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Complete Works: Table Top Shakespeare. Koriolan, 
Król Jan, Stracone zachody miłości, Makbet, 
Forced Entertainment (Wielka Brytania)

Można uznać, że twórcy 
Szekspirowskich remiksów 
wykorzystali już wszelkie dostępne 
formy interpretacji słynnych 
dramatów. Można, ale potem dobrze 
jest jeszcze wybrać się na Complete 
Works Forced Entertainment, 
żeby podważyć słuszność tego 
przypuszczenia. Cykl brytyjskiego 
zespołu dowodzi bowiem, że to 
najprostsze rozwiązania znanych 
historii z Szekspira – choć banalnie 
to zabrzmi – mogą niejednokrotnie 
jeszcze czymś zaskoczyć. Po raz 
pierwszy Szekspir w wydaniu 
„stolikowym” w całości zagościł na 
polskiej scenie.

Trudno opisać którekolwiek z  produk-
cji zaliczanych do cyklu Complete Works 
tak, aby uniknąć spoilera. Można jednak 
usprawiedliwić się tym, że istniejący 
od 2012 roku projekt jest już od dawna 
popularny w  wersji na YouTube, więc 
główna zasada „stolikowych spektakli” 
może być znana niektórym widzom. Per-
formans podejmujący dialog z tradycją 
wielkoformatowych inscenizacji stawia 
na minimalizm użytych środków. Naj-
ważniejszy jest tu przedmiot codzienne-
go użytku. Zwykle używamy go do go-
towania, sprzątania, naprawy. To rzeczy, 
jakich pełno mamy w  szafkach, szufla-
dach, zakamarkach, a Forced Entertain-
ment wykorzystują je jako aktorów Szek-

spirowskich opowieści, sami użyczając 
im głosu. Twórcy eksponują przedmioty 
na drewnianym stole ustawionym na 
środku sceny, wyciągają (każdą histo-
rię opowiada jeden narrator-performer, 
kobieta lub mężczyzna) je w kolejności, 
w jakiej pojawiają się postaci w Koriola-
nie czy Makbecie. Król może być tu ubi-
jaczką do ziemniaków albo pozłacanym 
trofeum, posłaniec to prawie zawsze ku-
chenna gąbka, w roli królowych dobrze 
sprawdzają się kawiarki i czajniczki. Dwo-
rem lub ludem są filiżanki, szkatułki, ba-
terie, buteleczki, łyżki. Każdy przedmiot 
zyskuje imię bohatera sztuki, każdy bo-
hater – swój przedmiot. Jedne rekwizyty 
dobrane są w  nieco bardziej ironiczny 
sposób od innych (wrogiem może być 
na przykład płyn do dezynfekcji toalety), 
wszystkie to przedmioty codziennego 
użytku. To one, z komentarzem narratora, 
tworzą historie miłości, zabójstw, zdrad 
i poświęcenia.

Projekt Forced Entertainment to 
maraton złożony z  trzydziestu sześciu 

godzinnych występów, czyli realizacja 
wszystkich dzieł Szekspira z  użyciem 
mnóstwa przedmiotów. W  trakcie każ-
dego spektaklu widać cały ten zbiór 
(prawdziwy ukłon w stronę rekwizytora, 
który zajmuje się ich inwentaryzacją!), 
zgromadzony na dwóch regałach po 
bokach sceny (na każdej półce mieszczą 
się mniej więcej dwa „zespoły aktorskie”, 
a pod spodem widnieje tytuł spektaklu, 
w którym grają). Każda historia odgrywa 
się w otoczeniu pozostałych, a wszyscy 
bohaterowie Szekspirowskiego świata są 
obecni na scenie. Tego z pewnością nie 
udało się dotychczas dokonać żadnemu 
reżyserowi. 

Ten prosty zabieg – gra z przedmio-
tami, to zarazem fascynacja dziecinnymi 
zabawami, w których korek może stać 
się rycerzem, a zakrętka królewną, ale 
także bardzo świadoma gra z  teatral-
nym medium (widać tu całą „maszyne-
rię” spektaklu) i przedmiotem-podmio-
tem. Środek przekazu ograniczył się 
do przedmiotu i  jednocześnie zmak-
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Complete Works: Table Top Shakespeare. Koriolan, 
Król Jan, Stracone zachody miłości, Makbet, 
Forced Entertainment (Wielka Brytania) 

Tłuczek do ziemniaków będzie 
Królem Janem, krem do twarzy 
zostanie francuską księżniczką, 
Koriolanus to butelka, a służący 
Makbeta – słoiczki po przetworach. 

Wyobraź sobie dobrze zaopatrzoną piw-
nicę. Schludnie poukładane przetwory, 
równo ułożone narzędzia i  przybory, 
wszystko na dwóch przeciwległych rega-
łach. A pośrodku stół, drewniany, widać, 
że używany, ale na solidnych nogach. 
A teraz wyobraź sobie, że zamknięto cię 
w tej scenerii z kimś, kto streszcza dra-
maty Szekspira. Z kimś, kto przy użyciu 
solniczki, sztućców, tłuczka do ziemnia-
ków i innych skarbów odnalezionych na 
półkach próbuje zobrazować zdarzenia 
opisane przez dramatopisarza. Skupiasz 
się na głosie, z  uwagą przyglądasz się 
codziennym przedmiotom, które teraz, 
zupełnie jak w dziecięcej zabawie, stają 
się królami, księżniczkami, błaznami czy 
rycerzami. W  tym piwnicznym świecie 
wszystko jest możliwe. Liczy się tylko 
wyobraźnia. Powietrze robi się ociężałe, 
a ty dajesz się porwać opowieści.

Ta podróż, w  którą można się udać 
w ramach Festiwalu Szekspirowskiego, 
została zaaranżowana przez brytyjską 
grupę Forced Entertainment. Szóstka 
aktorów przez dziewięć dni opowie 
sztuki Szekspira na nowo, współcze-
snym językiem angielskim, kameralnie 
i  z  humorem. Na pierwszy ogień pój-
dzie Koriolanus, w  otoczeniu żołnie-
rzy-gąbek do mycia naczyń. Obok na 
stole stanie surowa i żądna władzy mat-
ka-tarka, i  synek generała – maleńka 
filiżanka. Dobór tych przedmiotów nie 
jest przypadkowy, odzwierciedla sko-
jarzenia i stereotypy, którym posługu-
jemy się na co dzień. Ten antropomor-
fizujący komentarz pokazuje, jak często 
przypisujemy rzeczom ludzkie cechy. 
Po dramacie generała przyszedł czas 
na równie tragiczną historię Króla Jana, 
potem chwila wytchnienia i  śmiechu 
przy Straconych zachodach miłości, aby 
w finale do tego wyobrażonego świata 
wprowadzić znów grozę, spowodowaną 
zbrodnią Makbeta.

