w planach jest dalsze odkrywanie Szekspira?

Poskromienie złośnicy, reżyseria: Katarzyna
Deszcz, Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach (Polska)

W Poskromieniu Złośnicy Katarzyny
Deszcz z Teatru im. S. Żeromskiego
w Kielcach postaci śmieją się słysząc
słowo „miłość”, bo w ich świecie liczą się interesy, intrygi, pieniądze.
Towar to zysk. Córka na wydaniu
jest właśnie towarem, który można
sprzedać. Mąż – nowy właściciel –
może rozporządzać nią jak przedmiotem. Do pewnego momentu
spektaklu oglądamy to, co zostało
zapisane w dramacie, a inscenizacja
skupia się na przedstawieniu intrygi.
Brakuje tu konkretnej interpretacji,
a zamiast tego jest zbiorowość figur,
których przerysowana charakterystyczność, gestykulacja, kostiumy
Po rozsunięciu kurtyny okazuje się, że
scenografię stanowi metalowa konstrukcja
z przesuwanymi, przezroczystymi drzwiami. Większość scenicznych działań rozgrywa się na proscenium, a składają się
na nie dialogi spiętrzające różne rodzaje
komizmu. Bohaterowie ubrani zostali we
wzorzyste kostiumy potęgujące nienaturalną gestykulację czy charakterystyczne
cechy fizyczności, charakteru. Zawarte
w tekście dowcip i żarty reżyserka dodatkowo zaakcentowała, dodając kwestie
oraz mnożąc komediowe zwroty akcji.
W zasadzie wszystko rozgrywa się w słowach i interakcji między postaciami. Brakuje metafory, prób wykorzystania innych
środków wyrazu, a nadrzędnej, manierycznej formie podporządkowana jest budowa
całej dramaturgii – spłyconej i bardzo powierzchownej. Więc gdy Bianka (Zuzanna Wierzbińska) przychodzi na zajęcia
prowadzone przez adoratorów, w tle wy-
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Teoretycznie interesujący pomysł na zinterpretowanie związku tytułowej złośnicy
rozbił się wraz z formą przedstawienia
– użyciem truistycznych środków wyrazu,
w których zabrakło umowności.

Gry towarzyskie
Ula Bogdanów

Poskromienie złośnicy, reżyseria: Katarzyna Deszcz, Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach (Polska)
Fot. Greg Goodale

brzmiewa piosenka You are so beautiful,
a Hortensjo próbuje przekonać do siebie
wybrankę, nucąc Love me tender. Zdarzają
się również niepotrzebne, ale pasujące do
konwencji, tanie efekty, np. pojawienie się
napisu „przerwa” za prześwitującą, przygotowaną wcześniej zasłoną.
Kasia (Wiktoria Kulaszewska) do ślubu
zostaje ubrana w za dużą, niezapiętą sukienkę, włożoną na spodnie i stonowaną
koszulę. Strojem odróżnia się od swojej
bezpruderyjnej siostry, noszącej krótkie
spódniczki. Starsza córka nie pasuje do
konwenansów, podobnie jak Petruchio
(Krzysztof Grabowski), który na swój ślub
przychodzi w rozdartych spodniach. Pomimo że obydwoje nie do końca odnajdują się w otaczającym świecie pozorów,
równocześnie odczuwają intrygujące przyciąganie i podobieństwo charakterów, ich
związek odpowiada jednak męsko-kobiecej
relacji opartej na schemacie władca-własność. Petruchio dosłownie ujeżdża młodą
żonę, szarpiąc za tren ślubnej sukni. Sytuacja wydaje się powoli ulegać zmianie,
gdy po zdjęciu ubrań pozostają jedynie
w samej bieliźnie – jak stwierdza mężczyzna „odziani są skromnie, lecz uczciwie”.

Zestawienie milczącej pary z utworem Silence is sexy i projekcją fragmentu filmu
Poskromienie złośnicy w reżyserii Franca
Zeffirelliego, w którym ukazane jest brutalne ujarzmianie kobiety i jej uprzedmiotowienie, podkreśla odmienność relacji
Kasi i Petruchia w kieleckiej inscenizacji.
Pomimo że zachowują się jak nieugięte,
jurne konie w pewnym momencie zaczynają wystukiwać ten sam rytm, ich ciała
się jednoczą – zaprzestają walki.
W ostatnich scenach małżeństwo, stojąc na podwyższonej platformie, przygląda
się z wyższością grom towarzyskim znajomych, ich powierzchownym relacjom. Kasia wypowiada końcowy monolog, jakby
recytowała dobrze znaną kwestię, którą
musi powtarzać w towarzystwie, sama
jednak czuje się wolna dzięki pewnego rodzaju umowie lub uczuciu, które łączy ją
z Petruchiem. Para do końca z dystansem
odgrywa swoje role, zarówno deklaruje
niezależność, jak i kpi z otoczenia. Szkoda
tylko, że zostaje to przedstawione w tak
tautologiczny sposób. Kiedy na scenę
zjeżdża plansza z wyciętymi głowami postaci, pozujący umieszczają swoje twarze:
ona nad ciałem mężczyzny, on kobiecym.

W uzasadnieniu werdyktu tegorocznego konkursu o Złotego Yoricka
dowiadujemy się, że w inscenizacji
Katarzyny Deszcz i zespołu kieleckiego teatru, ujrzymy dotąd niewidzianą
interpretację relacji Kasi i Petruchia.
Miast poskramiania tytułowej złośnicy powinniśmy się spodziewać docierania się pary, będącej przeciwko:
nauce „nieuległości”, i doświadczyć
„innego spojrzenia na świat, odporności i drwiny z ludzkich szaleństw,
pychy i póz”. Czy aby na pewno to
właśnie dostajemy?
Pierwsza połowa spektaklu przebiega dość
klasycznie, wręcz mało nowatorsko. Spektakl otwiera monolog wygłaszany przy
spuszczonej kurtynie, nie wiadomo do końca przez kogo. Tekst stanowi litanię tego,
jaka powinna, a jaka nie powinna być kobieta. Treść jest radykalna i z perspektywy
patriarchalnej, ale tekst wyartykułowany
zostaje tonem świadczącym o niezgodzie
mówiącego. Czyżby był to zatem głos
Kasi? Kurtyna idzie w górę i zaczyna się
gra o najwyższą stawkę – ciało. Baptista,

