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Joanna Żabnicka

Opowiedziani
The Tiger Lillies grają Hamleta, koprodukcja wymienionego w tytule zespołu i Teatru Republique z Kopenhagi, to spektakl,
w którym z rozrzewnieniem przywołuje się
opowieści trubadurów. Brytyjski zespół
wprowadza na scenę elementy groteski
i z gruntu wanitatywnej – nie tylko werbalnej – ornamentacji, która w zasadzie przesądza o charakterze spektaklu. Muzyczna
narracja dominuje na scenie, co sprawia,
że niewymieniony z imienia Horacjo, któremu Hamlet nakazał przedśmiertnie opowiadanie jego historii, staje się władcą absolutnym scenicznej opowieści.
Spektakl kończy i zaczyna utwór brytyjskiego zespołu – to ich słowo w fabule
Stratfordczyka jest pierwsze i ostatnie.
W spuszczonej za plecami wokalisty materiałowej zasłonie w pięciu nacięciach pojawia się tyleż głów bohaterów, które miotają
się w rytm serwowanej na żywo muzyki.
Twarze Klaudiusza, Ofelii, Hamleta, Gertru-

dy i Poloniusza są pobielone, jakby przygotowywały się do swej ostatniej, choć
życiowej roli – do śmierci. Trzeba przy
tym zaznaczyć, że makijaż aktorów nieco
tylko nawiązuje do wyglądu The Tiger Lillies – w spektaklu zachowana jest niejako
gradacja intensywności charakteryzacji,
w której prym wiedzie narrator. Pośmiertne
drgawki umalowanych głów w rytm utworu
brytyjskiego bandu wskazuje na ich jemu
podporządkowanie. Problem manipulacji
i hierarchii powraca zresztą między wierszami w tej produkcji kilkakrotnie.
Pierwszą sceną po podniesieniu kurtyny i niejako ożywieniu postaci jest fenomenalnie igrająca z perspektywą okoliczność
uczty. Stół i siedzący przy nim biesiadnicy
ustawieni są w taki sposób, że widzowie
moją wrażenie, jakby znajdowali się – dosłownie – ponad całą tą sytuacją. Jest to
też plan, który pokazuje układ i rodzaje sił
w spektaklu. Takie estetyczne myślenie
reżysera i scenografa zarazem, Martina
Tuliniusa, jest konsekwentne. Wystarczy
wspomnieć choćby ukazanie się ducha,
który na scenie materializuje się na półnagich ciałach piątki bohaterów, ustawionych
jak do zdjęcia. Korzysta z nich jak z ekranu

po to, by na końcu przemowy z offu ojcowska mimika przyległa idealnie do twarzy
jego syna.
Ciekawie została pomyślana także
sama wstrzemięźliwa scenografia – stanowiąca horyzont sceny drewniana ściana, pełna prostokątnych wypustek i okien,
umieszcza postaci w nieco komiksowych
kadrach, gdy, otwierając zamontowane
w niej okiennice, prowadzą ze sobą dysputy. Zamknięcie przestrzeni sceny przez
tę płaszczyznę sprawia, że postaci bez
skrępowania mogą pozostać afektywnymi
pionkami historii snutej i komentowanej
przez Martyna Jaquesa i jego kolegów.
Iście brechtowskie songi The Tiger Lillies,
kawałkujące tok akcji, zmuszają bohaterów
do bycia ich ilustracjami, do wzięcia udziału w kabaretowym skeczu, który zjada jego
odgrywających i uprzedmiotawia ich – nie
są oni dla nas ważni ani jako postacie literackie, ani symbole kulturowe, a nawet
jako ludzie. Stąd też, gdy drewniana ściana
opada na deski, grzebiąc Poloniusza przekłutego mieczem Hamleta, świat w rzeczywistości się nie zawala – za nim jest
przecież pustka udająca wszystko, czego
jest rewersem. Po tym „pogrzebie” panel
można znów podnieść i do reszty obnażyć
(tylko kogo to tak naprawdę obchodzi?) fasadowość świata przedstawianego.
Poruszając się niezwykle zwinnie w estetyce groteski, twórcy spektaklu obok
pięknych scen umieszczają gagi, ostentacyjnie podkreślają sztuczność lub rzucają
na ścianę do bólu oczywiste i uniwersalne
wizualizacje (choćby gniew Hamleta płonący jak ogień; Ofelia stąpająca po pionowej powierzchni, na której wyświetlona jest
pieniąca się woda). Manipulacja, w oczywisty sposób wpisana w tendencyjność
i sztampowość podejścia reżysera do postaci szekspirowskich jako typów, ujawnia
się zatem
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szeni do sznurków para królewska i Ofelia tańczą schematyczny taniec marionetek lub gdy przestrzegający córkę przed
księciem Poloniusz wysuwa przez jedno
z okienek w tylnej ścianie długie, niczym
u Inspektora Gadżeta, ramiona. Farsa ma
jednak to do siebie, że gdy zbyt mocno
igra sama ze sobą, zdarza się jej mówić
coś mądrego. W tym kontekście niemal
milcząca postać Ofelii, która snuje plany
i dość naiwnie marzy, że wszystko będzie
dobrze, wydaje się bohaterką prawdziwie
tragiczną. Jakby przeczuwająca swój los,
stąpa po poręczy łóżka niczym po równoważni tylko po to, by za chwilę stanąć
wobec jedynego żywego jeszcze w tej
historii uczucia – wobec utraty. Wydany
przez kochankę Hamleta zwierzęcy ryk,
gdy dowiaduje się o śmierci księcia – tak
jeszcze rozpaczliwie żywy w porównaniu
do sloganów o zjedzeniu przez robaki
i wyuczonego oburzenia Hamleta – pozostaje bodaj najbardziej przejmującym
wspomnieniem tej realizacji.
The Tiger Lillies grają Hamleta pokazują, w jak prosty sposób można zmanipulować rzeczywistość – także tę zmyśloną
– i jak jest łatwo, pod pozorem przysłuchiwania się znanej historii, dać się jej
zwieść. Grając księcia, jak mówi tytuł,
podważają autentyczność jego i prawdziwość jego motywacji. Zabieg ten mógłby
przecież ujść naszej uwadze, przykuwając ją do z pozoru oczywistych prawd lub
mamiąc efektami.
The Tiger Lillies i Teatr Republique
w Kopenhadze
The Tiger Lillies grają Hamleta
reżyseria i scenografia: Martin Tulinius
koncepcja: Martin Tulinius, Hans Christian
Gimbel, Martyn Jacques
muzyka: Martyn Jacques
obsada: Caspar Phillipson, Charlotte
Engelkes, Martyn Jacques, Nanna Finding
Koppel, Zlatko Buric oraz członkowie
zespołu The Tiger Lillies: Martyn Jaques,
Adrian Stout, Jonas Golland