Nie ma co streszczać całej fabuły, 
warto zwrócić jednak uwagę na skon-
centrowane, pełne gracji ruchy ak-
torów, którzy wprawiają przedmioty 
w delikatny ruch. Wystarczy przesunąć 
butelkę i parę gąbek, aby w wyobraźni 
widza zarysowały się wojska kroczące 
na Rzym. Czasem strącenie pudełka ze 
spinaczami ze stołu mówi więcej niż 
niejedna filmowa scena samobójstwa. 
Forma zaproponowana przez Forced 
Entertainment jest prosta, ale przez to 
niezwykle wdzięczna.

symalizował jego możliwości – przed-
miot to najważniejszy i  jedyny aktor 
na drewnianym stole, centrum uwagi 
widzów i  nawigator dalszego ciągu 
opowieści (przecież król-ubijaczka nie 
może pozostać bezczynnie na scenie, 
wydarzenia muszą się dziać z p o w o d 
u przedmiotów). Nic nie może się odbyć 
bez aktorów-rzeczy w rolach władców, 
wojowników, rycerzy. Zarazem to ich 
„przedmiotowość” decyduje o podziale 
władzy w  tym świecie – największe 
gabaryty mają szansę na najbardziej 
znaczące funkcje w państwie, mniejsze 
– na role królewskiej świty czy wieśnia-
ków. Kobiece postaci otrzymują bardziej 
„wysublimowane” flakony czy opływo-
we kształty dzbanuszków, co też jest cie-
kawym komentarzem do stereotypów, 
które decydują nierzadko o  obsadzie 
Szekspirowskich ról. Na pierwszy rzut 
oka banalny pomysł okazuje się mieć 
bardzo krytyczny potencjał. Politycz-
ność tego projektu może leżeć w samej 
jego strukturze – kim bowiem jest narra-
tor, który „udziela” głosu przedmiotom? 
Czy to figura reżysera rozdającego tylko 
polecenia aktorom? Artystyczna prak-
tyka Forced Entertainment podważa 
mocną pozycję twórcy, obdarzając siłą 
wszystkich współtwórców artystyczne-
go kolektywu. To niezwykle świadomy 
sposób pracy, w  którym istotną rolę 
odgrywa każdy uczestnik i  element 
procesu.

Przed nami kolejne części tej układan-
ki. Poza recenzenckim „must see” chcę na 
koniec przedstawić mój osobisty punkt 
widzenia tego projektu. Zaj-
muję się krytyką tańca i dlate-
go chyba najbardziej urzekła 
mnie w tej propozycji choreo-
grafia przedmiotów, subtel-
ny i oczywisty sposób relacji, 
w  jakie wchodzą ze sobą na 
stole-scenie. Ich układy i  za-
leżności można nieprzerwanie 
śledzić. Przedmioty mogą ba-
wić i śmieszyć, (kiedy walczą 
ze sobą naczynia i środki czy-
stości), czasami na poziomie 
figuratywnym (pod względem 
kształtów, kolorów, układów), 
w odniesieniu do przestrzeni, 
czasami grając skojarzeniami. 
Oglądając kolejne stolikowe 
spektakle, każdy widz z pew-
nością podlinkuje swoje ana-
logie i historie. Jestem przeko-
nana, że będzie ich więcej niż 
trzydzieści sześć.
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Juliusz Cezar. Fragmenty, reżyseria: Romeo 
Castellucci, Societas Raffaello Sanzio (Włochy)

Juliusz Cezar, symbol siły, okazuje 
się starcem ledwo trzymającym się 
na nogach. Marka Antoniusza gra 
aktor po tracheotomii, a bohater 
„…vskij” jest aluzją do jednego 
z ojców założycieli teatru awangardy. 
Zapraszamy do świata emocji, gdzie 
jedyne ograniczenie stanowi ludzka 
wrażliwość.

Spektakl Juliusz Cezar. Fragmenty jest 
inspirowany jednym z  najczęściej na-
gradzanych dzieł Romeo Castellucciego 
Juliusz Cezar z 1997 roku. Przedstawienie 
można określić jako współczesną reflek-
sję nad sztuką retoryki, choć słów w tym 
spektaklu jest niewiele. Reżyser buduje 
niezwykle nieśpieszne i przejmujące wi-
dowisko. Większość wrażeń płynie z war-
stwy dźwiękowej i wizualnej spektaklu. 
W Juliuszu Cezarze uwaga jest skupiona 
na człowieku – jego fizyczności, słabo-
ściach, w  szczególności jednak reżyser 
koncentruje się na aparacie mowy. Już 
od pierwszych minut Castellucci kon-
frontuje widzów z ludzkimi organami i to 
dosłownie...

Do sterylnego pomieszczenia wcho-
dzi mężczyzna. Zajmuje się dezynfekcją 
sprzętu medycznego. Starannie oczysz-
cza długą czarną rurkę, po chwili zręcz-
nie wkłada endoskop do nosa. Za nim, 
na ścianie wyświetla się obraz – krtań 
i struny głosowe aktora na scenie. Ob-
raz ten ma w sobie coś hipnotyzujące-
go, reżyser pozwala nam zajrzeć w głąb 
ludzkiego ciała, odkrywa przestrzenie 
często nieznane. Wraz z kolejnymi sło-
wami obserwujemy, jak struny głosowe 
drgają i wibrują, gdy mężczyzna zanosi 
się śmiechem. Ten niezwykle intymny 
obraz stanowi zarazem najgłośniejszą 
scenę ze spektaklu. Dodatkowo stawia 
widza w roli podglądacza, zmusza go do 
refleksji nad rolą mowy, podkreśla tym 
samym, że głos będzie głównym boha-
terem sztuki, istotniejszym od śmierci, 
która przecież leży u podstaw tego dra-
matu.

Castellucci, z  wykształcenia plastyk, 
i  tym razem nie poskąpił widowni sła-
wetnych nawiązań do malarstwa. Sce-
na umierania Juliusza Cezara to jakby 
zatrzymane w kadrze obrazy Vincenzo 
Camucciniego – ustawione w  drama-
tycznych pozach, pełne napięcia ciała 
aktorów przypominają greckie posągi, 
surowe, zimne, jednak doskonałe. Ską-
pany w czerwieni Juliusz Cezar (Gianni 
Plazzi) umiera, przybierając patetyczne 
pozy wśród tych, którzy go zdradzili. Po-
czątkowa, nagłośniona scena stanowi ra-
zem z ostatnimi obrazami pozbawionymi 
słów, zręczną klamrę artystyczną. Naj-
pierw mogliśmy w makroskali obserwo-
wać pracę krtani, z kolei w finałowej prze-
mowie wypowiadane słowa pozbawione 
są swojego organicznego źródła. Na mar-
murowe podium wkracza bowiem Marek 
Antoniusz (Dalmazio Masini), w którego 
wciela się aktor po operacyjnym usunię-

ciu krtani, strun głosowych i  nagłośni. 
Dźwięk, który wydobywa się z jego prze-
łyku, staje się ostoją dawnego cesarstwa, 
jednak już słabą i ledwo słyszalną. Okale-
czona jama gardłowa może być odczyta-
na jako rany na ciele Juliusza Cezara.