Fot. Greg Goodale

nurt Główny 5

Fot. Greg Goodale

ojciec dwóch córek na wydaniu, traktuje je
jak towar w kolejnych układach. Reżyserka
umieściła go w roli rzeźnika z kawałkiem
mięcha i tasakiem, stojącego w kantorku
za pleksiglasem. Zestaw konkurentów do
ręki młodszej Bianki, zapatrzonych na fizyczne wdzięki panny, to grupka błaznów
wzajemnie przed sobą i panną stroszących
piórka (w pewnym momencie jeden z nich
nawet pieje jak kogut). Biankę te męskie
zagrywki bardzo bawią, bo lubi mieć nad
mężczyznami władzę. Potrafi eksponować swoje wdzięki, uwodzić i jednocześnie stwarzać pozory skromności. Taką
Biankę już znamy z innej, bardzo głośnej
inscenizacji – Warlikowskiego (do której
nawiązuje również kanapa z tyłu sceny).
W spektaklu pojawiają się dosłowne cytaty
z innych realizacji, np. wyświetlony zostaje
fragment filmu z Burtonem i Taylor.
Petruchio jawi się jako birbant, który
wjeżdża na scenę na wózku z hipermarketu. Pijany wesołek w futrzanej kurtce,
mocno nadszarpniętej przez intensywny
styl życia właściciela, o bardzo silnym
ego i wysokim poczuciu własnej wartości. Postanawia poślubić Kasię dla kaprysu i interesu, a niepowodzenie podjętego
wyzwania nadszarpnęłoby jego własne
mniemanie o sobie, musi zatem poradzić
sobie ze starszą córką. Natomiast Kasia to
inteligentna i wrażliwa osoba patrząca na
świat i mężczyzn z dystansem. Nie chce

być traktowana przedmiotowo. W spotkaniu z Petruchiem musi zatem dojść między
nimi do spięcia, zwłaszcza że mężczyzna
próbuje ją do siebie przekonać siłą. Pełen
przemocy jest także w czasie ich ślubu,
zaprzęgając małżonkę niczym kobyłę do
rydwanu, który prowadzi.
Po ślubie, w domu Petruchia młoda
para siada naprzeciwko siebie i następuje
przerwa dzieląca spektakl na dwie nieprzystające do siebie części. Po przerwie
dokonuje się niesamowita wolta – Petruchio przestaje być chamem upokarzającym kobietę, ona zaś zaczyna traktować
go jak partnera do gry, którą prowadzą
ze sobą na zasadzie współpracy. Oszukują
znajomych, popisując się przed nimi patriarchalnym układem, który niby panuje
w ich domu. Ba, nawet na tym zarabiają,
wygrywając zakład. Postaci poprowadzono niekonsekwentnie, zatem trudno uwierzyć w tę nieprawdopodobną przemianę.
Najważniejsze, jak widać, wydarzyło się
w przerwie, czyli bez widzów na widowni
i bez możliwości uzasadnienia tak nagłej
metamorfozy. Najwidoczniej bohaterowie
wzięli się na przeczekanie i, jak to w małżeństwach bywa, wreszcie się dotarli. Końcowy monolog Kasi brzmi jak inscenizowane tableau dla zmylenia przeciwnika.
„Cud jakiś” – mówi skonfundowany ojciec
złośnicy. No właśnie, naprawdę?

ZAPOWIEDŹ
Ostatniego dnia Festiwalu, 5 paź-

dziernika, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się

koncert

Shakespeare’s Sonnets and Songs
w wykonaniu węgierskiej formacji

muzycznej W.H., założonej przez

wiolonczelistę i kompozytora Al-

berta Márkosa. W skład zespołu
wchodzi

hip-hopowa

wokalistka

Sena Dagadu, która wraz z trzema

muzykami bierze na warsztat sonety Szekspira i bawi się ukrytą w nich

wielością znaczeń słów. To połączenie sprawia, że zespół charakteryzuje unikatowy styl.

Z koncertem powiązane są interaktywne warsztaty z członkami ze-

społu, podczas których uczestnicy
poznali artystów oraz wspólnie doświadczyli muzycznych improwizacji wokół setnego sonetu Szekspira.
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KOSZMAR Z ULICY
DŁUGIEJ

O KAZIU, KTÓRY KRYTYKI
SIĘ NIE BAŁ

Makbet – Horror Puppet Show, reżyseria:
Michał Derlatka (Polska)

Kazio Sponge. Szekspirowski serial teatralny
w odcinkach, animuje: Anna Makowska-Kowalczyk (Polska)

Zuzanna Berendt

Kiedy jedna z wiedźm wyciągnęła
z kotła lalkę – zwłoki króla Duncana –
dziecko, które przechodziło obok Teatru w Oknie, zaczęło krzyczeć i szybko
uciekło z miejsca odprawiania rytuału
rodem z horroru. Nic dziwnego, plastyczna oprawa spektaklu, autorstwa
Aleksandry Stawik, z wysuszonymi
konarami drzew, trupimi czaszkami, sugestywnymi „wnętrznościami
tygrysa” i czarnymi kostiumami stylizowanymi na epokę elżbietańską,
dopełniła historię krwawej drogi do
władzy, która choć znana od dawna,
zarówno napawa niezmiennie grozą,
jak i fascynuje.
Rzeczywistością Makbet – Horror Puppet
Show rządzą trzy wiedźmy, które najpierw
stwarzają postaci dramatu, a później kierują ich działaniami. Makbet, Lady Makbet i Banko są tylko lalkami w rękach
aktorów-wiedźm. Wydobyci z ciemnego
kotła, w którym czarownice gotowały wywar, w pełni należą do świata zła i czarnej
magii. Wiemy, że nie są w stanie wybrać
innej ścieżki niż ta, wskazana przez czarownice. Historia Makbeta, wyżynającego
każdego, kto staje mu na drodze do korony, jest w gruncie rzeczy bardzo prosta i blisko jej do fabuły horroru, o czym
przekonali się widzowie Teatru w Oknie.
Derlatka zamknął dramat – nasycony
akcją i o świetnie zbudowanej dramaturgii – w piętnastu minutach. Troje aktorów
animuje nie tylko lalki, lecz także maski,
czaszki i rekwizyty. Niekiedy jedną postać
kreuje dwoje aktorów. Twórcy korzystają
z form teatru jarmarcznego, w którym postaci kreśli się grubą kreską, nie rezygnują
się z dosłowności i rekwizytów o jednoznacznej konotacji i adaptują tekst Szekspira, który widzowie rozpoznają od razu
po znanych monologach czy, wieńczącej
pokaz, metaforze ludzkiego życia jako występu aktora. Etiuda Derlatki jest świetnie
wymyśloną, bardzo dobrze zagraną wariacją na temat Makbeta, która dla mnie jest
najciekawszą propozycją prezentowaną
w nurcie SzekspirOFF.

Agnieszka Domańska

Dla niezaznajomionych z bohaterem:
Kazio ma sześć lat, niewyparzony język, przyjechał z Wrocławia i szuka
dziewczyny (wrocławianki, drżyjcie!).
Jest z gąbki, więc świetnie chłonie
uczucia, które można potem z niego
wycisnąć.

Fot. mat. teatru

Nasz gąbczasty kolega po fachu, Kazio-recenzent, po raz kolejny w trakcie tegorocznego Festiwalu wychodzi z torebki
swojej mamy i w Teatrze w Oknie dzieli
się teatralnymi wrażeniami. Przemądrzały
jak Kuba Wojewódzki, w drugim odcinku
swojego serialu bierze pod lupę spektakl
Jak wam się podoba Teatru Narodowego
w Budapeszcie.
Kazio nie owija w bawełnę. Rozkłada
spektakl na czynniki pierwsze (i na łopatki),
po kolei omawia, co mu się w nim podobało,
a co nie. Nie boi się mocnych słów, sam
zresztą nazywa siebie hejterem. Jedyne, co
mu przeszkadza (bo wielki z niego gaduła),
to brak interakcji z widzami, którzy nie zawsze podłapują temat. Dlatego następnego
dnia mama Kazia, Anna Makowska-Kowalczyk, postanowiła wyjść z nim z ciemnej
sali Teatru w Oknie na światło dzienne,
na ulicę Długą. Tutaj mały recenzent był
już w swoim żywiole, w końcu znalazł się
w centrum zainteresowania przechodniów.