Stanisław Godlewski

Śmiercionośna składanka
The Tiger Lillies grają Hamleta jest połączeniem teatru dramatycznego i koncertu.
Niestety – proporcje tych dwóch nie zostały odpowiednio zrównoważone i całość
w pewnym momencie traci rytm. Muzyka
zespołu komentująca wydarzenia na scenie,
narzuca również określony sposób interpretacji działań bohaterów i dookreśla emocjonalny charakter kolejnych sekwencji. The
Tiger Lillies swoją melancholijną muzyką
wypełniają całą przestrzeń spektaklu, a ich
piosenek jest więcej niż akcji dramatycznej.

czas masturbacji wyobraża sobie fruwającego Hamleta niczym z sentymentalnych
obrazków. Aktorzy, podwieszeni na linach
wykonują urokliwą nadziemną choreografię. W finale, w pięknej scenie samobójstwa,
Ofelia sama kroczy w powietrzu, na tle wyświetlanych na wideo wzburzonych fal.
Warto wspomnieć o wizualnej stronie
przedstawienia, którą zaprojektował reżyser, Martin Tulinius. Scenografię stanowi jedynie szara ściana z drzwiami i małymi klapami, w których wielokrotnie pojawiają się
aktorzy. Ściana w kluczowych momentach
spektaklu powoli opada na scenę, niemal
przygniatając bohaterów. Choć to piękny
efekt, jego dwukrotne zastosowanie sprawia, że traci na sile oddziaływania. Dużą
rolę odgrywają światła, które oddzielają
poszczególne części sceny i wydobywają
z mroku sylwetki czy czasem tylko pojedyncze fragmenty ciał aktorów. Wizualizacje są
z reguły bardzo udane (Duch Ojca!), ale czasem trącą banalnym kiczem.
The Tiger Lillies grają Hamleta to zmysłowe, ulotne przedstawienie. Kolejne obrazy
sceniczne i dźwięki muzyki, choć sprawiają estetyczną przyjemność, narzucają też
dystans wobec dramatu. Nieco mierzi dosyć łopatologiczne memento mori obecne
w każdym z songów. Tulinius razem z zespołem i aktorami stworzył widowiskowe,
operujące niemal jarmarcznymi chwytami,
przedstawienie, które broni się sferą wizualną i dźwiękową, jednak nie wiadomo właściwie, dlaczego twórcy wzięli na warsztat
akurat Hamleta. Tym samym wytrychem
można by otworzyć każdy dramat – od
Siedmiu przeciw Tebom po Uciekła mi przepióreczka.
W finale wszyscy aktorzy zbliżają się do
Hamleta, „przeciągają” go na stronę śmierci. Pada słynne: „Reszta jest milczeniem”.
Przez moment – rzeczywiście zapada cisza. A potem... wybrzmiewa kolejna piosenka The Tiger Lillies.

Muzycy nieustannie przypominają o śmierci – nie tylko w składance piosenek
o wanitatywnym przesłaniu („Wszyscy
umrzemy”), lecz również poprzez charakterystyczny „trupi” makijaż. Ich wisielczy
humor przywodzi na myśl postaci Grabarzy,
tak jakby to właśnie z ich perspektywy opowiadane były dzieje Księcia Danii. Również
pozostali aktorzy mają podobną charakteryzację. Hamlet (Caspar Phillipsen) jako jedyny wydaje się jednak „żywy” – w prostym
kostiumie i z energią przeciwstawia się
całej reszcie dworu (wiadomo – malowanie twarzy to nieuchronny obraz wewnętrznej zgnilizny). Klaudiusz (Zlatko Buric) to
podstarzały sybaryta, posągowa Gertruda
(Charlotte Engelkes) wygląda jakby uciekła
z mrocznego Moulin Rouge. Używają życia,
tańczą w stanie upojenia. Chociaż aktorzy
w monologach próbują nadać swoim postaciom psychologiczną głębię, kłóci się
z to z niemal brechtowskimi songami zespołu. W efekcie trudno uwierzyć w to, że
Hamlet aż tak nienawidzi Klaudiusza, a Gertruda po słynnej rozmowie z synem nagle
widzi „szkaradne plamy swej duszy”.
Najciekawiej została poprowadzona
Ofelia (Nanna Finding Koppel). To niemal
niema rola, wyrażająca
się przede wszystkim
poprzez ciało. Córka Poloniusza łączy w sobie
naiwność podlotka, a zarazem budzącą się seksualność i pożądanie. Intymny świat Ofelii zostaje
zawężony jedynie do łóżka, w którym śpi sama lub
The Tiger Lillies graja Hamleta, fot. Dawid Linkowski
z duńskim Księciem. Pod-
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Karolina Przystupa

Wirując w Hamlecie
W 2014 roku podczas Brave Festival we
Wrocławiu wystąpił wspaniały turecki artysta – Ziya Azazi, derwisz. Być może inspirowani tą niezwykłą sztuką Grzegorz Bral
i studenci Bral School of Acting z pomocą
Teatru Pieśń Kozła przygotowali swoje impresje na temat Hamleta. Stworzyli rozmaite etiudy aktorskie estetycznie ujednolicone ramą tańca derwiszy.

Zespół OGRE, fot. prywatna

Alicja Müller

Sonety w czasach elektroniki
Jeśli przyjrzeć się nieco bliżej sonetom
Szekspira, a więc lirykom całkiem naturalnie kojarzonym z miłosnym szeptem
wiecznie nienasyconych kochanków, nietrudno dostrzec, że poeta wzdychał nie tylko do kobiet. Nie jest zresztą tajemnicą, że
nieobca była mu miłość homoseksualna.
Nie przez przypadek nie od dzisiaj mówi
się o Hamlecie jako o bohaterze tęczowym
(Horacja idealnie da się przyrównać do
dnia letniego). Miłosne wiersze Szekspira,
chociaż w istocie misterne i nietuzinkowe,
nie doczekały się kariery chociażby zbliżonej do nieśmiertelnego fenomenu Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do
Koryntian. Niedoceniony na uroczystościach
weselno-kościelnych poeta triumfuje jednak
w świecie miłosnej alternatywy.
Maria João w towarzystwie zespołu OGRE
przekłada na elektroniczno-jazzową nutę
Szekspirowskie frazy o kochankach, którzy wierni i pochlebi bywali tylko w snach,
o żądzy wiodącej w piekielne czeluści,
różach wdzięków czy sierpach zdrajców.
Portugalska wokalista z jednej strony powtarza gest przypieczętowania szekspirowskiej uniwersalności, z drugiej – nieco
zawęża pole interpretacji, wcielając się
w rolę (prawie) kochanej i kochającej oblubienicy. Ubrana w patetyczną sukienkę

