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na... ostatniej stronie!

Mainstream tegorocznego festiwalu –
z wyłączeniem spektakli rywalizujących
o nagrodę Złotego
Yoricka – jest dość
spójny, jeśli chodzi
o dobór dramatów:
cztery razy pojawia
się Hamlet, po razie
Juliusz Cezar, Wesołe
Makbet, reżyseria: Luk Perceval, materiały prasowe teatru
kumoszki z Windsoru
oraz Makbet, dwuJoanna Żabnicka
krotnie
natomiast
publiczność będzie miała okazję zapoznać
Daj się ponieść
się z muzyczno-koncertowymi pomysłami
na spuściznę stratfordczyka. Ponadto, na
Wielką zaletą obwieszczanego programu scenie pojawi się także sztuka, która tyFestiwalu Szekspirowskiego od kilku lat tułem do żadnego z dramatów Szekspira
jest równowaga w rozłożeniu jego akcen- nie nawiązuje.
Stawkę repertuarowych prezentacji
tów – znajduje się w nim miejsce dla spektakli teatrów repertuarowych, offowych otworzy Wielki John Barrymore na podczy plenerowych oraz działań warsztato- stawie tekstu Williama Luce’a w reżysewo-edukacyjnych. Zachowany w ten spo- rii Krzysztofa Jasińskiego z Teatru STU
sób balans pozwala wybrzmieć każdemu w Krakowie. To jedyna propozycja tegoz komponentów z właściwą sobie siłą. rocznego Festiwalu, która nie opowiada
Główny nurt, pomimo pewnej oficjalności historii, dzięki którym autor Króla Leara stał
się sławny, ale dotyczy osoby, która docei dostojności, nie pozostaje w tyle.
niona została właśnie dzięki odtwarzaniu

ról szekspirowskich. Spektakl, w którym
tytułową rolę gra Jerzy Trela, pozwoli skonfrontować się nie tyle ze sławnym dramatopisarzem jako człowiekiem, ale uchyli
rąbka tajemnicy o „człowieku Szekspira”.
Mocnym akordem zaznaczy swoją
obecność zespół The Tiger Lillies – pierwszego dnia sierpnia podczas koncertu
w Teatrze Szekspirowskim, a później
w ramach brytyjsko-duńskiej produkcji
przygotowanej z Teatrem Republique z Kopenhagi w spektaklu o znaczącym tytule
The Tiger Lillies grają Hamleta. W wypadku
tej propozycji czasownik „grają” jest jak
najbardziej na miejscu i korzysta ze swego
podwójnego znaczenia.
Kolejnym wydarzeniem z głównego
nurtu będzie drugi koncert. Tym razem
w recitalu Songs for Shakespeare wystąpi znakomita portugalska jazzmanka,
Maria João. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zachęca z pewnością zapowiadane
połączenie głębi głosu piosenkarki z elektroniczną i cyfrową sekcją instrumentalną zespołu OGRE, a fakt, że sonety stratfordczyka
wykonywane będą – jak sugeruje tytuł – dla
niego, zapowiada ich wysoki poziom.  
Pozostając w klimacie związanym
z muzyką, następnego dnia skierujemy się

nurt Główny 			

na Scenę Kameralną w Sopocie, na której
Bral School of Acting i Teatr Pieśń Kozła
zabiorą wszystkich w podróż po punktach
wspólnych przeżyć studentów aktorstwa
i dziejów bohaterów Szekspirowskich
w spektaklu Studiując Hamleta. Czy uda się
znaleźć jednych w drugich? A może odpowiemy na pytanie, czyja twarz w tej sytuacji jest na wierzchu?
Urzeczeni hamletyczną atmosferą, zatrzymamy się na dłużej w jej oparach i tego
samego dnia obejrzymy węgiersko-rumuńską wersję historii księcia z Elsynoru w reżyserii László Bocsárdiego. Koprodukcja
Teatru Tamási Áron i Teatru Gyula Castle
z pewnością wytrąci niejednego z interpretacyjnego impasu.
Pozostając w kręgu spektakli zagranicznych, warto wskazać także Juliusza
Cezara w reżyserii Roberta Sturua z Państwowego Teatru Rustaveli w Tbilisi, jako
refleksję na temat konsekwencji odbiorczych rzymskich inspiracji Szekspira.
Weselszych wrażeń natomiast dostarczy widzom Festiwalu spektakl przygotowany wspólnie przez Teatr Wybrzeże
oraz Gdański Teatr Szekspirowski, Wesołe
kumoszki z Windsoru. Premiera tej inscenizacji stanowiła inaugurację sceny elżbietańskiej GTS, jest więc zatem – mimo swej
niefrasobliwej tematyki – poniekąd wystawieniem historycznym.
Ostatnim przedstawieniem w ramach
głównego nurtu, a zarazem zwieńczeniem 19. Festiwalu Szekspirowskiego
będzie Makbet w odczytaniu Luka Percevala. Reżyser, który po raz kolejny pojawi się w Gdańsku z jednym ze swych
spektakli, ze szczególną uwagą skupia
się w tym wypadku na relacjach damsko
-męskich. Przy użyciu prostych i skutecznych chwytów estetycznych spektakl przygotowany przez Teatr Bałtycki Dom w St.
Petersburgu zaprasza do wniknięcia w głębię i motywacje ludzkich przeżyć.
Pogram zapowiada się zatem bogaty i różnorodny. Zdaje się, że właśnie
o to chodzi w teatrze: o nowe odczytania
i interpretacje powszechnie znanych treści, czyż nie?