EPYLLION O POGAŃSKIEJ
CHUCI W MURACH
AKADEMII
Edyta Kleszowska

Wenus i Adonis, reżyseria: Marzena Wojciechowska-Orszulak, Teatr ASPiryna Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska)

Fot. mat. teatru

Ona się zbliża, z niego płomień bije,
Jak żar z popiołów, gdy się wicher zrywa;
Pod swym kołpakiem gniewne lico kryje
I patrząc w ziemię smutne myśli skrywa,
A jej bliskości niby nie dostrzega,
Choć kątem oka naprzeciw wybiega..Ⅰ

Niepodobna myśleć o Szekspirze jako o pisarzu, który w swej biografii artystycznej
miałby epizod pikantnych, elżbietańskich
smaczków. A jednak! Jego sonety i poematy wręcz kipią od rozbuchanego erotyzmu.
Erotyzmu, w którym pierwsze skrzypce
grają nieokiełznane i niepohamowane kobiece żądze. Tak jest w przypadku utworu
Wenus i Adonis, którego fabuła traktuje
o relacji pięknej bogini Wenerze ze zjawiskowym, lecz niedostępnym młodzieńcem
imieniem Adonis.
Uchwycili to studenci gdańskiej ASP.
Rozerotyzowana, szaleńcza agresywność
bogini, bądź co bądź niepozbawionej pierwiastka miłości, wobec niewinnego chłopca została ukazana w nieco dekadenckiej
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konwencji. Szekspir dekadencji nie znał, za
to doskonale znał komizm. Komizm miłości
nieodwzajemnionej.
Nie można nie wspomnieć, że bogini to
prawdziwa kobieta fatalna. Wenera pozostaje piękna i niebezpieczna zarazem, Adonis – zimny, a artyści wcielający się w ich
role – pełni pasji.
Stanisław Helsztyński w języku tego
utworu doszukiwał się niemal fenomenu
Szekspira:
„Czytelnicy podziwiali śmiałość i bezpośredniość obrazów i sytuacji, plastykę
opisów i rwący potok akcji, a szczególnie
gwałtowność namiętności bijącej z każdej
sekstyny”Ⅱ.
Szekspir na prawo i na lewo rzuca rozbuchanymi swawolnym erotyzmem metaforami:

Gwałtowna żądza swą zdobycz porywa,
Syci się chciwie, lecz się nie nasyci;
Usta bezwolnie ustami zdobywa,
Łup cały biorąc, jaki tylko schwyci;
Lecz, jak sęp, pragnie okupu takiego,
Że wnet zrabuje cały skarb ust jego.
A gdy już słodycz łupów w niej goreje,
Plądruje w ślepym szaleństwie pragnienia;
Z lic jej pot spływa, krew w żyłach szaleje,
Żądza w niej męstwo nagłe rozpłomienia;
Mądra rozwaga w zapomnienie idzie,
Zniknęły myśli o czci i o wstydzie.Ⅲ

Aktorzy teatru ASPiryna próbują dotrzymać mu kroku. Nie jest łatwo z mistrzem
wchodzić w szranki, ale ostatecznie pojedynek zostaje wygrany, a szekspirowski
język – opanowany.
Ⅰ W. Szekspir, Dzieła wszystkie, tłum. M. Słom-

czyński, Kraków 2004, s. 181.

Ⅱ S. Helsztyński, Człowiek ze Stratfordu, War-

szawa 1964, s. 82.
Ⅲ Tamże, s. 200.

CHCĘ BYĆ MASZYNĄ
Zuzanna Berendt

Die Hamletmachine, inscenizacja: Michał
Kurkowski, Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach (Polska)

Oszczędna forma inscenizacji, jaką
posłużył się Paweł Kurkowski, reżyserując czytanie Die Hamletmachine,
pozwoliła mu na umieszczenie tekstu
w centrum spektaklu, przy jednoczesnym konfrontowaniu go z działaniami aktorów.

Podczas inscenizacji aktorzy nie podejmują
żadnych innych czynności, stają się maszynami do wypowiadania tekstu Heinera Müllera,
całkowicie zanurzeni w muzyczności słowa,
łamią frazy, melorecytują i wyśpiewują monologi. Rezygnują z przekazywania znaczeń,
spiętrzających się w tekście niemieckiego
dramatopisarza, na rzecz prezentacji oryginalnej struktury postdramatycznej trawestacji dramatu Szekspira.
Choć inscenizacji można zarzucić powierzchowne potraktowanie dramatu, to jednak
jednym z największych plusów czytania jest
konsekwencja formułowania komunikatu,
który w interpretacji Kurkowskiego brzmi
bardzo gorzko. Tekst Müllera o tyle trudno
nazwać dramatem, że występujące w nim
postaci, choć wypowiadają monologi, w ogóle się nie komunikują. Świat Die Hamletmachine to obraz rzeczywistości, która uległa
rozpadowi i w której nie ma szans na zbudowanie jakichkolwiek relacji. Wiktoria Kulaszewska i Krzysztof Grabowski przełamują
ten komunikacyjny impas tylko w krótkich
momentach, kiedy nie wypowiadają słów,
a jedynie poruszają się w rytm znanych polskich przebojów z niższej półki. Tylko wtedy
patrzą na siebie i dotykają. Słowa, które wypowiadają z trudem, próbując bezskutecznie
nad nimi zapanować, nie pozwalają im na
nawiązanie kontaktu, w konsekwencji stają
się niepotrzebne.
Ponowocześni Hamlet i Ofelia, uwikłani
w szereg wcieleń budowanych na przestrzeni wieków, nie mogą być już bohaterami jednego dramatu. Głosy, które otrzymało każde
z nich, nie mają szansy współbrzmieć, mogą
jedynie konkurować o uwagę widza.

DWA ŚWIATY W JEDNEJ
PRODUKCJI

Z Pawłem Sudarą, reżyserem filmu
Zimowa opowieść – dokument, rozmawia Zuzanna Berendt
Podczas XVI Festiwalu Szekspirowskiego
brytyjska grupa Parrabbola zaprezentowała spektakl Zimowa opowieść w reżyserii
Philipa Parra, efekt kilkumiesięcznej pracy
międzynarodowego zespołu. Projekt angażował zawodowych aktorów i amatorów
z Anglii, Rumunii, Czech i Polski. Spektakl
prezentowano w czeskiej Ostrawie, a potem w Gdańsku. Na tegorocznym Festiwalu
odbyła się premiera filmu dokumentującego pracę nad projektem.
Od premiery Zimowej opowieści minęły
już ponad dwa lata, czy tak długo trwała
praca nad filmem?
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Film rzeczywiście powstawał przez dwa
lata, ale zawsze był dla mnie zajęciem dodatkowym, często też czekałem na opinię
Philipa [Parra – reżysera spektaklu, przyp.
red.] dotyczącą ewentualnych zmian czy
poprawek. Żartuję sobie, że jest to najkrótszy film dokumentalny o najdłuższym
okresie postprodukcji.
Spektakl był realizowany w dwóch państwach, w każdym z nową obsadą. Co
było dla Ciebie najtrudniejsze w realizacji dokumentu?