z książęcego materiału, odwołuje się do
zbiorowej wyobraźni normatywnej. Piękna
kobieta śpiewa o miłości. Z tekstów Szekspira musi zniknąć tajemniczy Młodzieniec
(Fair Youth), ponieważ kochanie winno pozostać doświadczeniem bajkowym. João
czyni sonety lirykami typowo sentymentalno-bzdurnymi, pozbawiając ich tajemnicy.
Niemniej, mimo że bohater liryczny sonetów traci status absolutnie uniwersalnego
(ucieleśnienie wszelkich ludzkich przygód)
podmiotu kochającego, portugalski zespół
dba o jego ponadczasowość. Nie chodzi
tutaj jednak o powszechność doświadczenia miłości, lecz o problem mówienia
o nim. Sonety można przeczytać lub zignorować, albo – jak uczyniła to portugalska
grupa – wchłonąć, aby mogły stać się głosem własnym.
Koncert Songs for Shakespear to próba
powtórzenia wielkości Szekspira w języku
muzyki. Twórcy widowiska skupili się na
ucieleśnianiu pewnych motywów z twórczości autora Króla Leara, pokazując tym
samym, że dzieło istnieje o tyle, o ile trwa
jego (re)interpretacja. Każdy repertuar kiedyś się wyczerpie, natrafi na granice, których nie da się już przekroczyć, ale, póki
co, warto wsłuchać się w intrygujący głos
João, kolejne, wielkie, przedłużenie sztuki
martwego od stuleci autora.

Szesnaście osób reprezentujących jedenaście narodowości. Każdy przestudiował
Hamleta i każdy w jakiś sposób odnalazł
się w tym tekście. Opowiadają o sobie
słowami dramatu – pojawia się bowiem,
m.in. monolog Hamleta, jego rozmowa
z matką i Ofelią – ale na scenie wybrzmiewają też słowa samych aktorów, ich opowieści i przeżycia. Wtedy często z języka
angielskiego przechodzą na swój język
ojczysty, bo być może dopiero wtedy to, co
mówią, staje się najprawdziwsze. Interpretują bohaterów Hamleta, odpowiadają nim
na istotne pytania lub zmieniają tekst, by
stał się dla nich naprawdę ważny i aktualny, naprawdę ich: „How to be – that is the
question”.
Ubrani głównie w czarne, ale też w czerwone, zielone i granatowe bluzki oraz beżowo-popielate spódnice derwiszy tańczą,
wirują, uderzają spódnicami o podłogę,
wystukując rytm. Muzyka skomponowana
przez Macieja Rychłego jest z pełną mocą
i pięknem wyśpiewywana przez aktorów,
wygrywana na skrzypcach, dźwięk wybijany na bębnie obręczowym. Wszystko to
się ze sobą zamienia, przeplata i uzupełnia
zgodnie z Techniką Koordynacji. W tej autorskiej metodzie chodzi o to, by wszystkie
narzędzia aktora (taniec, głos, śpiew, gest)
połączyć tak, aby stanowiły jedną całość.
Aby aktor stał się jednym twórczym organizmem, wykorzystującym wszystkie środki
wyrazu niezależnie od tego, co chce przekazać widzom.
Tak jak każdy ze studentów odnalazł
coś innego w sobie i tym samym coś innego zobaczył w dramacie Szekspira, tak
widzowie oglądający te spójnie łączące się
ze sobą etiudy, coś odmiennego poczują,
coś innego ich poruszy, zachwyci. Nie sposób porównywać tu poszczególne sceny.
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Jak zawsze bowiem w spektaklach Grzegorza Brala piękno i wrażliwość przeplatają się ze wzruszeniem, silnymi emocjami
i wypracowana techniką.
Po obejrzeniu Studiując Hamleta zastanawiam się, czy każdy aktor występujący
na scenie, mówiąc o sobie, nie odnosi się
jednocześnie do wszystkich pozostałych?
Czy nie jest to jeden wspólny, skoordynowany (zgodnie z metodą Brala) głos?
W Hamlecie każdy się odnajdzie, niezależnie od koloru skóry czy wyznawanej religii.
Każdy ma prawo do Hamleta. Hasło Brave
Festival organizowanego przez Grzegorza
Brala i Teatr Pieśń Kozła brzmi: Przeciw
wypędzeniom z kultury. Czy przypadkiem
tego samego nie mówią/tańczą/śpiewają
młodzi aktorzy w tym pięknym Szekspirowskim spektaklu?

Studiując Hamleta, fot. Mateusz Bral

Bral School of Acting, Teatr Pieśń Kozła
(Wielka Brytania/Polska)
Studiując Hamleta
reżyseria: Grzegorz Bral
muzyka: Maciej Rychły
obsada: Manuel Lavandera, Alkistis Polychroni, Robin Paley Yorke, Cheryl Prince,
Lynnette Holmes, Maryam Davari, Audrey
Gyurgyik, Satish Thiagarajan, Sara Amini
Johanne Baadsgaard Lange, Kimi Vilkkula,
Toni Mas Pares, Ilona Munyoz Rizzo, Anna
Korolainen, Charlotte Slater, Julie Becker,
Hannah Chodos, Tom Bailey
spektakl powstał jako efekt rocznej współpracy Bral School of Acting i Rose Brufford
College

Małgorzata Całka

Karolina Przystupa

Magiczna interpretacja

Hamlet za prysznicową zasłonką

Od najdawniejszych czasów ludziom towarzyszyły obrzędy i zwyczaje ludowe, które
związane były z tradycją, wierzeniami
i praktykami religijnymi. Były to zwyczaje,
które miały, jak wierzono, magiczną moc.
Dla mnie przywołaniem i przypomnieniem
tych sił jest spektakl Studiując Hamleta.
Jego główną siłą napędową jest spojrzenie na postać Hamleta z perspektywy wielu osób, ludzi odmiennych narodowości,
wyznawców różnych religii. Mówią oni
o Hamlecie poprzez różnorodne doświadczenia życiowe, a wydają się być to wyznania bardzo osobiste.

Zapowiadało się bardzo interesujące wizualnie przedstawienie. Bo oto przez ciemną
widownię przechadzały się i rozmawiały ze
sobą dwie, oświetlone od środka świeczkami, czaszki, animowane przez aktorów. Tak
rozpoczął się Hamlet Teatru Tamási Áron.
Niestety, spektakl okazał się nieudaną groteską, niezamierzenie śmieszną, wyglądającą tak, jakby reżyser, László Bocsárdi, za
wszelką cenę starał się stworzyć bardzo
współczesną inscenizację.