szeksPiRoff
Alicja Müller

Migotliwa przestrzeń, reżyseria: Joanna Grabowiecka, fot. Jacek Petryczak

2

Głosy z off-u
Ciekawe, ile postaci szekspirowskich
przemawiało głosem z off-u. To, co
niewidoczne, okazywało się zwykle
niepozbawione znaczenia. Off to
bowiem nie tylko zamknięcie i oddalenie, ale także – o czym doskonale wiedzą organizatorzy Festiwalu
Szekspirowskiego – inność, która
nie godzi się na wykluczenie, to różnorodność form i języków, alternatywa i niedosłowność.
W tegorocznym programie skupiającym spektakle nurtu SzekspirOFF
znalazło się aż 17 przedstawień usytuowanych zwykle na pograniczach
sztuk wizualnych.
Artyści współtworzący offową scenę
Festiwalu Szekspirowskiego występują
na najmniejszej gdańskiej w scenie: w Teatrze w Oknie, ale nie brakuje ich także
w – mniej lub bardziej dla teatru typowych
– trójmiejskich przestrzeniach. Sporo miejsca w programie zajmują spektakle dyplomowe – swoje szekspirowskie inspiracje
pokazywać, animować i tańczyć będą
studenci Akademii Teatralnej, Wydziału
Teatru Tańca PWST w Bytomiu, Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu oraz
Teatru Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku TeART. Festiwal swoją obecnością zaszczycą również wrocławski Teatr Strefa
Otwarta, Teatru Sztuk oraz Amareya Theatre & Guests.
SzekpirOff to spektakle, monodramy,
perfromanse, teatr tańca, koncert, tryptyk filmowy, stand-up comedy oraz – co
absolutnie frapujące – serial SzekspirOFFski Sekrety Szekspira. Z pewnością
niejednemu od tej nieszablonowej rozmaitości kopara – by posłużyć się tytułem koncertu upamiętniającego 25 lat
budowy GTS – opadnie. Zaczynamy już
w piątek o 16.30 od Migotliwej przestrzeni
Joanny Grabowieckiej. Na jednej scenie,
dzięki trzem aktorkom, zabłysną postaci
z poezji Różewicza i dramatów Szekspira.
Zapraszamy!

Małgorzata Całka

Edukacja festiwalowa
Jak co roku, również podczas tegorocznej
edycji Festiwalu Szekspirowskiego, będzie
można wziąć w nim aktywny udział poprzez uczestnictwo w warsztatach, wykładach etc.
W ramach Letniej Akademii Szekspirowskiej 19. Festiwal Szekspirowski oferuje
pełną gamę warsztatów i wykładów. Można wybierać z szeregu propozycji, wśród
których każdy na pewno znajdzie coś dla
siebie. Pasjonaci teatru od strony praktycznej powinni wybrać się na warsztaty
kształtujące umiejętności aktorskie, zaś
wielbiciele teatru jako namiętni widzowie
niech zarezerwują sobie czas na spotkania
po spektaklach z aktorami, w ramach których będzie można porozmawiać o obejrzanym wcześniej przedstawieniu i zadawać pytania. Oczywiście jest również kilka
wykładów, na które warto przyjść, posłuchać, wziąć udział w dyskusji – także w języku angielskim, w ramach Critics’ Corner,
festiwalowej nowości.
Poniżej skrócony przegląd wydarzeń edukacyjnych:
WARSZTATY
Myślenie Szekspirem, prowadzenie
Joanna Lisiewicz
01.08.2015, godz. 10:00-14:00, Teatr