Do tej pory poświęcałem jeden film jednemu projektowi, dzięki czemu można było
skupić się na jego problematyce, przedstawić przebieg prób i przedstawienia.
Zimowa opowieść była o tyle trudnym
przedsięwzięciem, że dotyczyła tak naprawdę dwóch różnych spektakli i dwóch
zespołów, więc trudno było przedstawić
te dwa światy w jednej produkcji. Wydaje mi się, że najciekawsze w Zimowej
opowieści jest to, że można zrobić dwa
razy to samo przedstawienie, uzyskując
zupełnie różne efekty.
Pokaz filmu na Festiwalu jest świetną
okazją do ponownej konfrontacji uczestników projektu w Polsce i Czechach.

W filmie starałem się przedstawić te same
sceny realizowane odpowiednio w Polsce
i Czechach, co pozwoliło porównać niektóre elementy i pokazać, że w obu krajach
powstały dwa odrębne spektakle. W połowie sierpnia w Czechach odbył się pokaz
filmu w wersji angielskiej, wtedy spotkałem się z ludźmi, z którymi do tej pory
tylko korespondowałem. Ten film jest dla
nich pamiątką tego, co sami zrobili, ale
też szansą na zobaczenie, w jaki sposób
projekt był realizowany w Polsce.
Czy gdyby Parrabbola jeszcze raz odwiedziła Polskę, ponownie podjąłbyś z nimi
współpracę?

Zimowa opowieść była piątym projektem,
przy którym współpracowałem z Parrabbolą. Gdyby przygotowali następny spektakl i zaprosiliby mnie do współpracy,
chętnie wziąłbym w nim udział.

Gry

Anna Bajek

H. w reżyserii Jana Klaty z gdańskiego
Teatru Wybrzeże, podobnie jak 2007:
Macbeth Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa można oglądać online na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego – w Ninatece.
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Obydwa spektakle zostały zarejestrowane
w lipcu 2006 roku, a ich akcja rozgrywa
się w miejscach pozateatralnych: w pierwszym wypadku na terenie Stoczni Gdańskiej, w drugim – w postindustrialnych
zakładach Waryńskiego na warszawskiej
Woli. Klata, konfrontując symbolikę historycznego dla Polaków miejsca z uwspółcześnionym tekstem i dzisiejszymi realiami,
zmienia całkowicie wymowę poszczególnych scen. Kulturę masową zestawia chociażby z husarzem na białym koniu – Duchem Ojca, który bardziej niż nad swoją
śmiercią ubolewa nad państwem pod nowymi rządami. Adaptując przestrzeń, Jarzyna z kolei syntezuje obraz teatralny ze
specyfiką filmowego kadru, wykorzystując
możliwości kamery, dynamiczny montaż,
a symultanicznie przedstawiane zdarzenia
rozgrywają się na betonowej konstrukcji,
jak na poszczególnych planach filmowych.
Tekst, którym mówią aktorzy w H. Klaty,
to dialogi jedynie inspirowane Hamletem.
Poszczególne kwestie zostały usunięte,
przepisane ze zmianami na inne postaci
lub dodane. Pierwszą scenę otwiera „gra
w golfa” do melodii Seven Nation Army
The White Stripes, zaraz potem wykpiona zostaje rozmowa Ofelii z Laertesem,
w której mężczyzna nie udziela siostrze
przestróg, a parodiuje ochrypły głos Poloniusza. Hamlet (Marcin Czarnik) trywializuje słowa zawarte w listach do Ofelii,
zestawiając ich treść z listami czytelniczek
pisma dla kobiet. Wcześniej Klaudiusz, relacjonując zbrojne działania Fortynbrasa,
wtrąca przerysowane opisy doznań smakowych po degustacji wina. Sprawa kraju
schodzi na drugi plan. Postaci nie mają
żadnych znaków szczególnych, wszystkie
ubrane są w białe, szermiercze kombinezony – sprawiają wrażenie graczy, odgrywających jedynie narzucone im przez codzienność role. Aktorzy są tutaj nośnikami
znaczeń, dodatkowo podkreślanych muzyką czy obrazami, często tworzonymi bez
słów. W scenie rozmowy Hamleta z Duchem Ojca najważniejsza jest symbolika,
np. o Gertrudzie wiele mówi sekwencja
obrazów – gra w klasy, skakanie przez
skakankę. Przy rozmowach przy stole
z kieliszkami wypełnionymi winem często
wybucha przerysowany śmiech, a Gertruda
chichocząc przyznaje, że „na dworze wszyscy wspólnie tracą czas”. Klaudiusz natomiast rwie się do tanecznych przerywników, z których wydaje się czerpać energię
i ekspresję do kolejnych, niby-poważnych
scen. Usposobienie lekkoducha zmienia
wszystkie jego słowa w karykaturę, sam
nie sili się na powagę. Teatr przyjezdnych
aktorów to patetyczny, kostiumowy występ

ze starym Hamletem w koronie i z czaszką
w dłoni – to anachroniczny teatr, zestawiony z estetyką zaproponowaną przez Klatę.
2007: Macbeth samym tytułem nawiązuje do 2001: Odyseja kosmiczna, filmu
Stanleya Kubricka. Zarejestrowanie spektaklu przez kamery dodatkowo zaakcentowało realistyczną scenografię, kostiumy,
a także grę aktorów. Wzmocniono warstwę dźwiękową, dodano efekty specjalne,
zwrócono uwagę na detale, wykorzystano
zbliżenia. Jarzyna uwspółcześnił realia –
przeniósł historię do amerykańskiej bazy
wojskowej w Iraku, a przygotowany przez
niego scenariusz wypełniły dialogi i sceny, których nie ma w oryginalnym dramacie. Użyta technologia wzmaga wrażenie
uczestnictwa w grze strategicznej, dosłowność środków wyrazu wymusza realistyczną konwencję prowadzenia postaci, gra
aktorska ma wiele wspólnego z realiami filmu. Rzeczywistość zderza się tutaj z wizjami Makbeta (Cezary Kosiński), w których
pojawiają się postaci jak z amerykańskich
koszmarów, a głos Hekate (Danuta Stenka)
opanowuje jego umysł. Poprzez charakterystyczny montaż zostają uchwycone stany
wewnętrze zbrodniarza, przenikanie świata
realnego z wyobrażonym. Bardzo statyczna
gra Kosińskiego zyskuje wyrazistość poprzez mimikę twarzy i wyraz oczu – na
twarzy widoczne są najmniejsze zmiany,
drgnięcia, a chorobliwie puste spojrzenie
dodaje postaci bezwzględności. Zewnętrzna
ekspresja została ograniczona, a wszystkie
przeżycia stłumione. Wykreowanie postaci,
stworzenie pełnej charakterystyki i podtrzymywanie napięcia w dialogach, całkowite
utożsamianie aktorów z rolami powodują,
że pomimo rozbudowanej i efektownej inscenizacji gra aktorska stanowi część składową spektaklu, wpływającą w dużym stopniu na jego atmosferę.
Reżyserzy, rezygnując ze sceny teatralnej na rzecz opuszczonych budowli,
w odmienny sposób podeszli do realizacji
– w koncepcji Jarzyny scenografia zbudowana w hali wpisuje się w naturalistyczną
estetykę i stanowi spójny element całości. Klata, który przeniósł akcję do Stoczni
Gdańskiej, powołał się przede wszystkim
na symbolikę miejsca, co stworzyło nowy
kontekst opowieści o upadku starego,
a zapanowaniu nowego porządku. Umowne obrazy nakreślające relacje między postaciami, a także sceny bez użycia słów
pozostawiają pewną swobodę interpretacji
– nad całością góruje jednak oddziaływanie
przestrzeni i „sprawa polska”. Tak, jak o interpretacji Jarzyny wiele mówi zmieniony
tytuł, tak H. Klaty mogłoby być inicjałem
słowa historia.