Finałowa scena przywodzi na myśl 
ostateczny upadek – klęskę człowieka, 
słabość ciała, nieistotność słów. Steryl-
na przestrzeń jest opustoszała, ciemna. 
Po prawej stronie, w  maszynie-stelażu 
przypominającej kształtem aparaty do 
badań okulistycznych, małe wiatraczki 
sukcesywnie niszczą zawieszone nad 
nimi żarówki. Bez pośpiechu gasną ko-
lejne światła, słychać dźwięk pękającego 
szkła, scena powoli zapada w  wieczny 
sen, zupełnie jak Cezar. Następuje cisza. 
Długa i  przejmująca. Nikt nie chce jej 
przerwać. To, co dla jednych jest szeptem 
chorego człowieka, dla drugich może być 
ostatnim krzykiem rozpaczy.

Cichy krzyk 
Marka 
Antoniusza

Agata Iżykowska

Juliusz Cezar. Fragmenty, reż. Romeo Castellucci, fot. Dawid Linkowski

Juliusz Cezar. Fragmenty, spotkanie po spektaklu, fot. Dawid Linkowski



4

rzenie. Ciało nie wydaje się już narzędziem 
do przekazywania słów pomiędzy umy-
słem a światem zewnętrznym, ale stanowi 
ich organiczne, żywe źródło.

W  kolejnym fragmencie pojawia się 
Cezar, który jednak nie posługuje się 
słowem. Swoje myśli wyraża gestami, 
„mówi”, poruszając rękoma w  powie-
trzu – które widzowie wyraźnie „słyszą”. 
Przetworzony dźwięk jego kroków i sza-
ty ocierającej się o podłogę przypomina 
zgrzyt kamieni, przez co on sam wydaje 
się ożywionym posągiem. Również mor-
dowany jest bez słów i w zupełnym, sym-
bolicznym spokoju.

Tam gdzie można by było spodziewać 
się brutalności, panuje zupełna cisza, 
a miejsce krzyku i donośności przemowy 
Marka Antoniusza zajmuje przejmujący 
głos aktora po laryngektomii. Trudno 
opisać odczucia, jakie wywołują w  wi-
dzach mowa i  oddech człowieka po-
zbawionego aparatu mowy. Szokuje ze-
tknięcie brutalnej cielesności z pięknem 
Szekspirowskiego monologu. Sam aktor 
przyznaje, że podczas jego wygłaszania 
czuje, jakby śpiewał hymn o najpiękniej-
szym, jego zdaniem, uczuciu, jakim jest 
wielka przyjaźń.

Juliusz Cezar. Fragmenty to równo-
cześnie seria pięknych obrazów, malo-
wanych tylko trzema kolorami: bielą, 
czerwienią i czernią. Jednym z takich ob-
razów jest krwistoczerwona szata Ceza-
ra w sterylnej, czystej, białej sali i czarny 
koń stojący za nim. Inne przedstawienie 
to Cezar i jego zabójcy układający swoje 
ciała w figury przypominające antyczne 
rzeźby. Biała sala operacyjna nie jest tyl-
ko otoczeniem, ale stanowi doskonale 
spójną całość z osobami i przedmiotami 
na scenie. Patrzymy na monumentalną 
wręcz kompozycję, a  przecież złożoną 
z tak niewielu elementów.

Ta rytualna operacja na dramacie jest 
zupełnie unikatowym wydarzeniem, 
które uczestnicy Festiwalu mogą dziś raz 
jeszcze zobaczyć i przeżyć.

nurt główny

Shakespeare a cappella, śpiew: Stanisław Soyka, 
zespół wokalny: Cracow Singers (Polska)

Trudno wyobrazić sobie bardziej 
odpowiednią inaugurację 
jubileuszowego Festiwalu 
Szekspirowskiego niż koncert 
Stanisława Soyki powracającego po 
ponad dwudziestu latach do sonetów 
stradfordczyka.

Artysta łączący wokalistykę jazzową 
z popową estetyką po raz pierwszy zajął 
się poezją Szekspira w 1995 roku, kiedy 
wydał płytę Sonety Shakespeare z wybo-
rem utworów w tłumaczeniach Stanisła-
wa Barańczaka i Macieja Słomczyńskie-
go. Trzy lata później na rynku ukazało się 
wydawnictwo Soyka Sings Shakespeare’s 
Sonnets, gdzie zabrzmiała oryginalna, 
wczesna nowoangielszczyzna. Tym ra-
zem w dwupłytowym albumie Shakespe-
are a cappella (2015) muzyk zbiera część 
swoich kompozycji, lecz akompaniuje 
mu nie, jak poprzednio, zespół instru-
mentalny, ale piętnastoosobowy chór 
Cracow Singers. Aranżacje przygotowa-
ne przez Karola Kusza przenoszą muzy-
kę Soyki do świata wyłącznie wokalnego, 
nadając jej nową jakość, i to właśnie one 
złożyły się na otwarcie dwudziestej edy-
cji festiwalu.

Zespół zaprezentował trzynaście so-
netów. Krótkim koncert, ograniczony 
niemal wyłącznie do muzyki i zapowie-
dzi numerów porządkowych wierszy, 
określiłbym po prostu jako błogi. Soyka 
i  jego swoboda w  prowadzeniu melo-
dii oraz akompaniujący mu wykonaw-
cy Cracow Singers stworzyli subtelne 
kompozycje, pełne zgodnych, szerokich 
współbrzmień, które jednak nie były po-
zbawione jazzowego groove’u. Bo mimo 
że krakowscy śpiewacy poruszają się 
swobodnie również w twórczości między 
innymi Witolda Lutosławskiego, to spo-
tkanie z Soyką zdecydowanie zachęciło 
ich do formy lżejszej, akcentującej linię 
melodyczną i wyraźny podskórny puls, 
kojarzone ze stylistyką charakterystycz-
ną dla małych grup wokalnych, jak kie-
dyś Manhattan Transfer czy Novi Singers, 
a dziś kontynuowaną przez na przykład 
New York Voices i Audiofeels.