EDU 3
Wybrzeże (Czarna Sala) | Cena: 30zł
Ciało jako nośnik intuicji aktorskiej,
prowadzenie Katarzyna Łęcka
07.08, godz. 9:00-14:00 (cz. I) oraz 09.08,
godz. 10:00-16:00 (cz. II), Teatr Wybrzeże
(Czarna Sala) | Cena: 50zł
Szekspiroterapałki. Warsztaty z teatroterapii w odniesieniu do „Wesołych kumoszek z Windsoru”, prowadzenie Marzena
Wojciechowska-Orszulak
02.08, godz.10:00-14:00, Teatr Wybrzeże
(Czarna Sala)
Między siłą a słabością – warsztat budowania roli, prowadzenie Marta Nowicka
03.08, godz.12:00-15:00, Teatr Wybrzeże
(Czarna Sala)
Aby grało całe ciało! – warsztat aktorski
dla młodszych, prowadzenie Urszula
Kowalska
04.08, godz.10:00-13:00, Teatr Wybrzeże
(Czarna Sala)
WYKŁADY I DYSKUSJE
Wykłady o ARTcoachingu, prowadzenie
Paulina Kwiatkowska (w ramach
SzekspirOFF)
01.08, godz. 10:00 (część I) oraz 04.08,
godz. 11:00 (część II), Teatr w Oknie
Panel dyskusyjny na temat kształcenia
szekspirowskiego w uczelniach artystycznych w Polsce (w ramach SzekspirOFF)
04.08, godz. 18:00, Teatr w Oknie
PRÓBY OTWARTE
Próba otwarta spektaklu „Hamlet. Kto
tam?” Teatru Flute
04.08, godz.14:00-16:00, Gdański Teatr
Szekspirowski
Próba otwarta spektaklu „Makbet” Luka
Percevala i zespołu artystów z Teatru
Bałtycki Dom w St. Petersburgu
09.08,  godz.16:00-17:30, Gdański Teatr
Szekspirowski
Critics’ Corner
Otwarte, anglojęzyczne debaty dotyczące
festiwalowych spektakli, które poprowadzą wybitni specjaliści: prof. Marta
Gibińska, prof. Jay L. Halio oraz prof. Tom
Clayton.
5-9.08, sala wystawiennicza i recepcyjna
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.
Prof. Jay L. Halio oraz prof. Tom Clayton
o spektaklu „„Hamlet. Kto tam?” Teatru
Flute

05.08, godz. 17:30
Prof. Marta Gibińska o spektaklu „Król
Lear” Narodowego Starego Teatru
z Krakowa
06.08, godz. 14:30
Prof. Jay L. Halio oraz prof. Tom Clayton
o spektaklu „Juliusz Cezar” Teatru Rustaveli
07.08, godz. 13:30
Prof. Marta Gibińska o „Burzy” Teatru
Polskiego we Wrocławiu
09.08, godz. 17:30
SPOTKANIA Z ARTYSTAMI
Teatr Słowackiego w Krakowie
01.08, godz. 20:10, Teatr Wybrzeże
Bral School of Acting, Teatr Pieśń Kozła
03.08, godz. 21:40, Scena Kameralna
Teatru Wybrzeże, Sopot
The Tiger Lillies, Teatr Republique
w Kopenhadze
03.08, godz. 20:30, Gdański Teatr Szekspirowski
Teatr Tamási Áron w Sfântu Gheorghe
03.08, godz. 23:50, Teatr Wybrzeże
Teatr Flute
04.08, godz. 20:40, Gdański Teatr Szekspirowski
Narodowy Stary Teatr w Krakowie
05.08, godz. 21:20, Teatr Wybrzeże
Państwowy Teatr Rustaveli w Tbilisi
06.08, godz. 21:00, Gdański Teatr Szekspirowski
Teatr Polski we Wrocławiu
08.08, godz. 21:30, Teatr Wybrzeże
Teatr Baltic House w St. Petersburgu
09.08, godz. 21:20, Gdański Teatr Szekspirowski
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DLA
NAUCZYCIELI, TRENERÓW I PEDAGOGÓW
Od 3 do 8 sierpnia zajęcia dla osób chcących rozwijać się w zakresie prowadzenia
zajęć z edukacji artystycznej poprowadzą
Marzena Wojciechowska-Orszulak,
prof. Jacek Fabiszak, Tanya Roberts,
prof. Marta Gibińska, prof. Jay L. Halio
i prof. Tom Clayton.
Miejsca
Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2
Teatr w Oknie, ul. Długa 50/51
Scena Kameralna Teatru Wybrzeże, Sopot,
ul. Bohaterów Monte Cassino 30

Anna Bajek

Szekspir po polsku
Z początku trudno stwierdzić, czy dziewięć spektakli zgłoszonych do 22 edycji
Konkursu o Złotego Yoricka to dużo czy
mało. Porównując ich liczbę z wynikami
z poprzednich lat, okazuje się, że ostatni
sezon artystyczny plasuje się mniej więcej
w połowie stawki. Jednak o wyrównanym
poziomie przynajmniej części z propozycji
może świadczyć powrót do formuły, w której podczas Festiwalu Szekspirowskiego
będzie można obejrzeć trzech wyłonionych finalistów.
Szekspirem zajmowali się reżyserzy
przede wszystkim w teatrach południowej
Polski (z Kielc czy Krakowa pochodzą też
laureaci z ubiegłych lat), w tym aż dwukrotnie Krzysztof Garbaczewski. Najpierw była
Burza z Teatru Polskiego we Wrocławiu (tegoroczna finalistka), głośna od początku
ze względu na powierzenie aktorkom ról
męskich protagonistów (Prospero, Alonzo,
Gonzalo). Po premierze w niemal wszystkich komentarzach opisywano wyjątkową
warstwę wizualną i muzyczną przedstawienia, zastawiano się natomiast nad zasadnością modyfikacji oryginalnego dramatu i celem zabiegów Garbaczewskiego
– inspirowanych fabułą, ale często zmierzających w stronę autogenicznej wizji artystycznej. Reżyser sięgnął też pod koniec
sezonu po Hamleta (Narodowy Stary Teatr
w Krakowie), nieuwzględnionego w konkursie, zwielokrotniając liczbę Hamletów
na scenie do trzech, granych przez aktorów w różnym wieku. Podobnie jak Garbaczewski, tak i Joanna Drozda, debiutująca
w roli reżyserki w Teatrze IMKA w Warszawie, odeszła od zamkniętej konstrukcji
najbardziej znanej tragedii Szekspira.  Zaadoptowała tekst, rozkładając go na pojedyncze sceny i łącząc na powrót, jednak
już w innej konstelacji. W zaproponowanej
interpretacji niektóre sceny rozgrywają się
z zupełnie innym podtekstem, postaci wypowiadają cudze kwestie. Spektakl można
nazwać niedokończoną próbą, w której
artyści zastanawiają się, jak grać Hamleta. Sam Hamlet męczy się kilkanaście minut, nie wiedząc, jak ugryźć słynne zdanie
„Być albo nie być, oto jest pytanie”, a gdy