MAKBET SAMURAJ
Małgorzata Całka

Tron we krwi to szczególne ujęcie
Makbeta przedstawione w tradycji
świata samurajów. Akira Kurosawa
przenosi akcję dramatu Szekspira
z XVI-wiecznej Europy do alternatywnej rzeczywistości w średniowiecznej
Japonii.
Dumny stał niegdyś zamek tu, pośród pustkowi,
gdzie po dziś dzień zdradzieckiej śmierci cień
się kładzie.
Wojownik kruchy hołd tu złożył Krwi Tronowi.
Diabelska bowiem ścieżka wiedzie ku zagładzie.
Tron we krwi, reż. Akira Kurosawa

Dwóch przywódców samurajów, Waszizu
i Miki, jadąc przez Pajęczynowy Las, spotyka wiedźmę przędącą nić. Przepowiada
ona Waszizu, że zostanie władcą Pajęczynowego Zamku. Przepowiednia ta jest początkiem wydarzeń, które dobrze znamy
z tradycyjnej wersji Makbeta Szekspira.
Chociaż dialogi w filmie Kurosawy nie są
idealnym przekładem oryginału, to Tron
we krwi doskonale przenosi główną ideę
tragedii. Narracja jest w formie komentarza chóru, rozpoczyna film i go kończy,
spinając w jedną całość. Warto również
zwrócić uwagę na psychodeliczną muzykę,
która wywołuje niepokój w odbiorcy i jest
bardzo sugestywna.
Akcja ma mroczny, oniryczny charakter, wszystkie ujęcia zdają się to znikać,
to wyłaniać z ciemności. Postaci wyłaniają
się z mroku, żeby zaraz się w nim pogrążyć. Chociaż z początku mogłoby się nam
zdawać, że jest to średniowieczna Japonia,
to można także stwierdzić, że wydarzenia
toczą się w jakiejś równoległej, nierealnej
rzeczywistości. Poszczególne sceny przerywane są śpiewem chóru i pojawianiem się
postaci nadrealnych. Film budzi napięcie,
balansuje na krawędzi koszmaru sennego
i rzeczywistości.
Film pełen jest symboli: początkiem filmu jest burza, w tym przypadku znak
nadchodzących zmian, mgła otaczająca
postać wiedźmy to zwiastun czegoś nierzeczywistego, wprowadzenie do innego
świata, co pewien czas w tle słychać krakanie wron – zwiastunów śmierci. Struktura filmu opiera się o założenia teatru
nõ. W teatrze tym głównymi postaciami
są waki i shite. Waki jest to postać ludzka, zapowiedzią jej pojawienia się na scenie jest śpiew chóru. Shite to wysłannik
świata nierzeczywistego, zjawia się, aby

esej
przepowiedzieć los waki. Shite może występować jako kilka wcieleń. Shite bierze
w posiadanie duszę Waki i od tej pory
kieruje jego losem. W Tronie we krwi Waszizu (Makbet) jest waki, shite zaś symbolizują Asadżi i Wiedźma z Pajęczynowego
Lasu. Odkąd Wiedźma przepowiedziała
Waszizu jego los, naznaczyła go i niejako
wzięła jego duszę w posiadanie. Od tej
pory główny bohater realizuje swoją przepowiednię, do czego nakłania go kolejne
wcielenie shite, jego żona Asadżi, ukazana
jako postać zdecydowana, zimna i bezwzględna. Jej mimika nie wyraża żadnych
emocji, przypomina raczej maskę. Waszizu zaś działa pod wpływem gwałtownych
emocji.
Aktorzy swoje emocje wyrażają bardziej
przez mimikę i gesty niż dialog, który
w przeciwieństwie do tradycyjnego Makbeta w Tronie we krwi jest znacznie okrojony, często wykrzykują swoje kwestie, co
nadaje ich wypowiedziom ekspresywny,
emocjonalny ton. Poetycki charakter mają
jedynie wypowiedzi postaci nadrealnych
oraz śpiew chóru. O klimacie filmu w dużym stopniu decydują mroczny krajobraz
i niepokojąca muzyka. Choć całość filmu
osadzona jest w estetyce czasów samurajów, to Waszizu ma niewiele wspólnego z wzorem wojownika. To postać pełna
sprzeczności. Jest niezdecydowany, cierpi, wydaje się, że wszystko, co robi, jest
podszyte strachem. Główny bohater łamie
wszystkie zasady kodeksu samurajów,
kształtującego się przez wieki, a spisanego na początku XX w., do których należą:
sprawiedliwość, odwaga, dobroć, uprzejmość, prawdomówność, honor i obowiązek wierności. Po zbrodni ulega później
wyrzutom sumienia. Akira Kurosawa zmienia w ten sposób tradycyjny wizerunek
samuraja, jako wojownika bez skazy. Przekonuje, że każdy człowiek może ulec rządzy władzy i posiadania, a wymiar sztuki
Szekspira ma charakter uniwersalny, ta
historia mogła wydarzyć się wszędzie.
Bibliografia:
Dawid Bordwell, Kristin Thompson, Film Art.
Sztuka filmowa: wprowadzenie, David Bordwell,
Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2010.
Stephen Thurnbull, Samurajowie a sacrum, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
Paul Claudel, Teatr japoński i wnioski, [w:]
tegoż, Możliwości teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1971.
Aneta Pierzchała, Pajęcze Gniazdo. Wokół „Makbeta” Akiry Kurosawy, [w:] tejże, Film japoński
a kultura europejska, Obcość przezwyciężona?,
Universitas, 2005.
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Fotorelacja z warsztatów Bycie na scenie i moc głosu, prowadzonych przez Rolanda Riebelinga ze
Schauspielhaus Bochum

Fot. Anna Ratkiewicz-Syrek

Fot. Anna Ratkiewicz-Syrek

Fot. Anna Ratkiewicz-Syrek

10 Inglisz korner
Shakes-in-reviews
‘THE KNIGHT’S FEET IN SOFT SLIPPERS’: JAN KLATA’S
HAMLET
Aleksandra Kotapska

teresting discussion about tradition and
the blurred line between “sacrum” and
“profanum” in art.
One more thing that I have to mention is the use of books as the main
part of set design. It is truly a brilliant
idea. This neglected pile of books creates
a very clear metaphor here. Cultural heritage means nothing anymore and does
not solve any problems. Quoting Hamlet,
we are left with “words, words, words...”,
nothing more. Still, Klata generously uses
references from this “worthless” cultural
heritage. Along Shakepeare’s work, Klata
incorporated fragments from Heine Muller’s Die Hamletmaschine and Zbigniew
Herbert’s poem Elegy of Fortinbras as well
as new original text written for Ophelia.
Just last few words about the ending.
It was Herbert’s poem recited in Polish
by Fortinbras (Marcin Czarnik) that made
it so powerful. We can clearly see that
culture, art and big ideas mean nothing.
This world can be saved from continuous
decay only by action and not by thought.
It might not be an innovative conclusion
but it sums up the performance brilliantly.