Spektakl to arcydzieło, wizualnie doskonale
dopracowane. Wszystko w nim wiruje, przeistacza. Akcja toczy się dynamicznie. Jak
już wspomniałam na początku, w Studiując
Hamleta widać wiele nawiązań do teatru
obrzędowego, a także do pieśni ludowych.
W przedstawieniu słyszymy jak aktorzy wykonują tzw. śpiew biały, bardzo charakterystyczny dla muzyki ludowej. Kiedyś pieśni
takie towarzyszyły wielu ważnym obrzędom. Były one formą modlitwy, moralizowały, informowały o istotnych wydarzeniach,
ale także były tłem dla tańców i zabaw.
Spektakl ten to jednak nie tylko śpiew,
ale i właśnie taniec. Aktorzy w dużej mierze
komunikują się poprzez mowę ciała – to taniec, momentami zmieniający się w walkę,
jest źródłem ekspresji. Godna podziwu jest
synchronizacja wszystkich tych elementów
w jedną całość. Fakt, że większość aktorów
biorących udział w spektaklu to jeszcze studenci, napawa optymizmem na przyszłość.
Teatr Pieśń Kozła i Bral School of Acting
tworzą nową jakość, czerpiąc z tradycji. Jak
widać, historia wiąże się tu nierozerwalnie
z przyszłością, również w teatrze.
W przedstawieniu scenografia jest niepotrzebna, aktorzy niejako kreują ją sami,
zamieniając wirujące w tańcu spódnice
w tło dla scenicznych wydarzeń. Wprawiając je w ruch, sprawiają, że przedstawienie
jeszcze bardziej ożywa, drga, wibruje.
Aktorzy wielokrotnie analizują znaną frazę „Być albo nie być, oto jest pytanie”; w końcu jedna z aktorek podsumowuje ją, chyba
najbardziej słusznie: nie chodzi o to, czy być,
czy nie być, ale o to, JAK być. W jaki sposób
przeżyć życie, czyż nie ta kwestia jest zasadniczym pytaniem, godnym analizy?

Po tym prologu – dialogu dwóch czaszek – reflektory oświetlają już scenę i w
centralnym punkcie widzimy siedzącego
w wannie z prysznicem Hamleta. Bohater
rozmawia z duchem ojca. Dlaczego siedzi w wannie i dlaczego to właśnie wanna
i głośno kapiąca woda staną się najważniejszym punktem, budulcem i osią całego
przedstawienia? Trudno powiedzieć. Aktorzy jednak przez cały spektakl będą biegać
po scenie w tę i z powrotem, zasłaniając
i odsłaniając przezroczyste prysznicowe
zasłonki, które zawieszone są na całej szerokości sceny. Będą się nimi przykrywać
i nawzajem podduszać. Zasłonki i wanna
to prawdopodobnie najważniejsze elementy całej inscenizacji, bowiem dźwięk
kapiącej wody i przesuwania tych plastikowych niby-kurtyn jest dodatkowo mocno
nagłośniony.
Ten Hamlet to bardzo monotonna wizja, pozbawiona tempa i jakiegokolwiek
napięcia. Tragiczne momenty wzbudzają
śmiech, a wartka akcja Szekspirowskiego
dramatu została wtłoczona w pretensjonalne obrazy, niemal za każdym razem
kończące się wygaszeniem świateł. Przestrzeń dużej sceny Teatru Wybrzeże zupełnie nie została wykorzystana – większość
akcji odbywa się na proscenium i na dobudowanych z boku platformach. Wszystko tu jest jednocześnie wydumane oraz
pozbawione motywacji i pomysłu. Matka
Hamleta i Klaudiusz ciągle palą papierosy – reżyser najwyraźniej nie wiedział, co
aktorzy mają zrobić z rękami. Cały spektakl przypomina parodię i nie wiadomo, co
jest gorsze: Hamlet ciskający w umarłego
Klaudiusza wieńcami pogrzebowymi, Ofelia, która popełnia samobójstwo, dusząc
się welonem zrobionym z wielkiego worka foliowego czy to, że wstając z grobu,

nurt GłównY
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Hamlet, fot. Dawid Linkowski

Małgorzata Całka

Hamlet wykąpany

ma na koszulce nadruk z napisem „LIVE
WORK CREATE”.
Jedynie interesująca może być tu interpretacja samego głównego bohatera. Hamlet (László Mátray) przypomina lekko obłąkanego albo bezdomnego, pogubionego
artystę. Ma dłuższe, związane w kitkę włosy, chodzi na boso, w podartych spodniach
i bluzie z kapturem. Monolog wypowie
jak odurzony – bardzo szybko i niezrozumiale. Jednak i w interpretacji tej postaci
wiele jest niedorzecznych pomysłów reżyserskich. Czemu na przykład służy scena,
w której książę w cierpieniu wypisuje kredą
na ścianie swoje imię od tyłu? Rosencranz
i Guildenstern przypominają Crabbe’a
i Goyle’a – przyjaciół Malfoya z Harrego
Pottera, są jakby trochę opóźnieni i nie do
końca świadomi tego, co się dzieje. To nawet zabawne, ale czy jakkolwiek w Hamlecie uzasadnione? Szekspirowski wydaje
się tylko aktor wcielający się w ducha ojca.
Mówi głosem starszego, doświadczonego
człowieka, spokojnym i głębokim. Reszta
postaci sprawia wrażenie amatorsko odgrywanych, choć może po prostu aktorzy
nie sprostali tej przedziwnej wizji reżysera.
Na koniec Hamlet informuje palącego
papierosa Horacja, że umiera. Wchodzi do
wanny i włącza prysznic. Horacjo potem
zakręci wodę, przysiądzie obok i będzie
nadal palił. Koniec. Myślę, że może tu leży
rozwiązanie zagadki tajemniczej wanny.
Może to, jak u Jana Klaty w Sprawie Dantona w Teatrze Polskim we Wrocławiu, nawiązanie do obrazu Śmierć Marata Jacquesa
-Louisa Davida? Ale jaki miałoby to mieć
związek z Hamletem? Nie wiadomo. Pewne
jednak, że reżyserowi, zamiast wanny, przydałby się zimny prysznic.

Hamleta znam prawie na pamięć, dlatego na kolejnym spektaklu o nim chciałabym za
każdym razem odkrywać nowe znaczenia, zadziwić się interpretacją. Tym razem, oglądając spektakl przygotowany przez Teatr Tamási Áron, nie byłam specjalnie zaskoczona;
było trochę tendencyjnie i nieco za długo.
Początek był bardzo obiecujący. Nieprzenikniona ciemność, w której pogrążyła
się cała widownia, trwała dłuższą chwilę,
pozostawiając widzów w niepewności co
do następnych zdarzeń. Nagle z góry zaczęły kroczyć po schodach podświetlane
ludzkie czaszki, tocząc ze sobą dialog. Jak
się później okazało, na temat pochówku.
Zrobiło się jaśniej. Spojrzałam na scenę:
na niej dekoracja, składająca się w większości z foliowych zasłon, które bohaterowie rozsuwali wraz ze zmianą akcji.
Jednak głównym elementem była wanna
– tym razem duch zmarłego ojca ukazał
się Hamletowi podczas kąpieli. Podczas
spektaklu Hamlet kilkakrotnie obmywa się
w wannie – odczytałabym ten proces jako
świadectwo czystości duszy głównego
bohatera i słuszności jego zamiarów. Dosyć ciekawym zabiegiem było ubranie obu
kobiecych postaci, matki Hamleta i Ofelii,
w czerwone sukienki – tym samym ukazano ich wzajemne podobieństwo – obie podzielą tragiczny los związany z nieszczęśliwą miłością.
Przez całe przedstawienie spodziewałam się zobaczyć kolejne możliwe wykorzystanie wanny – scenę, w której Ofelia topi
się w niej. Nic takiego jednak nie nastąpiło,
Ofelia wjechała na scenę w ogromnym sarkofagu, przysypana ziemią. Następnie zeszła z niego, aby usiąść obok Hamleta, już
jako duch. Co ciekawe, spektakl nie ukazuje uczucia istniejącego między Ofelią
a Hamletem, wręcz wydaje się, że jest ono
tylko z jej strony. Tym bardziej, że śmierć
córki Poloniusza nie wywołuje w młodym
księciu żadnych emocji.