4 Złoty Yorick
w końcu je z siebie wydusza, głęboko oddycha z ulgą, jakby pozbył się z organizmu
trucizny. Również w Warszawie, w Teatrze
Dramatycznym, Aldona Figura wyreżyserowała Kupca Weneckiego, przedstawienie
niekomentowane szeroko, według niewielu
opublikowanych recenzji sztucznie podkreślające wątki homoseksualne, gender,
a zaniedbujące podstawową oś fabularną,
która wypada bezbarwnie. Teatry stolicy
już od wielu lat wypadają dość blado z propozycjami zgłaszanymi do konkursu, może
zmieni się to po planowanej w Teatrze Powszechnym premierze Hamleta w reżyserii
Mai Kleczewskiej.
W tym roku najbardziej „Szekspirowskim” miastem był z pewnością Kraków,
w którym miały miejsce cztery premiery
dramatów stratfordczyka, z czego dwie zakwalifikowały się do finału konkursu (Król
Lear w reżyserii Jana Klaty z Narodowego
Starego Teatru i Kto wyciągnie kartę wisiel-

rowymi cytatami. Według komentarzy powstało widowisko kompromitujące samo
siebie, do przesady kiczowate, w którym
bohaterami kieruje zwierzęcy erotyzm. Na
koniec Szekspirowska mapa Polski sezonu
2014/2015 kieruje nas nad morze, do Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W pierwszym Waldemar Raźniak
reżyserował Otella, a w drugim, w koprodukcji z Teatrem Wybrzeże, Paweł Aigner
wystawił Wesołe kumoszki z Windsoru,
pierwszy raz w Polsce na scenie elżbietańskiej, łącząc tradycje inscenizacji z czasów
Szekspira ze współczesną energią teatru
dramatycznego. Spektakl również będzie
zaprezentowany w ramach 19. Festiwalu
Szekspirowskiego, ale poza konkursem.
Z Szekspirem nadal się eksperymentuje, czasem przesadza, a czasem wystawia
dosłownie – jednak różni twórcy nadal
często sięgają po jego dramaty (i wszyscy

Krór Lear, reżyseria: Jan Klata, fot.  Magda Hueckel

ca, kto błazna Pawła Miśkiewicza z Teatru
im. Juliusza Słowackiego). Poza tym, obok
wspomnianego wcześniej Hamleta Garbaczewskiego w Narodowym Starym Teatrze,
w Teatrze Bagatela im. Tadeusza BoyaŻeleńskiego Michał Kotański wystawił Poskromienie złośnicy.
Po teksty Szekspira sięgnęły również
mniejsze ośrodki: Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Hamlet w reżyserii
André Hübnera-Ochodlo, jedno z ważniejszych wydarzeń dla teatru w tym sezonie,
z elektryzującą rolą Macieja Półtoraka) czy
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
gdzie Paweł Świątek odczytał komedię
Sen nocy letniej w konwencji psychodelicznej, erotycznej baśni, operującej popkultu-

mamy nadzieję, że nigdy się to nie zmieni!),
nie tylko w największych miastach. Realizują nowe pomysły również dzięki scenie
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, powracają z kolejnymi inscenizacjami zarówno najbardziej znanych i nieśmiertelnych
tekstów, jak i przypominają sobie o mniej
popularnych. Gdyby ktoś chciał zobaczyć
wszystkie inscenizacje sezonu, także te
teatrów nieinstytucjonalnych, z pewnością
nie byłoby mu łatwo. Widzowie Festiwalu
Szekspirowskiego mają trochę prościej, bo
w Gdańsku czeka na nich w tym roku duża
dawka „Szekspira po polsku”.