Soykę i Cracow Singers wyróżnia uni-
kanie formy piosenkowej, a w jej miejsce 

Juliusz Cezar. Fragmenty, reżysera: Romeo 
Castellucci, Socìetas Raffaello Sanzio (Włochy)

Kluczem do rozpoznania nowej wersji 
spektaklu Romea Castellucciego 
wcale nie jest odniesienie jej do 
oryginalnego Juliusza Cezara 
z 1997 roku. To właśnie oderwanie 
i osobność nadaje przedsięwzięciu 
zespołu Socìetas Raffaello Sanzio 
nowe, ważne znaczenie.

Twórcy porównują przestrzeń w Gdań-
skim Teatrze Szekspirowskim z  salą 
operacyjną. Znajdujemy się w  jasnym 
pomieszczeniu o ścianach ze śnieżnobia-
łego materiału. W tej sterylnej i czystej 
pustce przeprowadza się operacje – ale 
nie jedną. Operowany jest nie tylko tekst 
Szekspira, którego wyrwane fragmenty 
możemy usłyszeć. Zabieg wykonuje się 
również na słynnej, starej inscenizacji. 
Warto pamiętać, że tytułowe „fragmen-
ty” to nie najciekawsze momenty spek-
taklu, wybrane i  zaprezentowane, aby 
dać namiastkę oryginału. Te fragmenty 
– kawałki ciała stanowiącego pierwot-
ny spektakl – zostały świadomie i z chi-
rurgiczną precyzją wyjęte z organizmu 
przedstawienia i na oczach widzów pod-
dane kolejnym operacjom.

Obserwujemy przemowę „…wskiego” 
od wewnątrz, przy pomocy endoskopii. Na 
scenie mówi aktor, ale nad sceną widzimy 
na ekranie jego „mówiącą” krtań. Dzięki ka-
merze aparat mowy człowieka wydaje się 
prawie osobną istotą. Nie tylko przewodzi 
głos nieruchomego aktora, ale sam poru-
sza się jak żywe, pełne krwi i mięsa stwo-

Sonety SoykiChirurgiczna 
precyzja 
Castellucciego

Jan KarowZuza Zajt

Juliusz Cezar. Fragmenty, reż. Romeo Castellucci, fot. Dawid Linkowski
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Hamlet, reż. Krzysztof Garbaczewski, 
Narodowy Stary Teatr (Polska)

Ostatnio w rozmowach o teatrze 
pojawia się półżartobliwy termin 
„teatr dla teatrologów” określający 
te spektakle, z których „zwykły” 
widz, niezapoznany wcześniej 
z całym szeregiem kontekstów 
i nieoczytany w grubych naukowych 
tomach, nie zrozumie niczego. 
Zdaje się jednak, że stopień 
samozapętlenia niektórych spektakli 
i całkowite pominięcie widza 
sprawiają, że wobec tych dzieł nawet 
teatrolog może stać się bezsilny.

Mało kto nie zna Hamleta. Każdy jest 
w  stanie streścić tę sztukę, nawet jeśli 
czytał ją dość dawno temu. Większość 
z nas oglądając kolejne spektakle, już nie 
interesuje się fabułą i nie zastanawia nad 
tym, jaki będzie jej finał. Bardziej zajmują 
nas rozwiązania zaplanowane przez re-
żysera. Chcemy na przykład wiedzieć, jak 
pokaże wybrane sceny, chociażby scenę 
teatru w teatrze, w której Hamlet prowo-
kuje Klaudiusza, aby ten przyznał się do 
morderstwa swojego brata (tylu reżyse-
rów dopisywało jej przecież odmienny 
kontekst, zmieniało motywacje i  prze-
bieg). Z  ciekawością wyczekujemy też 
chwili, w której przekonamy się wreszcie, 
jak aktor wcielający się w tytułową rolę 
powie słynny monolog.

zgoda na poddanie się frazie wpisanej 
tak w język Szekspira, jak i polskie prze-
kłady jego sonetów. I tu zasługi można 
podzielić równo, ponieważ Soyka wie-
lokrotnie nadawał utworom poetyckim 
muzyczny kształt (spotkania z  twór-
czością z Leśmiana, Miłosza, Osieckiej), 
a aranżacje Kusza wydobyły z sonetów 
przede wszystkim ich muzyczność, któ-
ra od lat inspiruje artystów tak różnych, 
jak David Gilmour, Paweł Mykietyn czy 
właśnie Stanisław Soyka. I choć w cyklu 
sonetów często spotykamy się z refleksją 
trudną (tak jak w jednym z refrenów: „sy-
tość walczy z głodem, a nadmiar z pustką 
biegną”), to jednak harmonijna muzyka 
pozostawia wrażenie lekkości, co zapro-
szona publiczność nagrodziła owacją na 
stojąco.

W zeszłym roku na Festiwalu ogląda-
liśmy tak wiele inscenizacji Hamleta, że 
po pewnym czasie można było skupić 
się tylko na tym, co dzieje się na scenie, 
nie kontrolując tłumaczenia spektakli na 
polski. Wydaje się, że ten dramat dosko-
nale znamy, ale po obejrzeniu propozycji 
Narodowego Starego Teatru w Krakowie 
w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego 
można dojść do wniosku, że nie wiemy, 
o co w tym najsłynniejszym Szekspirow-
skim dramacie w  ogóle chodzi. Para-
frazując zdanie z przedstawienia – jeśli 
grasz Hamleta bez kontekstów, to grasz 
źle, bo trzeba zagrać wielu Hamletów, 
których wykreował Szekspir. Należałoby 
zauważyć jednak, że jeśli grasz Hamleta 
samymi kontekstami, to nie grasz Ham-
leta wcale.

Wszystkiego bowiem w tym spekta-
klu jest za dużo. Reżyser nie eksploatu-
je do końca ciekawych pomysłów, jak 
na przykład początkowego fragmentu, 
w którym Klaudiusz (Krzysztof Zawadz-
ki) i Gertruda (Iwona Budner) siadają na 
widowni – zrzuciwszy wcześniej z foteli 
kukły przypominające trupy – i z boku, 
z dystansem przyglądają się rozgrywa-
nym wydarzeniom. Koncepcji też jest 
zbyt wiele, a w nawiązaniach i odniesie-
niach chyba nie sposób się nie zgubić. 
Jest Szekspir, Wyspiański, pojawia się 
nawet Helena Modrzejewska, a jednym 
z  muzycznych motywów staje się pio-
senka z  animowanej bajki Księżniczka 
łabędzi. Bardzo efektowna scenografia 
autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej wy-
daje się jednak czasem efekciarska przez 
to, że nie jest ogrywana przez aktorów. 
Na proscenium stoją przezroczyste stoż-