Spektakl Teatru Tamási Áron w Sfântu
Gheorghe, pomimo kilku pięknych wizualnie scen, był nieco za długi – być może to
przez zbyt dużą ilość dialogów w niezrozumiałym dla mnie języku. Pomimo napisów,
o tak późnej porze, mój wzrok był coraz
bardziej zmęczony, aby czytać linijkę za
linijką, przez co akcja zdawała się trochę
dłużyć. Zakończenie było jednak zaskoczeniem – w wannie umiera nie Ofelia, ale
Hamlet. Jego śmierć od razu skojarzyła mi
się ze słynnym obrazem Jacquesa LouisaDavida Śmierć Marata. Czy reżyser spektaklu faktycznie chciał nawiązać do tego
dzieła sztuki? Tego nie wiem, ale podobieństw jest sporo. Hamlet, podobnie jak
postać ze słynnego obrazu, umiera jako
bohater, który zgładził niegodziwego króla.
Czyż zamach na władzę nie jest przecież
zawsze początkiem rewolucji?

Teatr Tamási Áron w Sfântu Gheorghe
(Rumunia)
Hamlet
na podstawie tłumaczenia Jánosa
Arany’ego – w adaptacji Rity Sebestyén
i László Bocsárdiego
reżyseria: László Bocsárdi
dramaturgia: Rita Sebestyén
kostiumy: Judit Dobre Kóthay
muzyka: Bence Kónya-Ütő
obsada: László Mátray, Tibor Pálffy, László
Szakács, Annamária D. Albu, Ágnes Benedek, József Kolcsár, Bence Kónya-Ütő,
Levente Nemes, Alfréd N agy/Dezső Derzsi,
Attila Diószegi, Zsuzsa Gajzágó, Gábor Erdei
koprodukcja: Teatr Gyula Castle (Węgry)
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szeksPiRoff

Alicja Müller

Zdjęcie mnie uciska
Roland Barthes opowiadał niegdyś, jak
rozpaczliwie próbował odnaleźć swoją umarłą matkę pośród zachowanych
fotografii. Żadne zdjęcie nie było dość
dobre. Matka była na nich obecna zaledwie fragmentarycznie, jako cień, odcisk, resztka, znak lub ślad. Wizerunek
zmarłej wydawał mu się zawsze wizerunkiem rozproszonym i rozbitym. Matka pozostawała nie-obecna. Fotografie
zapewniały jej podmiotowości trwanie
niejako upośledzone, ale jednocześnie
chroniące ją przed całkowitą anihilacją.
Pogrążony w żałobie syn jednak w końcu znalazł to, czego szukał…
Bohatera spektaklu Romeo. Punctum
w reżyserii Michała Zdunika poznajemy
w podobnej sytuacji – siedzący w klaustrofobicznej ciemni chłopiec coraz bardziej zamaszyście przerzuca czarno-białe fotografie. Romeo jest zaplątany,
a nawet – uwikłany, w zdjęcia. Świadczy o tym ich rozłożenie na liniach białej, powiększonej, przez co nieco surrealistycznej, pajęczyny. Noc to jego pora,
przeszłość zaś wydaje się jedyną realnością, którą akceptuje czy znosi. Tak
jak Barthes, Romeo w końcu trafia na
właściwe zdjęcie. Na fotografię będącą
NIĄ. Nie pokazuje jej publiczności, bowiem nie chce, aby stała się ona w naszej świadomości kolejnym obojętnym
wizerunkiem kolejnej przypadkowej
dziewczyny. Nie odnaleźlibyśmy na niej
tego, co Barthes nazywa raną.

Romeo. Punctum,
fot. Sebastian Góra

Punctum dla Barthesa to coś, co
pochodzi spoza kadru – obraz przenosi
pragnienie poza to, co sam pozwala zobaczyć. Przypomina ukłucie, użądlenie,
zranienie. Jest szalenie subiektywne:
zdjęcie małej dziewczynki nie ukłuje
wszak człowieka, który później – w roli
syna – jej nie pochował. Zdjęcie celuje
w konkretną osobę, która na nie patrzy.
Nie sposób pozostać obojętnym. Trafieni jesteśmy jak Romeo, tulący fotografię
Julii. Zdunik aranżuje swoje przedstawienie tak, abyśmy nie byli pewni, czy
ukochana bohatera jest czymś więcej
niż dźgającym wspomnieniem – okrutną świadomością utraconego piękna.
Reżyser przypomina o mieszkającym
na każdym zdjęciu widmie śmierci,
o niemożności powtórzenia. Nawet jeśli
Julia żyje, zawsze jest o krok bliższa nicości niż na, nawet najnowszym, obrazie. Aktorzy ślicznie rozgrywają dramat
miłości na pograniczu światów – dnia
i nocy, życia i śmierci. Subtelnie i czule
mówią o kochaniu, coraz bardziej histerycznie splatając ciało z ciałem. Zdają
się mądrzejsi od bohaterów Szekspira
– wiedzą, że nie wszystko, co dobre,
pięknie się kończy.

SzekspirOFF
Akademia Teatralna w Warszawie
Romeo. Punctum
opracowanie tekstowe, muzyczne
i reżyseria: Michał Zdunik
scenografia: Katarzyna Wesołowska
obsada: Maciej Zuchowicz, Weronika
Humaj, Maciej Cymorek