Karolina Przystupa

O co chodzi z tym Szekspirem?
Podobno każdego dnia powstaje jakiś
tekst na temat Szekspira. To, że jego dramaty to kanon, że cytaty z nich pochodzące krążą w powszechnym obiegu i że
„Szekspir wielkim pisarzem był” jest oczywiste, ale właściwie dlaczego? Skąd wziął
się ten Szekspirowski fenomen? Dlaczego
te dramaty są tak genialne, że wystawia
się je przez setki lat, na nowo nad nimi
pochyla, przepisuje, odkrywa, interpretuje? Szekspir nie znika z teatru. Wydaje się
wręcz, że teatr to właśnie Szekspir – tak
wielkie było i jest oddziaływanie jego sztuk
przez te wszystkie lata na artystów i twórców teatru.
W dramatach Szekspira można znaleźć
wszystko. Niezależnie od czasu, w którym
żyjemy i szerokości geograficznej, w jakiś
sposób odnajdujemy się w tych tekstach.
Agata Duda-Gracz mówi, że z literaturą
w teatrze można robić, co tylko się chce:
skracać, wycinać, pomijać. Zdaje się, że
uwaga ta dotyczy szczególnie tej literatury,
która uznawana jest za klasykę. Reżyserka
w 2013 roku wraz z Teatrem im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie zdobyła Złotego
Yoricka za przedstawienie, w którym nie
pada ani jedno zdanie z Szekspira: Każdy
musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz
o Wojnie Trojańskiej – spektakl inspirowany
Troilusem i Kresydą Williama Szekspira. Niezależnie od wybranego w inscenizacji miejsca czy czasu akcji, najważniejsza będzie
myśl i treść nakreślona przez dramatopisarza. Wymienić można tu chociażby dwa
spektakle nominowane w tym roku do nagrody Złotego Yoricka, czyli Burzę Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Polskiego
we Wrocławiu, w której bohaterów osadzono na czarnej wyspie, a tekst odczytano
przez pryzmat antropologii, i zupełnie odmienną w estetyce realizację – Króla Leara
Jana Klaty ze Starego Teatru w Krakowie.
W tym wypadku, mimo że bohaterowie noszą sutanny, a wydarzenia rozgrywają się
w Watykanie, kostium staje się zupełnie
przezroczysty – widzimy tragedię Leara
i tragedię Kordelii, niezależnie od tego, kto
wciela się w te role i jak jest ubrany.
Do Szekspira można podejść intelektualnie, analitycznie, muzycznie – Teatr
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Wesołe kumoszki z Windsoru, reżyseria: Paweł Aigner

Pieśń Kozła w spektaklu Pieśni Leara nie
przedstawia fabuły dramatu, ale opowiada emocje. Nadal jest to jednak Szekspir.
A może właśnie wtedy przede wszystkim?
Być może na pytanie o jednego geniusza powinien odpowiedzieć inny wybitny
twórca. Peter Brook we wstępie swojej
świetniej książki Wolność i łaska. Rozważania o Szekspirze pisze słowa, które mogą
być kluczem do zrozumienia geniuszu
stratfordczyka: „Wyjątkowość Szekspira
polega na tym, że choć każda realizacja
teatralna czy filmowa musi znaleźć własny kształt i formę, słowa tekstu nie należą
do przeszłości. Są źródłami, które potrafią
stwarzać i wypełniać wciąż nowe formy.
To, co można znaleźć u Szekspira, nie ma
kresu”. A dalej stwierdza: „Z tego, co wiemy, wynika, że Szekspir był człowiekiem
bardzo skromnym. Postaciom, które stworzył, nie wkłada w usta swoich poglądów
ani myśli. Nie narzuca własnego świata
temu, który wyłania się z jego słów. (…)
Szekspir był inny – nie osądzał, lecz przedstawiał nieskończenie wiele równoprawnych punktów widzenia, kwestię ich oceny
pozostawiając widzom, ich inteligencji,
sercu i sumieniu”. Na tym, zdaje się, polega
fenomen tego wybitnego artysty.
Co powiedziałby William Szekspir dziś,
oglądając współczesne realizacje swoich
dramatów, i – zapewne nieco z boku – analizując ich nieustającą popularność? Trudno powiedzieć. Pewne jest jednak, że jego
wielki duch zawita do Gdańska podczas
tego niezwykłego Festiwalu.

Stanisław Godlewski

Gdański Teatr Szekspirowski.
Dzieje i perspektywy
Minął prawie rok od uroczystego otwarcia
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, dlatego można już powoli ocenić, w jaki sposób szalona i piękna idea została wcielona
w życie.
Historia teatru zna już takie przypadki.
Dość przypomnieć Arnolda Szyfmana,
który postanowił, że zbuduje teatr dla ukochanej, Marii Przybyłko-Potockiej. W ten
sposób powstał Teatr Polski w Warszawie.
W Gdańsku historia może nie jest aż tak romantyczna, ale równie imponująca. Jerzy
Limon i Fundacja Gedanense postanowili zbudować teatr szekspirowski, niemal
dokładnie w miejscu, gdzie mieściła się
scena elżbietańska w siedemnastowiecznej Szkole Fechtunku. Fundacja, założona
w 1990 roku, działała prężnie, aż w końcu
wizja zaczęła przybierać realnych kształtów – wmurowanie kamienia węgielnego,
kolejne postępy prac budowlanych (pamiętamy z poprzednich edycji Festiwalu
Szekspirowskiego te wycieczki na plac
budowy!). Wreszcie – rok temu – wielkie
otwarcia – samego teatru, a także dachu.
Budynek, według projektu włoskiego architekta, Renato Rizziego, jest imponujący.
Z zewnątrz elegancka czarna bryła z całkiem sporym dziedzińcem (oraz klapami
studzienek kanalizacyjnych z bazaltu!),
w środku – biel ścian i drewniana widownia okalająca scenę z trzech stron.