IN PRAISE OF ‘FRINGE’
SHAKESPEARE: H(2)O
Aleksandra Kotapska

Fot. Greg Goodale

To be honest, I was prepared not to be
impressed by Jan Klata’s Hamlet. I’m not
the biggest fan of his directorial visions.
Last year I saw Titus Andronicus and,
although I must admit I really liked some
more powerful scenes, I did not like the
performance as a whole. However, Hamlet changed my mind completely. I was
genuinely surprised how much I enjoyed
this adaptation. It is a very fresh, clever
and, what is the most important for me,
consitent performance. Obviously, it is still
in a true “Klata style”, a bit trashy with
its mainstream, mainly pop music. It is as
always controversial, although this controversy has to be taken with a pinch of salt.
What I liked the most, is the lack of
emphasis on respectful solemnity and
exaltation. Nobody and nothing is taken
seriously. Klata does not build a monument for Hamlet. On the contrary, Dimitrij
Schaad presents the Prince of Denmark

as a spoilt rotten man-child, who deliberately walks the path of self-destruction.
His Hamlet is a performer, so he can be
moody, charming or simply annoying. In
all his weakness, still, he is able to manipulate everyone around him. One thing
that Schaad said after the performance,
really stuck with me: Hamlet is not a positive character. He is maybe a diva, but
not a hero. It is especially visible in the
staging of the Mousetrap in which he appears as the main actor loudly applauded
by his mother.
There are many moments worth mentioning and Mousetrap is definitely one
of them. Klata turned it into a parody,
an outrageous joke played on modern
theatre and art in general. Hamlet along
with Rosencrantz and Guildenstern slosh
around in pudding and apple sauce as
well as masturbate on stage accompanied
by Bach. In this way Klata starts an in-

For many years now International Shakespeare Festival in Gdansk has been inviting
‘fringe’ productions, that is low-budget,
often semi-professional alternative shows,
as part of their ‘Shakespeare Off’ taking
place at Two Windows Theatre. Throughout the years I have seen anything from
comedy stand-up and puppet shows to
monodrama and rock concerts.
This year’s ‘Shakespeare Off’ offers one
of the most interesting programmes showcasing new inventive small-scale adaptations of Shakespeare’s works. A case in
point is H(2)0, a production about a dysfunctional relationship between Hamlet
and Ophelia. Piotr Misztela and Anna Rakowska make for a charming and very
watchable couple. As actors they have
implicit trust in each other and develop
an intense and often highly entertaining
relationship on stage which is shaped by
their skillful use of various improvisation
techniques involving the audience.
Spectators of the show can immerse
themselves in the lovers’ world in which
as a contemporary young man and woman, Hamlet and Ophelia keep asking
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themselves the most important questions
about their relationship: ‘is this love?’.
They also continue to explore the pressure
of being a couple and many additional questions taken out straight from Shakespeare’s Hamlet, such as Polonius’s sway over
Ophelia, expressed in the famous ‘where is
your father?’.
At the beginning of H(2)0 , Hamlet addresses the audience gathered outside the
theatre before letting them all in into the
auditorium. He shares with them a sentiment that may ring true with many spectators who are in relationships: ‘we have
problems you know, as everyone else,
well, come and see’. I came, I saw, I understood.

SHAKESPLORATIONS
AS YOU LIKE IT
Hanna Michnowska

‘All the world is a stage and all men and
women are merely players. They have their
exits and their entrances and one man in his
life plays many parts. At first ...’ a man plays
a woman, then a woman plays a man, then
a woman plays a sheep, then the sheep sings. Silviu Purcârete As You Like It brings the
intense and surreal to the power of ten and
shows how many aspects of the text can be
exploited in the theatre.
The opening scene blurs the boundary
between the spectators who are trying to
settle in theatre armchairs and the actors
discussing their job. The light is the same all
over the theatre, the costumes and props are
being brought in. With a little of absentmindedness you may not even notice that the
show has already started. Then you have
male actors dressing for Celia’s and Rosalind’s parts, they start to put on make-up
and deliver their lines. They highlight the
theatricality of their actions even stronger
when, during their conversation, they check
the script once or twice. And then the play
gets its momentum. The course of action is
twofold: the plot develops along Shakespeare’s text, yet the action in which it takes
place gets gradually more and more surreal
and far from realistic. There are many things to be said about both of these actions.
Action development centres on sexual
ambiguity of ‘girl’ characters being played
by male actors similarly as in the Elizabethan theatre. This allows one to appreciate
what it was like to be a theatre goer in remote sixteenth century, or enjoy the interplay
with gender-interested criticism or, finally,
simply to wonder: are they homosexuals or

not? The plot also turns towards politics.
The forest of Arden looks much like Siberia,
even if it is magical and beautiful. All the lines about how hard it is to withstand rough
weather and hunger take on a new meaning,
as if between the lines, because the overall
mode is a comedy that balance out the bitter innuendoes provided by this adaptation.
The usurping Duke’s brother is a dark murky character in a funny and scary way. His
actions, however, strongly resemble secretive persecutions under totalitarian regimes.
The supernatural unravels from the moment the characters get into the forest.
More and more surreal figures appear:
a deer waves to the audience, then delightful ‘sheep-girls’ characters appear. There is
a Romanian sheppard, a Romanian country
woman and two rabbies derived from Romanian jokes. All this takes place to the accompaniment of jazz music. The climax of this
interplay with different conventions is when
Jacques delivers his famous lines: ‘All the
word is a stage...’ which obviously provides
an idiom for the whole production. At this
moment all characters give up their roles
and seat to listen to the famous soliloquy
and yet again the audience’s and their reality mixes.
‘The final act that ends this strange and
eventful history’ is when, once the plot has
been realised, the two curtains go down in
succession covering all planes of action and
sheep characters try to have a final peek at
the audience despite the end of the performance. Rosalind, this time clearly a man,
goes out and delivers the epilogue in a style
that says ‘That has been fun, hasn’t it?’ then
the actor bids everybody farewell and retreats while the lights slowly die out.