ki i  odlewy wyciągniętych dłoni o  na-
turalnej wielkości obracające się wokół 
własnych osi. A że to spektakl krakowski, 
nie brak i nawiązania do tego miasta: po 
prawej ustawiono wielką rzeźbę dłoni 
zaciśniętej w  pięść – to aluzja do prac 
Igora Mitoraja. Po przeciwnej stronie bije 
wielkie serce skonstruowane tak, że przy-
pomina prawdziwy organ. Przymocowa-
no do niego kable, które wypompowują 
czerwony płyn, zalewający jak krew leżą-
cą na środku sceny mapę Europy. W cen-
trum ustawiono okrągły brodzik z wodą, 
a nad nim obrotowy ekran-lustro. Scenę 
morderstwa starego Hamleta symbolizu-
je wielkie ucho zamieszczone na dużym 
lustrze, z dwiema dłońmi wskazującymi 
przeciwne kierunki. Ale wszystko jest 
wykorzystywane tylko na chwilę, jakby 
zarysowane, pozostawione bez kontynu-
acji, chaotyczne. Brakuje napięcia, dyna-
miki, przepływu energii. Aktorzy często 
ściągają i zakładają mikroporty, podając 
je pracownikom technicznym. Ci z kolei 
wchodzą na scenę, co zaburza akcję. To 
wszystko sprawia, że sceny stają się nie-
zamierzenie zwyczajnie komiczne.

Aktorsko spektakl też nie jest równy: 
podczas gdy niektórzy naprawdę wcie-
lają się w odgrywane postacie, inni tyl-
ko wypowiadają ich kwestie, pozostając 
sobą – performują. Świetny jest Roman 
Gancarczyk jako HamletMaszyna, który 
cytuje fragmenty tekstu Heinera Mülle-
ra; męcząca, zmanierowana natomiast 
Jaśmina Polak jako Ofelia. Garbaczew-
ski często mówi o swoich aktorach jako 
o  performerach, a  spektakle nazywa 
instalacjami. Jeśli popatrzymy na jego 
Hamleta z tej perspektywy i jeśli obejrze-

HamletInstalacja
Karolina Przystupa

Shakespeare a cappella, Soyka & Cracow Singers, fot. Dawid Linkowski
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Hamlet, reż. Krzysztof Garbaczewski, 
Narodowy Stary Teatr (Polska)

Krzysztof Garbaczewski 
eksperymentuje z użyciem 
nowych mediów, ekranów i kamer. 
Niestraszne mu też sztuczne 
serca, pompki, wielkie ekrany czy 
zbiorniki na wodę. Ta kompilacja 
przypominająca ekspozycję sztuki 
współczesnej miała towarzyszyć 
Hamletowi na scenie.

Tragedia rodziny królewskiej ze względu 
na tak obraną estetykę nabiera innego 
znaczenia – jest mniej dynamiczna niż 
w  szekspirowskim dramacie, bardziej 
ociężała, zbliżona emocjonalnie do psy-
chologicznych filmów, w których zawsze 
dochodzi do nieszczęścia. Współczesny 
Hamlet w  wersji Garbaczewskiego to 
człowiek zagubiony, targany emocjami, 
ale przede wszystkim to mężczyzna, 
który ma trudności z określeniem wła-

Labirynt 
Garbaczewskiego

Agata Iżykowska

Hamlet, reż. Krzysztof Garbaczewski, fot. Dawid Linkowski

Hamlet, reż. Krzysztof Gabraczewski, fot. Dawid Linkowski

libyśmy go w galerii sztuki współczesnej, 
to można by śmiało stwierdzić, że to uda-
na instalacja inspirowana Szekspirow-
skim tekstem, a właściwie wieloma tek-
stami i wieloma Hamletami. Jak zwykle 
bowiem w przypadku dramaturga Mar-
cina Cecki, który wspólnie z Garbaczew-
skim tworzył scenariusz, spodziewać się 
można kompilacji wielu różnych dzieł 
i wielu odniesień. I jak zwykle też w przy-
padku tego twórczego tandemu wiele 
jest metateatralności i zdystansowane-
go podejścia do wystawianego dramatu, 
ale i  – niestety – nieco moralizowania. 
Dialogi o miłości, wypowiedzi o morder-
stwach i zabijaniu wydają się momenta-
mi tak oczywiste, że aż kiczowate.

Jan Kott, pisząc o Hamlecie, zauważa, 
że musimy patrzeć na ten tekst, pamię-
tając o tym, co już na jego temat powie-
dziano i  napisano, tak jak na uśmiech 
Mona Lisy Leonarda da Vinci patrzymy, 
myśląc o licznych analizach tego dzieła 
i zastanawiając się nad jego tajemnicą. 
Teatr podobno istnieje w dyskursie. To 
prawda, ale skupieni na dyskursie, nie 
zapominajmy o teatrze. Nie samymi kon-
tekstami Szekspir żyje.
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Burzę tego reżysera w  Teatrze Polskim 
we Wrocławiu. Tak samo mroczny kli-
mat i postaci zanurzone w nieszczęściu 
– to wszystko tworzyło spójny obraz, ale 
tylko do połowy spektaklu. Następnie 
zaczęło umykać, pozostawiając uczucie 
zagubienia.

Jeżeli już szukać punktów wspól-
nych w pracach reżysera, to na pewno 
można wspomnieć o scenografii (Alek-
sandra Wasilkowska, jego stała współ-
pracowniczka). W  obu inscenizacjach 
Szekspira pobrzmiewa mroczny klimat 
horrorów i  filmów psychologicznych. 
Monumentalne części ciała oznaczają, 
że tu będziemy jak przez lupę patrzeć 
na człowieka. Ucho jako symbol zbrodni 
Klaudiusza czy wielkie serce, pompujące 
krew na całą Europę, symbol władzy. Do 
tego ogromny ekran wiszący nad wodą 
na środku sceny. Trzeba przyznać, że es-
tetyczne rozwiązania Garbaczewskiego 
stanowią sztukę samą w  sobie, która 
bywa niekiedy lepszym komentarzem 
do spektaklu niż gra aktorska. Chociaż 
tej nie można nic zarzucić. Bielenia, Za-
rzecki i Gancarczyk, wszyscy jako Ham-
let stworzyli niezwykle przejmującą kre-
ację, która wybrzmiałaby może jeszcze 
lepiej, gdyby nie panujący na scenie 
chaos.