Oczywiście, pojawiły się wątpliwości.
Na przykład: jak będzie się oglądało przedstawienia zrobione dla sceny włoskiej na
scenie podobnej do elżbietańskiej? Co
właściwie w tym budynku ma się odbywać,
skoro Festiwal Szekspirowski jest raz do
roku, a teatrów w Trójmieście nie brakuje?
Delikatne przerażenie wzbudzały również
szczere wypowiedzi profesora Limona,
który mówił wprost, że nie wie jeszcze dokładnie, jak ta scena będzie funkcjonowała
(problemem były, naturalnie, pieniądze). Finalnie, udało się stworzyć rzadki w Polsce
model sceny impresaryjnej – bez stałego
zespołu, z gościnnymi występami innych
teatrów. Pierwszą produkcją GTS są Wesołe kumoszki z Windsoru, które można zobaczyć w trakcie tegorocznego Festiwalu.
W minionym roku odbyła się pokaźna liczba koncertów muzycznych (wystąpili tacy
twórcy jak Fisz i Emade, Domowe Melodie,
Sleep Party People), a także tematyczne
przeglądy teatralne. W ramach sekcji „Teatry Polskie” zaprezentował się między
innymi Teatr Stary w Krakowie. Oresteja
Ajschylosa w reżyserii Jana Klaty, mocno
skrócona, wzbogacona popkulturowymi
elementami, mimo współczesnego kostiumu pozostaje uniwersalną opowieścią
o relacjach rodzinnych, a także o nieustającej potrzebie bohaterów-mścicieli. Edward
II  Marlowe’a w reżyserii Anny Augustynowicz to zrealizowany z niezwykłą ascezą
i precyzją spektakl o namiętności i władzy.
Tak jak w teatrze elżbietańskim, wszystkie
role były grane przez mężczyzn. Sposób
operowania światłem, kolejnymi planami,
a jednocześnie świetne role Jana Peszka
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i Bartosza Bieleni sprawiły, że na pewno
to przedstawienie zostało przez widzów
zapamiętane. Poza Krakowskim Starym
w Gdańsku pojawiły się również teatry z innych miast Polski, między innymi: Narodowy z Warszawy, zakopiański Teatr Witkacego, a także Wrocławski Teatr Pantomimy.
Ciekawie prezentowały się też Tygodnie
Zagraniczne. Pierwszy, Tydzień Brytyjski,
odbył się tuż po otwarciu teatru, a prezentowane tam spektakle były mocno związane z twórczością Szekspira. W przeciągu
roku widzowie mogli również zetknąć się
z teatrem japońskim, o którym opowiadali najwięksi polscy specjaliści (jak choćby
prof. Estera Żeromska i prof. Henryk Lipszyc). Podczas Tygodnia Rumuńskiego,
wśród licznych spektakli można było zobaczyć Edypa w reżyserii Silviu Purcărete.
Tego reżysera widzom Festiwalu przedstawiać nie trzeba. Rok temu zaprezentował
swoje Jak wam się podoba, które wdzięcznie wykorzystywało motyw teatru w teatrze i precyzyjnie snuło komediową intrygę, doprawioną odrobiną goryczy.
Sporym sukcesem okazał się Tydzień
Flamandzki, podczas którego wystąpiły
gwiazdy światowego teatru, kojarzone
z mocnymi eksperymentami scenicznymi i performatywnym wymiarem swoich
spektakli. Jan Fabre, znany z monumentalnych i pięknych wizualnie spektakli,
pokazał monodram Drugs kept me alive,
w którym Antony Rizzi, według tekstu reżysera, opowiadał o uzależnieniu od narkotyków i granicznych doświadczeniach
podczas „odlotów”. Z kolei gwiazda tegorocznej edycji Festiwalu, Luk Perceval, zaprezentował spektakl Front, opowiadający
o żołnierzach I wojny światowej. Warto
dodać, że wszystkie zagraniczne tygodnie
uzupełnione były spotkaniami z artystami,
projekcjami filmów, warsztatami czy konferencjami naukowymi.
Festiwal Szekspirowski jest niewątpliwie perłą w koronie Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego, jednak warto przyglądać się działalności tej instytucji również
poza wakacyjnym terminem, w perspektywie całorocznej. Pierwszy rok funkcjonowania GTS, tej gigantycznej instytucji kultury, można uznać za udany. Ciekawe, co
przyniosą następne lata.