RUSSIAN SPIRIT
Hanna Michnowska

It feels right to close ‘Shakesplorations’ with
a comment on Shakespeare Laboratory by
Ruslan Kudashov and Yana Tumina. The
project, for it would be wrong to call this
spectacle a play, is a compound of graduation productions that originated from an
assignment Kudashov gave his drama students. Their job was not easy, they were to
show what they felt or thought about Shakespeare’s plays.
All in all, it is a refreshing experiment that
sometimes throws a beautiful new light on
well-known plays like Othello, Macbeth or
Hamlet. Particular parts of Shakespeare
Laboratory are clearly separated and their
titles and mottos are projected on a foil curtain. Like in a true laboratory the results

of the experiment are multiple and diverse.
Some scenes bear a clear reference to specific subplots; some just provide an image
that is, more or less, clear improvisation on
the general theme from Shakespeare. The
scenes are arranged into a sequence that
produces a dramatic effect, although, to
stress it again, it would be challenging to try
to see here a development of narrative (Kudashov emphasises himself he tried not to
influence the whole show). There are recurrent motifs: a sympathetic human approach
to mythical Shakespearian figures and the
depiction of merciless fate. What is more, it
does not seem to be accidental that the first
scene is the one with Macbeth’s witches weaving fates. Concerning the visual aspects of
the production, there is virtually no set, the
props are very inventive and seem to be created by the young actors themselves. Mostly,
the performance has little or no text. On the
whole, it is a very genuine and honest production. Nobody fills lengthy speeches with
accidental stage action and nobody tries to
show the ‘only’ true Hamlet or Macbeth. The
actor’s input and responsibility for the productions is total. They direct and design and
also skilfully use their bodies to convey their
message through stage movement.
Some of the scenes are particularly memorable. For instance, Ophelia, a ballerina
(the concept might sound boring, yet here
this is the actress’s way of showing that
Ophelia has been trained to dance to her
father’s wishes). Her rebellion is intelligently shown by her turning down the speaker
which allows her father to order her about.
The speaker replacing the physical presence
of Ophelia’s father emphasises the tyranny
she is subjected to. Except for this scene,
there is also an extremely convincing prison
in which Hamlet finds himself and a literal
burden he carries on his shoulders. In the
course of the show there is also a truly great, crazy Lady Macbeth ripping apart a paper male figure. My personal favourite is
the scene when a group of men, á la figures
from a film noire set in the thirties, dances
with Desdemona’s handkerchiefs.
As for the ‘Russian spirit’ in the performance, it seems to dominate most of the
production. Some of the scenes have the
aesthetics of contemporary dark fantasy
Russian films like Night Watch by Timur
Bekmambetov for example. The whole spectacle is closed with a scene showing a man
drinking what seems to be vodka and turns
out to be Shakespeare’s essence. The more
he drinks the more is he perplexed and
overwhelmed with its heaviness, which provides an excellent closing point to the whole
show.
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Podsumowania redakcji Gazety
Anna Bajek – studentka II roku Wiedzy o Teatrze na AT w Warszawie. Entuzjastka teatru Koršunovasa,
Bogomołowa, a ostatnio Zadary. Bardzo lubi oglądać tenisowe turnieje, górskie wędrówki po Tatrach
i zieloną herbatę.

Złota czacha (nurt główny): dla Snu
nocy letniej Izadory Weiss i całego zespołu za uniknięcie patosu i przerysowania, skrajnie odmienne muzyczne
rytmy i przełamywanie stereotypów.
Za czystość, a zarazem bogactwo formy, również za kostiumy (ze szczególnym wyróżnieniem
współczesnej interpretacji trupy aktorskiej rzemieślników).

Dymiąca czacha (nurt główny): otrzymuje Wszechświat Księcia H. za zbratanie Hamleta z ekologią, nienaturalne
wykonanie i scenariusz silący się na
uwspółcześnienia i dzisiejszy, młodzieżowy język. Niestety również dla Poskro-

mienia złośnicy za jednowymiarową interpretację, tanie
efekty i całkowity brak doznań artystycznych.

Wyróżnienie: dla dwóch zupełnie różnych interpretacji scen Pułapki na myszy w dwóch Hamletach (Klaty
i Gardeva) oraz dla Maćko Prusaka za (jak zwykle) zjawiskowy ruch sceniczny – w tym wypadku w scenach
tańca Ofelii i Hamleta, walki i śmierci w Hamlecie Klaty.

Zuzanna Berendt – kursująca między Gdańskiem a Krakowem studentka teatrologii UJ. Teatrem
zajmowała się już ze wszystkich możliwych stron (aktorskich, dramaturgicznych, reżyserskich,
krytycznych), darząc go zawsze najwyższą miłością. Recenzując spektakle stara się nigdy nie być
„wszystko wiedzącą o teatrze lepiej”, bo dobrze wie, że z teatrem nie jest znowu tak łatwo.
Złota Czacha (nurt główny):
Diagnoza: Hamlet w reżyserii
Marii Castillo – za najlepszego
Hamleta Festiwalu i to zagranego w pojedynkę. Techniczna
doskonałość aktora sprawiła, że
dobrze znaną historię oglądałam z zapartym tchem.
Złota Czacha (OFF): Makbet-Horrot Puppet Show
w reżyserii Michała Derlatki – za pomysł, formę
i znajomość natury teatru ulicznego. Sprawić, żeby
przechodnie przystanęli przed Teatrem w Oknie
na piętnaście minut to więcej niż zatrzymać widzów przez trzy godziny w teatralnych fotelach.

Ula Bogdanów – doktorantka UG,
miłośniczka teatru, gier planszowych i spacerów nad morzem.

Złota Czacha (nurt
główny): Szekspir
Labolatorium.

Dymiąca Czacha
(nurt
główny):
z wielkim żalem –
dla tegorocznego
laureata Złotego
Yoricka.

Dymiąca Czacha (nurt główny): Poskromienie złośnicy w reżyserii Katarzyny Deszcz – wbrew Złotemu
Yorickowi. Przez cały spektakl czekałam na jakiś znak, że może jednak
przemoc i szowinizm to nie najlepsza droga do kobiecego serca. Znak
się nie pojawił, a na końcu wybrzmiał jeszcze hit Ona
tańczy dla mnie.

Dymiąca Czacha (OFF): Burza – in vino veritas w reżyserii Krzysztofa Grabowskiego – z osobistej miłości do
Burzy, która nie wytrzymała albo nadmiaru alkoholu,
albo klnących na czym świat stoi dziewczynek. Chyba
bardziej tego drugiego.

Małgorzata Całka – absolwentka studiów licencjackich Kulturoznawstwo na Uniwersytecie
Gdańskim, obecnie studentka II roku Animacji Kultury na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Miłośniczka Szekspira. Pasjonatka malarstwa.
Złota Czacha (nurt główny): Diagnoza: Hamlet – krótki, a przepełniony
treścią spektakl, w którym pokładałam najmniejsze nadzieje, a z którego wyszłam chyba najbardziej
oczarowana. Podziękowania należą
się również Miquelowi Gallardo za

fantastyczny kontakt z publicznością podczas spotkania
po spektaklu.

Złota Czacha (OFF): Pan H. Teatru Kasablanka w Gdańsku, za przekraczanie granic i przełamywanie barier, pokazanie, że teatr to język uniwersalny przemawiający do
każdego, za piękne widowisko.

Beata Pastuszko - studentka II
roku Animacji Kultury na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Szekspirowy Grafik. Interesuje się
malarstwem oraz fotografią.

Dymiąca Czacha:
niestety nie mam
takich nominacji,
a nie chcę pisać
nic na siłę.
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Agnieszka Domańska – studentka kulturoznawstwa na UG. Lubi zapach teatru i spektakle, w których aktorzy jednocześnie
śpiewają, grają i tańczą. Ostatnie klaśnięcie na widowni należy zwykle do niej.

Wyróżnienie (nurt główny): Wszechświat Księcia H. – za ciekawe przeniesienie Hamleta do współczesnych realiów.
Wyróżnienie (OFF): H(2)O – za natłok emocji w bardzo kameralnym spektaklu.