Garbaczewski nie daje gotowej 
recepty na odczytanie Hamleta, on 
podsuwa propozycje, lawiruje między 
wieloma tekstami kultury, żeby poka-
zać, że spory o to, jak grać Hamleta, ni-
gdy nie znajdą rozstrzygnięcia. Obraz 
Hamleta rodzi się w naszych głowach 
i  tylko od nas zależy jego ostateczny 
kształt.

złoty Yorick / SzekspirOFF

snego „ja”. Dlatego w  tej inscenizacji 
Hamleta możemy oglądać aż trzy wcie-
lenia głównego bohatera. Z  gąszcza 
znaczeń wyłoniły się zwielokrotnione 
tożsamości – nieszczęśliwe i naznaczo-
ne piętnem śmierci. Każdy Hamlet ma 
swoją bolączkę, zupełnie inaczej prze-
żywa traumę po stracie ojca. Najmłod-
szy (Bartosz Bielenia) to mężczyzna 
niezwykle emocjonalny, często działa 
nieracjonalnie To chłopiec, który nie 
potrafi wybaczyć Gertrudzie nowego 
związku. Książę próbuje się mścić, ale 
jego plany do niczego nie prowadzą. 
Drugi Hamlet (Krzysztof Zarzecki) jest 
stonowany, dojrzalszym mężczyzną. In-
terpretując tę postać, Garbaczewski sku-
pił się na wątku erotycznym w dramacie 
Szekspira. A dokładniej, rzucił światło na 
mizoginistyczną postawę Księcia wobec 
kobiet. Pustkę po śmierci ojca mają wy-
pełnić noce spędzone z opłaconą Ofelią 
(Jaśmina Polak), która powinna pomóc 
mu w zdefiniowaniu jego seksualności. 
Dziewczyna ubrana jest w  strój Czer-
wonego Kapturka. Erotyczne odczyta-
nie tej bohaterki ma silne uzasadnienie 
w ludowych przekazach, w których nie-
posłuszna córka symbolizowała prze-
mianę małej dziewczynki w dojrzałą ko-
bietę. To właśnie taką Ofelię oglądamy, 
kuszącą i infantylną jednocześnie.

Symboliczne i znaczeniowe naddat-
ki stworzone przez Garbaczewskiego 
stanowią komentarz do klasycznego 
dramatu. Kolejnym elementem rozbitej 
tożsamości Hamleta jest HamletMaszy-
na (Roman Gancarczyk), mężczyźnie zo-
stały przypisane teksty Heinera Müllera. 
Jego postać jest zrezygnowana, poko-
nana przez życie. Ten Hamlet nie pyta 
widza być czy nie być. On mówi: „Gdzieś 
rozbija się ciała, żebym mógł mieszkać 
w moim gównie [...] Chcę być maszyną. 
Żadnego bólu, żadnych myśli”. Każdy 
z  Hamletów w  spektaklu Garbaczew-
skiego permanentnie umiera, ale ścież-
ki, które prowadzą ich w objęcia śmierci, 
są inne. 

Cała sieć intrygujących obrazów stwo-
rzona Garbaczewskiego działała mniej 
więcej do połowy spektaklu, po scenie 
pierwszego spotkania Ofelii i  Hamleta 
doszło do pewnego rozłamu. Zupełnie 
jakby coś się odkleiło od wartkiej akcji 
i  rozsypało na części, które do samego 
końca w chaotycznych etiudach ogrywa-
ły przestrzeń Teatru Wybrzeże. Być może 
to celowy zabieg, który miał podkreślić 
nieuchronny upadek tego świata, ale po-
dobne wrażenie odniosłam, oglądając 

Macbett, opieka reżyserska: Mateusz Przyłęcki, 
Teatr PAPAHEMA (Polska); Ja eiebie też, 
reżyseria Lech Mackiewicz, Lubuski Teatr w 
Zielonej Górze (Polska)

Za SzekspirOFF-em dwa kolejne 
„pierwsze razy”: pojawienie się 
na dużej scenie Teatru Wybrzeże 
oraz obecność zespołu z teatru 
dramatycznego.

Do tej pory zespoły z nurtu alternatyw-
nego wykorzystywały głównie różne 
przestrzenie plenerowe w  okolicach 

Bohema i golfiści
Jan Karow

gdańskiego centrum oraz możliwości 
Teatru w Oknie mieszczącego się przy 
ulicy Długiej. W tym roku pojawiła się 
okazja do skorzystania z  potencjału 
z głównej sceny Wybrzeża, co po części 
wynika z  faktu, że do ostatniego dnia 
festiwalu Malarnia jest w pełni oddana 
do dyspozycji Brytyjczykom z  Forced 
Entertainment. Przyjemność pierwsze-
go zmierzenia się z tą nową lokalizacją 
i skorzystania z jej możliwości, które do-
tychczas były niedostępne dla offow-
ców. przypadła Teatrowi Papahema.

Białostocka formacja przyjecha-
ła do Gdańska z  teatralną propozycją 
Macbetta – rzadko wystawianego na 
polskich scenach a napisanego w okre-
sie zimnej wojny. Sztuka jest luźną wa-
riacją rumuńskiego dramatopisarza, 
Eugène’a  Ionesco, na temat szkockiej 
tragedii. W  Anglii rządzonej przez ar-
cyksięcia Duncana dochodzi do wojny 
domowej, którą wywołują niezadowo-
leni tanowie. Zwaśnione strony zostają 
pokonane przez żołnierzy Macbetta 
i  Banco, dowódców wojsk arcyksięcia. 
Obu obiecuje się tytuły i  ziemie po 
zwyciężonych buntownikach, Banco 
musi jedynie poczekać na pojmanie 
skutecznie wymykającego się Glamisa. 
W  tym samym czasie o  względy dru-
giego generała zaczyna się starać Lady 
Duncan…

W  spektaklu powstałym pod opie-
ką Mateusza Przyłęckiego akcja toczy 
się na polu golfowym. Nie oglądamy 
tysięcy ścinanych żołnierzy – jesteśmy 
w trakcie przerwy w działaniach wojen-
nych. Tchórzliwy Duncan może siedzieć 
schowany w  swoim bunkrze ukrytym 
w  trawiastym wzniesieniu i  wychylać 
się z niego tylko wtedy, kiedy jest wy-
woływany. Generałom zaś nie pozo-
staje nic innego, jak odpoczywając na 
leżakach, rozprawiać o  jego dobroci 
i  sprawiedliwości, popijając przy tym 
lemoniadę. Okazuje się, że niewiele 
potrzeba, aby nawet maluczcy zapała-
li żądzą władzy i byli gotowi zabić dla 
niej swojego władcę. Bo Macbett i Ban-
co nie przedstawiają się jako wybitni 
stratedzy sztuki wojennej. Mała niepo-
prawna myśl, kilka złych podszeptów 
i brutalna machina rozkręca się, niejako 
siłą własnego rozpędu. W wersji Teatru 
Papahema niechęć do bohaterów nie 
wynika jednak z ich obrzydliwości czy 
nikczemności, ale z przaśności. Gdy in-
tryga zaczyna się zazębiać, pojawiają 
się rytmy disco polo, a Macbett, upo-
dabniając się do Duncana, przypomina 
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Anatomia gniewu, opracowanie tekstu 
i reżyseria: Jan Hussakowski, Dzieci gniewu 
(Polska)