On the Gdansk Shakespeare
Festival
By Prof. Jay L. Halio

I have been coming to Gdansk for about
ten years for the annual Shakespeare Festival which is, so far as I know, unique. It
brings companies from many different countries around the world to perform Shakespeare plays in translation into their own
languages and in a wide variety of settings.
Unlike most Anglo-American productions,
these at the festival are far more adventuresome, adapting Shakespeare’s plays in
many different ways to bring out aspects
that otherwise remain underemphasized in
them, if not altogether hidden. I recall, for
example, a Russian production of King Lear
that was absolutely amazing. It focused
mainly on the sexual aspects of the play,
which in Shakespeare’s version does not
become overtly pronounced until the Dover
Beach scene, where Lear has gone mad.
But the sexual aspects of the play are there, really, from the very beginning, certainly
in those parts of the play where Lear’s elder daughters vie for Edmund’s affections.
Other productions similarly fascinated
me. Silviu Purcarete’s Tempest, performed
in the same season as the Russian King
Lear (1912), was a very subtle representation of the political aspects of the play. As
the program note said, Prospero’s island
was not so much a magical island but “an
imaginary island” where “one loses control
of one’s own imagination”. The production
multiplied Ariel into several fairy spirits,
and Caliban and Miranda were played by
the same actor to suggest that they were
actually brother and sister, at least in Prospero’s imagination, or two sides of the
same coin—a kind of split personality.
The festival began long before Professor Limon’s dream of a new Shakespeare
theatre was finally fulfilled last year. Hence, several different venues were utilized
during the ten-day period of the festival.
I recall a very stimulating adaptation by
Andrzej Zurawski of The Merchant of Venice
on the stage (if that is the right term for it)
of the Two Windows Theatre. A one-man
show performed by the accomplished Polish actor, Piotr Kondrat, it was powerfully
effective, with Kondrat assuming the roles

of several characters but principally Shylock. A very different production of the play
in English by Edward Hall set the play in
a prison with a full cast of men playing all
the parts, also very effective but in a much
different way, as one might imagine, given
the setting.
I could go one mentioning other interesting productions from Armenia, Japan,
and elsewhere, sometimes cutting most
of the dialogue and depending largely on
scenic and other effects, such as music. If
I recall correctly, there was a stunning version of A Midsummer Night’s Dream where
actor’s held wooden doors in their hands
and from time to time used them to bang
out beats upon the stage floor. Because of
the stimulating and eye-opening ways the
international companies bring Shakespeare’s plays to life, I have urged my colleagues in America and Britain to attend the
festival which, thankfully, is supported very
well by the city of Gdansk, the EU, and the
Polish audiences who flock to see Shakespeare in whatever language his plays are
performed.

***

Of Fathers, Daughters and
Sons – The Tragedy of King
Lear
By Prof. Marta Gibinska

We are all familiar with this pattern: the
king had three sons, two beautiful and
wise, and one awkward and silly; or there
were three daughters, two olders ones possessing all the graces, the youngest being
scorned and put to hard work. Old folk tales
work out these patterns quite often, more
often than not focusing on the adventures
and ascent of the youngest one to power,
for what else is: the throne and a beautiful
princess for wife or a handsome prince for
a husband.
In King Lear   Shakespeare takes us
along different paths exploring the darkest
recesses of human nature in unusual and
bitter ways. The limelight is directed at the
fathers, Lear and Gloucester who “are old
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and should be wise” but are not. The inevitable tragic catastrophe of paying with suffering and death for one’s errors and sins
is, however, countered by an ascending action of the hero’s regeneration and spiritual
growth both in the sense of regaining the
true vision of the self and of the society.
At the same time the fortunes of Lear’s
daughters and Gloucester’s sons are used
to expose utter evil and complete, selfless,
almost angelic, goodness. The questions
which we may possibly raise are of manifold nature. Is it a morality play? Is it a political play? Behind the catastrophe and
regeneration we may read our own experience of tyranny, of mistaken though good
intentions, of social and political responsibilities and irresponsibilities, of greed and
of the conviction of being always right...  
The generation gap interestingly offers
arguments for both the old and the young,
negating easy distinctions and worn out
truths. Whichever way we want to explore
the plot and the characters, we are forced
to admit that the play shatters our established definitions and forces us to rethink
the issue at hand.
The play explores human passions opening itself to our modern habits of reading
human psyche in no easy or unambiguous
way. The moral distinctions are clear, and
at the same time confusing, leading to
uneasy questions about the nature of our
emotions, of justice, and of our relations,
not only in the family, but also in view of
the other, of “the poor little wretches”. The
question who I am and what right I have to
judge and wield power over others mingles
with the simplest acts of love, and preposterous dictates of egoism. The wisdom of
“seeing feelingly” – the ultimate wisdom
of Lear and Gloucester – is available at
great psychological and physical cost. Are
we prepared to accept such solution? Is it
a solution? After all the play, like no other
tragedy of Shakespeare, leaves us with bleakness and a feeling of defeat. And yet, the
death does not erase everything.
The Festival brings us, as usual, a rich
offer of William Shakespeare’s plays and
King Lear   looms large this time. The two
Cracow productions by Jan Klata and
Pawel Miśkiewicz are innovative, unique
explorations of Shakespeare’s tragedy. Do
they answer your reading of the play? What
artistic and intellectual diet do they offer?