Stanisław Godlewski

Dynamika siły i słabości
Na zajęcia Marty Nowickiej Między siłą a słabością – warsztat budowania roli przyszło dziesięć
osób (przeważały dziewczyny). Od najmłodszych, stawiających pierwsze kroki na scenie, po
te bardziej obyte, mające już doświadczenia z egzaminami na PWST. Po początkowej rozgrzewce
uczestnicy dostawali konkretne ćwiczenia wykorzystujące podstawowy temat warsztatów – siłę
i słabości postaci, relacje wzajemnej władzy.
Początkowo odgrywali w parach scenki „życiowe” – proszenie o pożyczkę, stanie w kolejce,
kłótnie domowe. Klaśnięcia prowadzącej powodowały zmianę relacji – osoba dotychczas grająca silną, miała stać się słabą i odwrotnie. Nowicka szczegółowo komentowała wybrane scenki,
zwracając uwagę na różne środki wyrazu aktorskiego – ciało, głos, tekst, jednocześnie uzupełniając je barwnymi anegdotami. Familiarna atmosfera pozwoliła grupie na swobodną wymianę
i komentowanie prac innych uczestników. Nowicka zadała również słynne zadanie z egzaminów
aktorskich, polegające na wypowiedzeniu kwestii
w określonej sytuacji, choćby jak najbardziej do
tego tekstu nie przystającej (kto by pomyślał, że
Pocałunki Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej można przekonująco powiedzieć jako szef plutonu
egzekucyjnego?). W dalszej części warsztatów
uczestnicy pracowali już na wybranych fragmentach z Szekspira, pokazując scenki w różny sposób. Wybrane fragmenty dotyczyły siły i słabości
nie tylko w relacjach międzyludzkich (Romeo i Julia, Kupiec Wenecki), lecz także w dialogu człowiek
– postać fantastyczna (Makbet, Burza).
WYWIAD Z LINDĄ WNĘTRZEWSKĄ,
NAJMŁODSZĄ UCZESTNICZKĄ WARSZTATÓW
Dlaczego przyszłaś na te warsztaty?
Interesuje mnie teatr i Szekspir. W domu trochę
czytam Szekspira i uczę się niektórych fragmentów dramatów na pamięć…
Masz 11 lat i już tak cię wziął Szekspir?!
Tak. Chociaż to tata mnie w tę przygodę z Szekspirem wprowadził. Dużo chodzę do teatrów
i ogólnie interesuję się sztuką.
Na Festiwalu chodzisz na spektakle?
Tak. Wczoraj byłam na Hamlecie w wykonaniu
The Tiger Lillies, a dziś idę na sztukę w Sopocie.
A masz już jakąś ulubioną rolę szekspirowską,
którą byś chciała zagrać?
Może Lady Makbet. Lubię jej dominację nad
Makbetem i może to byłoby pole do popisu do
zagrania.
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When Crown is Too Big for
the King
by Aleksandra Kotapska
In his play, William Luce creates
a unique epitaph for one of the greatest
Shakespearean actors, the Great John Barrymore, who is tackling his last big role.
It is his final attempt to prove that he is
not dead, that he neither wants nor needs
anyone’s pity. But he is no longer that famous Henry III or Hamlet. Crowds of fans
are no longer at his feet. He is simply an old
man clutching a bottle of Jack Daniels, an
old man who has been left behind. Despite
his fading stardom, Barrymore clings to the
hope that he can orchestrate a triumphant
return reprising Shakespeare’s Richard III.
The first part of the performance is filled
with a bittersweet lightheartedness. Jerzy
Trela as Barrymore, the one-time superstar
now latter-day sinner treats his rehearsal
as an occasion to drink, reminisce and,
when he can’t avoid it, practice his lines.
Just like a true “clown” of the family, as he
calls himself, he confuses plays and mixes
up the monologues. He also makes quite
amusing impressions of various people,
who left significant mark on his life. In
truth, the rehearsal of Richard III is a minor
diversion. Barrymore is continually making
detours to reflect on the things he loves
most. With a mischievous delight, he runs
through the women’s various „attributes”
and his various indiscretions. You can still
see a twinkle in his eye at the memory of the
exploits he was once capable of pulling off.
In the second part, the mood gets much
darker. Barrymore leans increasingly on
Shakespeare, forcing himself to immerse int the play. Sitting on the throne and
in costume, Trela’s Barrymore regains
the air of a great Shakespearean actor,
but the moment he starts to speak, the
fragility of a scarred and tired man comes right back. The famous words of the
Bard enable him to take off his various
masks of an actor, a womanizer, a joker
and a drunkard. However, I was not quite
convinced that Trela succeeded in giving
an emotional, powerful enough performance. He did not fully show the desperation
and the pain of the character because he
was in total control throughout the whole
play. There were moments in which you
could see Trela as himself: an aging cele-

brated actor giving a great performance,
but Barrymore’s story was somehow lost.
The play itself is well-written and allows
the director to play with meta-theatrical dimensions.We watch an actor who portrays
an actor preparing for a role. Moreover
during the performance Trela maintains
a dialogue with the audience making references about the venue, sponsors, their
tastes in theatre. It is worth mentioning
the set design which was quite minimalistic. It certainly had Elizabethan feel to it,
with its tiled floor, a wooden throne and
an old trunk. The Elizabethan idea behind
the design was enhanced by using one of
the key features of the Gdansk Shakespeare Theatre: the thrust stage. It would be
interesting if the director took a risk and,
in true Elizabethan fashion, let people
watch the play standing around the stage.
The play is an interesting study of aging
in the context of the arts. Krzysztof Jasinski’s adaptation of The Great John Barrymore is more universal, most of all, leaves the
audience with a decidedly uneasy feeling
of witnessing a problem which is part of
everyone’s life. It also forces us to ask ourselves whether our dreams have an expiration date.

***

Studying Hamlet*
by Nicola Watkinson
Performed in a church in Shoreditch, with
the audience sitting on pews only feet from
the actors, this is an innovative and intimate exploration of Hamlet, Shakespeare, and
theatre. The show is called Studying Hamlet
for a reason: it is not Hamlet, and we’re not
supposed to think it is. Instead, this is an
attempt to interrogate the text and explore
the motivations and emotions of these famous characters, in the hope of understanding something new.
Backed by a polyphony of Iranian lullabies, the actors move illogically from
scene to scene, trying again and again to
pinpoint the right approach. There are few
props used in this performance: the actors wear long skirts, which double up as
capes, shrouds, and skulls, and there are
a few musical instruments and wooden
sticks. Mostly, though, this is a stripped
-back performance, allowing us as the
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audience to fill as many gaps as possible
with our own interpretations. The music
is all performed onstage, as the actors
play their instruments or vocalise – the
church’s acoustics mean that the dialogue
is sometimes hard to hear over the music,
but this is not necessary to understand the
play, which is, after all, about madness and
chaos. The proximity of the actors and audience make for an intimate performance
– we are drawn in, despite ourselves, close enough to see the scratches on Hamlet’s back and the sweat on his arms. The
show is exhilarating, as we are caught up
in the chaos of this illogical and frenzied
production, and try with the actors to understand what is happening in a scene.
Hamlet is dissected and performed disjointedly, with many important scenes
missing – most notably the finale. The scenes which are performed are some of the
play’s best-known: Ophelia’s final speech,
Hamlet’s “to be or not to be” soliloquy, and
the graveyard scene. Both Ophelia’s final
speech and Hamlet’s soliloquy are performed multiple times, by different actors, as
each actor tries to find something in the role
that they relate to. Shakespeare’s dialogue
is spliced with other, more modern stories
– which are recounted in a variety of languages – in an attempt to show the universality of Shakespeare and his stories. This
is an overtly feminist production – the women outnumber the men significantly, and
the male roles have been reduced: there is
Hamlet, of course, and a gravedigger, and
a few more characters who hover in the
background, but never really take centre
stage. This marginalisation of Claudius
in particular is interesting, and increases
the threat he represents – ever-present in
his absence, constantly in our minds and
the minds of the characters, but never
seen. This reduction of the male parts also
allows for a deeper exploration of women’s
roles, in Hamlet and Shakespeare and
life. One of the most poignant moments of
the performance occurs when one actress
says of Ophelia, “to be or not to be… that is
not her question”.
Logistically, there are a few flaws to
this production: it is sometimes difficult
to tell which scene we are in, as the actors
are constantly changing and there are no
indicators other than the script – even for
viewers who know the play well, this is an
incredibly complex and confusing perfor-
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mance. Some of the scenes are difficult
to follow or understand, and it is dubious
whether they bring anything to the production. On the whole, however, the performance achieves what it sets out to do:
examine Shakespeare. It asks us how and
why we are still reading and performing his
plays, discovering new ways to understand
and appreciate him, and proves once again
that, regardless of age, ethnicity, background, gender or language, Shakespeare is
for everyone.
* This review has appeared originally at “PLAYSTOSEE” in June when Studying Hamlet was performed in Shoreditch in London.