„Potrzeba nam przede wszystkim 
teatru, który by rozbudzał: 
rozbudzał nerwy i serce” – oto 
jeden z postulatów programowych 
teatru okrucieństwa. Jego 
twórca, Antoni Artaud, nie 
zgadzał się z koncepcją dramatu 
naturalistycznego. Poszukiwał 
w teatrze zupełnie nowych idei. 
Uważał, że główne zadanie 
widowiska teatralnego polega 
na wywołaniu u odbiorcy silnych 
emocji. Spektakl rozumiał jako 

Gniew... ale 
stłumiony?

Balbina Hoppe

Skończyły nam się dni, Teatr Alatyr, fot. Sebastian Góra

swego rodzaju rytuał magiczny, 
podczas którego poznać można 
najgłębsze prawdy. Poprzez 
oddziaływanie na widza za pomocą 
różnorodnych środków chciał 
wyzwolić w nim jego prawdziwą 
naturę, skrępowaną przez 
cywilizację.

Prezentowana w  ramach nurtu Szek-
spirOFF Anatomia gniewu stanowi 
próbę stworzenia spektaklu według 
zasad ustanowionych przez Artauda. 
Już na samym początku widz znajdu-
je się w  samym centrum widowiska. 
Każdy może wybrać dowolne miejsce. 
Decyzja niełatwa, gdyż siedzenia usta-
wione są w  sposób niekonwencjonal-
ny. Między sceną i  widownią nie ma 
granicy. Kiedy wszyscy zajmą już miej-
sca, okazuje się, że to widzowie siedzą 
pośrodku. Na podestach, w  czterech 
kątach sali nieruchomo stoją postaci 
przywodzące na myśl figury woskowe. 

wodzireja w czerwonej kamizelce z nie-
znikającym z twarzy uśmiechem. Bo do 
władzy wdzięczą się wszyscy i przesta-
je być istotne, kto ją sprawuje – brawo 
bije się tak samo Putinowi, którego 
śpiew może oklaskiwać na koncercie 
nawet Gérard Depardieu, jak i zabójcy 
Duncana rodem z wiejskiej remizy.

Bohaterowie Ja ciebie też również ry-
walizowali, ich ambicje jednak nie były aż 
tak rozbuchane – nie śniła im się władza, 
ale niewielki teatralny angaż. Troje miesz-
kających razem aktorów. On i Ona mają 
się ku sobie. Okazuje się, że Ten Drugi je-
dynie udaje, że jest gejem i nagle wspól-
na próba sceny balkonowej z Romea i Julii 
przestaje być taka prosta. Przy wielu nie-
dociągnięciach spektaklu Lubuskiego Te-
atru z Zielonej Góry, z których najbardziej 
mierziła część dialogów przywodzących 
na myśl południowoamerykański serial, 
zmuszenie widzów do dwukrotnego 
obejrzenia tej samej historii, granej, co 
prawda, przez różne obsady, uruchamia 
całkiem intrygujący mechanizm. Akto-
rzy rywalizują o rolę – ten temat nagle 
zaczyna funkcjonować obok tekstu, sta-
je się istotny nie tyle w przedstawieniu, 
ile refleksji oglądających – bo nie sposób 
uciec od nieustannie porównywanych 
wersji, przypominania sobie i oceniania 
pojedynczych rozwiązań aktorskich, 
sprawdzania nastrojów kolejnych scen. 
Mimo że fabuła ta sama, to obie grupy 
poprowadzone zostały odmiennie, po-
staci miały odmienny stosunek do pię-
trzących się co i rusz problemów, przez 
co akcenty również rozkładały się w obu 
przypadkach inaczej. Była jednak też 
chwila dobrej zabawy, kiedy dwukrotnie 
do zespołu z Zielonej Góry dołączył Ma-
ciej Konopiński, aktor Teatru Wybrzeże. 
Ze zdrowym dystansem wcielił się w rolę 
reżysera prowadzącego przesłuchanie 
i naigrawał się z różnych chwytów zna-
nych z tak zwanego teatru współczesne-
go. Były więc i przekleństwa, i nagość, 
i rozbicie postaci na dwóch aktorów, ta-
rzanie się po scenie, rodzenie w trakcie 
wygłaszania kwestii, oraz parę innych 
rozwiązań. Te improwizowane sceny 
pokazały, że kiedy tylko zniknął balast 
reżyserskiego tekstu, sześcioro aktorów 
potrafiło bawić się świadomie swoim 
warsztatem i stosunkiem do zawodu ak-
tora.

Pierwszy pokaz alternatywy na dużej 
scenie Wybrzeża wypadł zatem całkiem 
udanie. A to dopiero początek, bo Szek-
sirOFF powróci na nią w tym roku jeszcze 
kilkakrotnie.
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Skończyły nam się dni, scenariusz i reżyseria: 
Jakub Kasprzak, Teatr Alatyr (Polska)

Podział ziemi pomiędzy córki Leara 
doprowadza do rozpadu nie tylko 
królestwa, ale także całego świata. 
Na jego zgliszczach dwie zwykłe 
kobiety, które jakimś cudem przeżyły 
katastrofę, opowiadają sobie historię 
apokalipsy i nieszczęść, które 
sprowadziła na ludzi.
Grupa lalkarska z  Białegostoku – Teatr 
Alatyr – umieszcza akcję pięknego pla-
stycznie przedstawienia w  postapoka-
liptycznym świecie. Tworzy go ze starych, 
porozrzucanych rzeczy, sklepowego 
wózka, dziecięcej kołyski, samochodo-
wego fotela, stert szmatek i starych tore-
bek. Na tym wysypisku żyją dwie kobie-
ty (Olimpia Bogusz, Milena Kobylińska), 
które ożywiają lalki – z  twarzami po-
starzałych ludzi wyniszczonych biedą. 
Zdecydowanym atutem przedstawienia 
jest jego forma plastyczna – opuszczo-
ne szczęki lalek wyglądają jak wydłużo-
ne czaszki, przypominają trupy-widma 
z przeszłości. Gdy jednak aktorki zaczy-
nają nimi poruszać, lalki tracą przeraża-
jący i trupi wyraz, zyskują cechy ludzkie, 

Skończył nam się 
świat

Zuza Zajt

Skończyły nam się dni, Teatr Alatyr, fot. Sebastian Góra

Ożywają dopiero wtedy, gdy światło 
gaśnie. Dwóch mężczyzn i dwie kobie-
ty. Poza nimi nie ma nic, żadnej sce-
nografii, żadnych rekwizytów. Tylko 
niepokojąco ciemne oczy i  pobielone 
usta.