What do we discover and experience? It is
to be hoped that whatever your answers to
these questions, you will not leave the theatre indifferent.
News Flash: Prof Marta Gibinska, Prof.
Jay L. Halio and Prof. Tom Clayton will run
‘Critic’s Corner’ with Akademia Szekspirowska [Shakespeare Academy] for this
year’s festival. All spectators are invited to
join them for critical discussions in English
of all festival productions from the 5th to
the 9th August at the Gdansk Shakespeare
Theatre (the exhibitions and reception space, next to the cafe).

***

Straying from the Tradition
or Shakespeare with a Twist
By Aleksandra Kotapska

The fact that a true Elizabethan-style performance of a Shakespearean play, or even
a fairly traditional one, is more and more
difficult to find, doesn’t surprise me. Frankly, I find it fascinating to be able to see
so many various modern adaptations, although in many cases there is little Shakespeare in Shakespeare. You can notice
to some extent a separation between Shakespeare as a playwright in his own time
and what has become of him and his plays
four hundred years since his death. You
can find all‑male productions, all-female
productions, productions discussing feminism and the LGBT movement.  It seems to
be possible to stage his plays in just about
any setting. So we get Nicholas Hytner’s
Henry V   in Iraq or Jonathan Munby’s Measure for Measure in Freud’s Vienna or Jan
Klata’s King Lear in Vatican.
It has always amazed me that Shakespeare’s plays are at the same time so firmly placed in historical context and so universal. It appears that they can be moulded
by a director into any shape he wants and
yet they retain the same clarity and sharpness.  Personally, I perceive works of Shakespeare as a space to think through different critical approaches. It can be clearly
seen as such space in this year’s selection
of the plays taking part in the annual Gol-

7

den Yorick Competition, for the best Polish
adaptation of Shakespeare’s work.
Who will draw the card of the hanged
man, and who that of the fool? directed by
Paweł Miśkiewicz is a mixture of Shakespeare and Beckett. It is no longer a play
about politics and power. It concentrates
on Lear not as a king but as a man struggling with aging and increasingly crumbling sense of existence. These existential
undertones are strengthened by Beckett’s
words smuggled into Fool’s monologue.
Krzysztof Garbaczewski in his rendition
of The Tempest also moulds Shakespeare
to his own liking. It’s an amalgamation of
different forms and conventions as the roles in his production are not constrained
by gender. Theatricality and meta-theatricality blend seamlessly. Even the script is
a mixture of the original verse, Barańczak’s
translation and some additional text written by Marcin Cecko. The audience bombarded with allusions and symbols is therefore constantly challenged.
Klata is yet another director with a quite
original modern take on King Lear in which
the title character becomes a spiritual ruler – the pope. Klata aptly moves between
what is sacred and profane. He tries to somehow “dissect” a clerical hierarchy and
yet again to expose the weakness of human nature. In terms of the written word,
there is not too much Shakespeare in Shakespeare. Klata’s adaptation strays from
the Great Bard’s verse rather dramatically.
There is one conclusion that comes
to my mind here – Shakespeare is always
new. No matter how twisted, reworked
or moulded, his words, characters and
themes remain as strong and striking as
ever, ready to inspire another generation of
directors.
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wstępniak na ostatniej stronie

Agnieszka Misiewicz

Wróżba z fusów kawy
Trzymacie w ręku pierwszy w tym roku numer „Gazety Szekspirowskiej”, numer dość szczególny. Redakcja Internetowego
Magazynu „Teatralia” pracowała jeszcze przed festiwalem, by pierwszego dnia mógł trafić do naszych drogich Czytelników, zapowiadając, że tradycji relacji w gazecie festiwalowej stanie się zadość. A skoro stworzyliśmy go zanim w Gdańsku rozpoczęło się coroczne święto Szekspira, musieliśmy nieco zmienić jego formułę. Nie znajdziecie więc w nim tego, co lubimy najbardziej – recenzji
pisanych na gorąco i soczystych komentarzy, analiz i ocen oglądanych spektakli – te dopiero przed nami!
Tym razem przyglądamy się Szekspirowi od innej strony: sprawdzamy, kto wystawiał jego dzieła na rodzimych scenach
i z jakim skutkiem; jak radził sobie gdański teatr jego imienia od momentu hucznego otwarcia; wspominamy; wczytujemy
się w program tegorocznej edycji... I wróżymy z fusów kawy: co to będzie? Który spektakl okaże się najciekawszym? Kto
zasłużył na Złotego Yoricka? Czy The Tiger Lillies rozsadzą swoją energią GTS? Czy Perceval znów zachwyci? Co wymyśli
mądrala Kazio Sponge?
Te wątpliwości będziemy stopniowo rozwiewać w kolejnych numerach – podobnie jak w zeszłym roku gazeta będzie ukazywała
się co dwa dni, a na bieżąco nasze teksty będzie można śledzić także na festiwalowym blogu. A póki co zaglądam do pustego już
kubka: fusy układają się w stożek o kształcie niechybnie świadczącym, że to będzie intensywny czas. Spędźcie go z nami!

Kazio Sponge, korespondent SzekspirOFF, gościnnie w „Teatraliach”
„Przypominamy fragmenty recenzji Kazia Jak Wam się podoba z zeszłorocznego festiwalu:
(...) 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”.
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