***

The Tiger Lillies Interview:
the Master of Ceremonies
by Aleksandra Kotapska
Before doing this short six-question interview with Martyn Jacques – the incredible frontman of the Tiger Lillies, I was
lucky enough to meet the band and even
share a pint with them. I wasn’t nervous,
but I felt the pressure of time, as I talked
to Martyn just twenty minutes before the
performance as he was putting on his make-up. I had the opportunity, not only to interview him but also to observe an artist
who is about to walk on stage. I was transfixed by the precision and solemnity with
which he was putting layers of white paint
on his face to get his signature grotesque
look. At the same time he was listening
intently and answering my questions. So
here is the result with a fascinating artist
– Martyn Jacques.

Why Shakespeare?
Well, it wasn’t my idea. We were approached by the Copenhagen theatre. My
first reaction, or rather question was ‘How
much?’ Being serious, it was a new, interesting project. A new material to work on.
Obviously, I like doing new things, meeting
new people. Usually, if someone contacts
us, he knows and our work and aesthetics.
That’s why we know it would be a good
creative relationship resulting in something rather unique. We were quite happy
to get involved.

Why Hamlet, then?
I think it’s the best choice for us. It’s quite
dark, and quite German. There are a lot of
references to death and madness, which
fits us perfectly. It’s definitely the right play
for the Tiger Lillies. As I’ve said it was originally the Martin Tulinius idea, but if we had
the choice, it would be definitely Hamlet.

Did you feel overwhelmed or intimidated
by the material that you had chosen to
work with?
No, not really. I don’t get intimidated in
such situations. It’s a book, a story. Well,
a good story, but no different than any
other good stories. I just wrote a bunch of
songs based on that story. I personally believe that it is not good to feel intimidated,
because when you go on stage you have to
be confident. You need to believe in what
you’re doing to convince the audience.
Apart from the songs, what was your
involvement in the creative process?
Well, I wrote a lot of songs and then we sat
down, had long discussions about them
with the producer and director. We were
exchanging ideas and checking how the
songs fit. It was a really good creative relationship, very professional. Believe me
I worked with some, well, bad directors. It
wasn’t the case here.
You have undoubtedly a very strong stage
persona. Could you tell a bit more about
your role in the performance? Are you a reflection of Hamlet’s psyche, or, more prosaically, a master of ceremonies?
Yes, I guess, I’m a kind of master of ceremonies. I’m commenting on the action,
basically telling the story with my songs.
Have you seen Cabaret? I would call myself
a Joel-Grey-esque character. I’m a mixture
of a clown and Shakespearean Fool.
After being involved in this project, would
you consider working on any other Shakespeare play? If yes, which one?
Not really. I have no burning desire to do
it. It’s just not high on my list of priorities.
I believe that there are a lot of more interesting projects still out there, waiting to be
created. I like to do new things and meet
new people. Besides, as I’ve said, Hamlet is
the only play I was really interested in.

esej
Stanisław Godlewski

W oczekiwaniu na burzę
Powiedzieć, że Burza jest najbardziej tajemniczym dramatem Szekspira to już niemal faux pas. O ostatnim dziele Stratfordczyka napisano już wiele, przygotowano
wiele ciekawych, niejednoznacznych realizacji. Siła Burzy tkwi chyba w tym, że splata w sobie niemal wszystkie szekspirowskie motywy, podejmuje wielkie tematy,
a zarazem olśniewa lekkością i fantazją.
Dawniej niektórzy twierdzili, że Szekspira
nie należy wystawiać, tylko czytać, bowiem
inscenizacja upraszcza wszystkie sensy
zawarte w dziele. Daleko mi do tak kategorycznych twierdzeń, ale coś w tym jest –
w Burzy co chwila odnajduje się coś nowego, jakiś zaskakujący ton, dysonans, który
paradoksalnie wzmacnia harmonię tekstu
(terminologia muzykologiczna jest jak
najbardziej na miejscu, bowiem to chyba
najbardziej „muzyczny” dramat Szekspira,
jak przekonująco dowodził W. H. Auden, do
którego jeszcze powrócę).
Ale, ale – skoro Burza jest tak bogata, w jakimś sensie „niemożliwa do wystawienia” – dlaczego wciąż nie schodzi
z afiszów teatrów na całym świecie? Pierwsza, dosyć banalna odpowiedź – każdy, kto
czytał ten dramat, wie, że traktuje on między innymi o teatrze i jego „magicznej” sile
(patrz finałowy monolog Prospera). Drugi
powód, mniej oczywisty – ostatni dramat
Szekspira daje okazję do stworzenia imponujących wizji plastycznych. Już pierwsza
(tytułowa) scena kusi, by użyć różnych
środków machinerii teatralnej. Efektownie
może również wypaść sceneria magicznej
wyspy Prospera. Tak też przez długie lata
grano Burzę – jako nieustającą feerię, popis niesamowitych efektów.
„Ale po co ciągnąć te wywody?”. To
cytat z Audena i jego Morza i zwierciadła.
Komentarza do „Burzy” Szekspira. Niedawno
wydano w Polsce jego Wykłady o Shakespearze (to właśnie tu można poczytać o muzyce „wewnętrznej i zewnętrznej” w Burzy),
a właściwie nie jego, bowiem cała książka
została napisana i zredagowana na podstawie notatek studentów Audena, sam
poeta nie troszczył się zbytnio o uwiecznienie swoich przemyśleń (historia literatury zna już takie przypadki). W ostatnim