Złota Czacha (nurt główny): Szekspir Laboratorium – za pomysłowość, dystans i konsekwencję, dobre aktorstwo i niebanalność oraz
Jak wam się podoba – za piękno
wizualne, dowcip oraz dobrą warstwę muzyczną i zgrany zespół.

Stanisław Godlewski
– student MISHiS na UAM.

Dymiąca Czacha: w tym roku
poziom w ogóle był dosyć
średni, więc trudno coś wybrać. Jeżeli mówimy o Festiwalu – wybitnie słaba widoczność na widowni GTS.

Edyta Kleszowska – polonistka, teatrolożka, krytyk literacki, redaktorka teatromiasta, interesuje się
ciemnym nurtem i fundamentalną nieoczywistością literatury modernizmu.
Złota Czacha (nurt główny): dla
Othello: The Remix za swobodę
interpretacyjną i świeże, miejskie
ujęcie tragedii Szekspira oraz dla
Hamleta Jana Klaty za odświeżenie i celowe wykoślawienie tragedii renesansowego mistrza.

Dymiąca czacha: za drobne
niedociągnięcia
podczas
otwarcia Teatru Szekspirowskiego.

Katarzyna Lemańska – mieszka za siedmioma wrocławskimi lasami, skończyła edytorstwo i teatrologię na UJ (375 lat po Koperniku!), interesuje się teatrem tańca i nowymi mediami, jej artykuły
można poczytać w Teatraliach i czasopismach branżowych, np. „Didaskaliach”.
Złota Czacha (nurt główny): dla
Hamleta Jana Klaty i zespołu
Schauspielhaus Bochum za niekonwencjonalne i świeże odczytanie
postaci Klaudiusza i Hamleta, za
przypomnienie o H. i muzykę.

Złota Czacha (OFF): dla Kazio Sponge i jego cięte słowa.

Dymiąca Czacha (nurt główny):
dla Poskromienia złośnicy Katarzyny Deszcz – za nieumotywowaną w tekście i spektaklu
zmianę planów fabularnych
oraz charakterów i motywacji
postępowania postaci.

Wyróżnienie: dla studentów Wydziału Lalkarskiego Państwowej Akademii Sztuk Teatralnych

w Sankt Petersburgu – za humor, czar oraz świetną animację lalek i grę aktorską.

Karolina Wycisk – doktorantka UJ. Interesują ją
performanse w szerokim znaczeniu tego słowa,
eksperymenty z tańcem i nowy dramat – pisze
o nich w różnych miejscach.
Złota Czacha (nurt

główny): dla Ham-

leta Jana Klaty za
intertekstualność,
świetne rozwiązania muzyczne
i charakterystyczne rysy postaci.
Dodatkowe wyróżnienie dla Mirka Kaczmarka, projektanta kostiumów!
Złota Czacha (OFF): dla sześcioletniego Kazia, który wykazał się odwagą dużego chłopca w nawiązywaniu interakcji z publicznością.

Maciej Rusinowicz – student filmoznawstwa na UG, gdańszczanin, aspiru-

je do zawodu dziennikarza. Interesuje się szeroko pojętą kulturą i podróża-

mi, a w wolnych chwilach wydobywa dźwięki z instrumentów. Entuzjasta

literatury fantastyczno-filozoficznej i zagorzały zwolennik kreatywnego
stylu życia

Złota Czacha (nurt Dymiąca

Cza-

główny): dla Wiel- cha (nurt główkiego Teatru Lalek ny): dla Jana Kla-

z Sankt Petersbur- ty – za rzekome
Dymiąca

Czacha

(nurt główny): dla Po-

skromienia
złośnicy
w reżyserii Katarzyny
Deszcz za piosenki,
banalność interpretacji i niekonsekwentną
linię dramaturgiczną.

ga – za mistrzowski „przewietrzenie,

pokaz sztuki gestu, o d k u r z e n i e

mimiki oraz pracy z lalkami i innymi re- i odświeżenie”
kwizytami w spektaklu Szekspir Labora- Hamleta.

torium.
Wyróżnienie: dla Ola Walickiego – za ideę nadzwyczajnego eksperymentu teatralno-muzycznego to be authentic, or not to be.
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PRZYPASUJ STANOWISKA DO NAZWISK ORGANIZATORÓW FESTIWALU SZEKSPIROWSKIEGO:
1. Jerzy Limon
2. Joanna Śnieżko-Misterek
3. Magdalena Hajdysz
4. Anna Szynkaruk-Zgirska
5. Krzysztof Grabowski
6. Anna Ratkiewicz-Syrek
7. Agnieszka Fortenbach

a) EDU – bo najważniejsza jest Edukacyjna Dawka Uciechy
b) Fotografia – ukradkiem uchwyci każdego artystę
c) Teatr w Oknie – to nie jedyny obszar jego działalności; spektakl mu się nie
spodoba, zrobi własny
d) Wolontariusze – szefowa ekipy Zadymiarzy, zawsze znajdzie kogoś do pomocy
e) Promocja – niestrudzenie zaczyna dzień od newslettera, a kończy wpisami na
Facebooku, zawsze jest na bieżąco

f) Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – zawsze elegancki, z gracją siada
na schodach, aby ustąpić miejsca na widowni
g) Sponsoring, Corporate Relations – przywita serdecznie każdego – i sponsorów,
i widzów – bo występ na scenie to dla niej pestka

8. Marta Nowicka

h) Dyrektor Organizacyjny Festiwalu Szekspirowskiego – zalatana, ale zawsze
uśmiechnięta, rozwiąże każdy festiwalowy problem, ulubiony kolor: niebieski

9. Natalia Wiercińska

i) Rzecznik Prasowy – z uśmiechem na ustach odpowiada na kolejne pytania dziennikarzy o numer tegorocznej edycji Festiwalu

10. Greg Goodale

j) EDU – mistrzyni warsztatów, zwolenniczka kreatywnych metod uczenia, w pracy
w terenie nawet obcasy jej nie straszne

KAZIO SPONGE-RECENZENT O JAK WAM SIĘ PODOBA:

„W tym spektaklu węgierskim faceci grali za babki i się całował facet z facetem,
co mi się nie za bardzo podobało, bo czuję, że gdyby to było w Poznaniu albo
w Krakowie, to byłby skandal, skandal i ludzie by wyszli. Ale widownia siedziała,
nikt z prawicowców nie wstał, co mi się podobało, bo znaczy, że Gdańsk się
rozwija liberalnie. (...) W sumie był to spektakl taki musicalowy, bo śpiewali dużo
kawałków. I wszystko się działo w lesie, oni polowali na łosia, bo byli bardzo
głodni. To był spektakl bardzo gastryczny. I mówili po węgiersku, więc nic nie
można było zrozumieć, poza słowem „musztarda”, bo to słowo international.
I generalnie wszystko się skończyło happy endem, i wszystko było omyłkowe,
jak u Szekspira. Nie kumam tego gościa.”

organizatorzy:

Teatr należy do:

Biuro Festiwalu Szekspirowskiego, Grobla II 12/14, 80-835 Gdańsk,
tel: +48 58 6830818, +48 58 3019777, kontakt: promocja@ft g.pl
www.festiwalszekspirowski.pl
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