felieton
numerze „Dialogu” (nr 7-8/2015) ukazały
się dwa, arcyciekawe omówienia tej pozycji autorstwa Małgorzaty Grzegorzewskiej
i Ewy Guderian-Czaplińskiej. A wszystko
to tuż przed Festiwalem Szekspirowskim.
Jako człowiek zajmujący się teatrem, naturalnie wierzę we wszelkiego rodzaju znaki,
więc uznałem to za powód do powtórzenia
sobie Morza i zwierciadła w reżyserii Grzegorzewskiego. Jeden z ostatnich spektakli wielkiego reżysera nadal ma swoją
siłę i poetycką moc, ale w trakcie seansu
coraz silniej pojawiały mi się w głowie obrazy z innej realizacji – Burzy w reżyserii
Krzysztofa Garbaczewskiego, wystawionej na (nomen omen) scenie im. Jerzego
Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we
Wrocławiu. Wydawać by się mogło, że to
dwa zupełnie odległe światy. Co łączy oba
te spektakle poza powiązaniami z szekspirowskim oryginałem? Oba są piękne (plastycznie), świetnie zagrane i na pierwszy
rzut oka zupełnie niezrozumiałe.
Zaskakuje niezwykła powtarzalność
motywów, na przykład wykorzystanie czerni i bieli w scenografii i kostiumach, choć
u każdego z twórców wygląda to inaczej.
Grzegorzewski stworzył spektakl, który
operuje kolorem i światłem niczym obrazy
holenderskich mistrzów – przygaszony,
rozświetlany czerwienią, nastrojowy. Garbaczewski razem z Aleksandrą Wasilkowską używają chłodu, ostrości kontrastów,
fantasmagorycznej wizji niczym z filmów
doby ekspresjonizmu niemieckiego. W obu
spektaklach pojawia się, jako rekwizyt,
szkielet ryby i w obu centralne miejsce zajmują lustra.
Ważniejsze i ciekawsze jest jednak to,
w jaki sposób i w jakim celu Grzegorzewski oraz Garbaczewski rozpętują swoje
burze. Grzegorzewski, jak zwykle – używa silnej konwencji. Wykorzystuje tekst
Audena, który sam w sobie operuje różnymi rejestrami poetyckimi. O ile pierwsza
część Morza i zwierciadła jest powołaniem
do życia fantastycznego, metaforycznego
teatru, który buduje w widzu wzruszenie
i śmiech, o tyle druga jest jej krzywym
odbiciem. Jerzy Radziwiłowicz jako Kaliban przez 40 minut monologuje na temat
natury teatru (i sztuki w ogóle) oraz życia
(a przez to, co jasne, i śmierci). Używając
śmiałych chwytów, perfekcyjnie wypowiadając gęsty tekst Audena, osacza widownię, rozwala poprzednie sceny, by w finale

otworzyć okno, wychodzące na ulicę
Wierzbową. Do teatru, miejsca naznaczonego codziennym przemijaniem fikcji imitującej życie, wdziera się samo
życie i samo przemijanie.
Garbaczewski jest ostrożniejszy –
jego Burza, niezwykle wyrafinowana plastycznie – staje się zlepkiem cytatów
z najróżniejszych wcześniejszych realizacji (prawdopodobnie również i z Grzegorzewskiego, choć wyraźniejsze są
inspiracje Warlikowskim, Kleczewską
i filmową wersją Julie Taymor). Garbaczewski uruchamia teatralną machinę,
bawi się cytatami i metateatralnością.
Wydawałoby się, że to wszystko jest
jedynie pustym ornamentem. A jednak,
warto dokładnie przyjrzeć się tej pozycji. Ze szczególnym uwzględnieniem
roli Mirandy w przejmującym wykonaniu Małgorzaty Gorol. Być może okaże
się, że ta Burza jest opowieścią o inicjacji, kojącej potrzebie tworzenia mitów
i przede wszystkim – o śmierci.
Na wstępie postawiłem hipotezę, że
Burzę wystawia się wciąż dlatego, że
operuje teatralnością i oferuje szerokie
możliwości inscenizacyjne. Jeżeli rozwinąć to i uznać teatralność za nieustanne
przeplatanie się tworzenia i przemijania, odgrywania i bycia, czasu i pustki,
a wszystko to w nieograniczonej, zmysłowej estetyce, to mogę postawić kolejną tezę – Burza jest samym odczuwaniem świata. Ale, na bok patos i wzniosłe
słowa! Do czytania i oglądania!
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Desdemona bez urlopu
Duszę się w tych ścianach, duszę,
z braku wyjazdu cierpię katusze.
Jeśli kto zrozumieć potrafi niebogę,
ten wie, że już dłużej wytrzymać nie mogę.
Mąż mój, całkiem jest obcy w tych stronach,
więc wciąż na wakacjach – a ja, nieboga,
do „tu” kuchennego przywiązana jestem.
Ucieknę stąd pod byle pretekstem.
Gdy wszystkie pieczenie spokojnie podduszę,
złapię wiatr w żagle i wbrew zawierusze
tych prac codziennych dam sobie dyspensę –
opuszczę na zawsze tę królewską mensę.
Oddychać chcę pełną piersią, Otello,
nurkować na rafach i jeść rafaello.
Nie dziw się – wszak ziemniak duszony
żadnym przysmakiem dla twej boskiej żony.
Nienawiść do mnie starannie zduś w sobie,
gdy będziesz wspominał te słowa moje:
w krajach mnie obcych poddusi poduszka –
tak długo nie będę wychodzić tam z łóżka.

Joanna Żabnicka

Wlontariusze nieustannie zachęcają do
uczestnictwa w Festiwalu

fot. Dawid Linkowski

10 Kazio sponge – korespondent szeksPiRoff
Zdystansowane
przemyślenia Kazio Sponge’a
Wjaćam dźiś ź Chin do Polśki i w śamoloćie
mam duźo ćaśu na egźiśtenćjalne joźkminki. W Chinach ńie dźiała fejśbuk, jutub i wśiśtko, ćego pjodućentem jeśt gugl. Więć
jako najwiękśi hipśtej i ćejebjita bajdźio
śię nudźiłem... ź nudów śtudiowałem Wikipedię - ona w Chinach odbieja. Natjafiłem
na „Liśtę kjajów najwiękśich pjodućentów
gjuśek”. Na piejwśim miejśćiu...Chiny!
Polśka dopiejo na 19. I tu mi na myśl pśiśedł Śekśpij. Pomyślićie źapewne ćio ma
piejnik do wiatjaka, otóź ja wam powiem.
Etymologićnie naźwiśko Śekśpija pochodzi od „tśąść” - shake i „gjuśka” - pear. SHAKESPEARE - „tśęśąćia śię gjuśka”, „tśąść
gjuśkę”, „śtśąśać gjuśkę”. Jak wiadomo,
źeby gjuśkę źjeść, tśeba podejść do dźewa,
chwycić pień i moćno tśąść - wtedy gjuśki
śpadają na źiemię. Śkojo Chińćicy tśięsą
joćńie najwięćej gjuśek, Śekśpij powińien
być ich śimbolem najodowym! Konieć tematu, kłania śię Kazio Sponge.

Etymologićnie naźwiśko Śekśpija pochodzi od „tśąść” - shake
i „gjuśka” - pear. SHAKESPEARE - „tśęśąćia śię gjuśka”, „tśąść
gjuśkę”, „śtśąśać gjuśkę”.

fot. Anna Makowska-Kowalczyk
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