Zgodnie z koncepcją Artauda aktorzy 
są tutaj najważniejsi. Nie każdy widz ma 
wszystko w  zasięgu wzroku. Niekiedy 
musi się odwracać, by dostrzec mówią-
cą postać. To także pomysł ojca teatru 
okrucieństwa, który dążył do tego, aby 
widz czuł się niewygodnie, nieswojo 
i niespokojnie. Artaud chciał wyzwolić 
w  odbiorcy spektaklu poczucie lęku, 
osaczenia, rozdrażnienia. Twórcy Ana-
tomii gniewu do stworzenia atmosfery 
niepokoju wykorzystali także efekt mu-
zyczny, drażniące i głuche dźwięki o ni-
skich tonach.

W teatrze okrucieństwa bardzo wa- 
żna była również ekspresja cielesna, 
natomiast słowa zastąpiono krzykiem, 
niewerbalnymi, pierwotnymi odgłosa-
mi. Anatomia gniewu to spektakl mó-
wiony. Aktorzy przez cały występ nie 
schodzą z  podestów, wszystkie kwe-
stie wypowiadają z  jednego miejsca. 
Wcielają się w postaci, mówią pojedyn-
czo lub wszyscy na raz, przedstawiają 
opowieść – ale nie jet ona płynna. Nie 
ma jednej stałej nici kompozycyjnej. 
To, co mówią, jest jedynie splotem 
samoistnych wypowiedzi. Bo to nie 
sens słów jest tutaj najważniejszy, ale 
sposób ich wypowiadania. Aktorzy wy-
korzystują cielesność oddechu, mimi-
kę, gesty i  formułę niemego krzyku, 
aby stworzyć nastrój.

Jest to nastrój gniewu, nieludzkie-
go okrucieństwa, a  także bezsilności. 
Występ naprawdę się udał, ale odczuć 
można było w Anatomii gniewu brak za-
kończenia. Od samego początku napię-
cie rosło i rosło, razem z nim atmosfera 
destrukcji, nieopanowanych instynk-
tów, zwierzęcości unosiła się wszędzie 
wokoło, uczucie niepokoju nasilało się 
– nic jednak się nie wydarzyło. Zabra-
kło punktu kulminacyjnego. Spektakl 
nagle po prostu skończył się. Cztery 
postaci przez dwadzieścia minut opo-
wiadały o  swoim silnym, rosnącym 
gniewie, wzmagającym się uczuciu 
złości, zniszczeniu, okropieństwie, po 
czym momentalnie zamknęły usta. Nie 
dały upustu swoim negatywnym emo-
cjom. Nie było kataklizmu, nie było 
wybuchu. Co stało się z  rozsadzającą 
je złością, co sprawiło, że nagle uspo-
kojone – zamilkły?

zamieniają się w zagubione i smutne po-
staci.

Aby uwierzyć, że oglądamy świat po 
katastrofie, nie potrzeba efekciarstwa 
rodem z filmów sci-fi. Skończyły nam się 
dni wzruszają poetycką historią, która 
nie jest kalką popkulturowych wyobra-
żeń o życiu „po świecie”. Dzięki Teatro-
wi Alatyr możemy doświadczyć tej wizji 
realnie, w kameralnej przestrzeni, gdzie 
odbywa się dramat końca wszystkiego. 
To świat, w którym matka z dzieckiem 
wędrują bez celu, udając przed sobą, 
że czegoś poszukują. W którym ludzie 
z desperacji chcą na własną rękę zniknąć 
z planety, bo nic już ich tu nie czeka. Inni 
próbują ze sobą skończyć, „posilając” się 
tabletkami przeciwbólowymi, mimo że 
one same też przecież kiedyś się skoń-
czą. To świat, gdzie najcenniejszym, naj-
droższym klejnotem jest mały kawałek 
chleba.

Twórcy biorą na warsztat szekspirow-
ski mikrokosmos rozpadający się w Królu 
Learze. Ale w  ich interpretacji to całko-
wite zniszczenie nie dotyczy tylko star-
ca tułającego się po pustkowiu. Przede 
wszystkim obserwujemy zwykłych ludzi 
dotkniętych kataklizmem zainaugurowa-
nym przez nieroztropnego króla, który 
nie zrozumiał słów swojej najmłodszej 
dziedziczki. Spektakl to piękny (nie tylko 
wizualnie) kolaż Szekspira, złożony z te-
matów apokaliptycznych i poetyckiego 
rozważania nad śmiercią, dzięki czemu 
stanowił świetne i zaskakujące otwarcie 
tegorocznego nurtu SzekpirOFF.
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Odchodzący Prospero wie, że 
aby stać się w pełni wolny, musi 
zrezygnować ze swojej sztuki. Wie, 
że bez niej straci niezwykłą moc, 
ale jest już jednocześnie zmęczony 
i przyjmuje swój los z pokorą – 
wcześniej ośmiesza wrogów, przez 
których trafił na wyspę, i ostatecznie 
okazuje im łaskę. Czym jest owa 
Sztuka, jego wierna sojuszniczka, 
z którą postanawia się pożegnać? 
Dwie nie tak dawne ekranizacje 
udzielają na to pytanie zupełnie 
różnych odpowiedzi.

Dla Julii Taymor ową Sztuka jest magia. 
W  swojej wersji z  2010 roku odczytuje 
ostatni dramat Szekspira bardzo dosłow-
nie – pokazuje śnieżnobiałego, ulotnego 
ducha Ariela (znanego między innymi 
z Pachnidła Bena Whishawa), zagubione-
go księcia Alonzo (granego przez Davi-
da Strathairna) i jego dworzan, dzikiego 
Kalibana oraz zabawne pijaczyny (udany 
duet Alfreda Moliny i  Russella Branda 
w rolach odpowiednio Stefano i Trinku-
lo). Oglądamy chaos na statku i działanie 
kolejnych czarów, główną scenerią jest 
zaś (w  tym przypadku hawajska) wy-
spa. Reżyserka pozwala sobie na jedną, 
acz znaczącą zmianę. Prospero jest w jej 
odczytaniu nie wygnanym księciem, 
ale księżną (Helen Mirren). Jak słusznie 
zauważył amerykański krytyk filmowy 

Sztuka Prospera
Jan Karow

Dwa ukochania, taniec, koncepcja: Franciszka 
Kierc-Franik (Polska)

Krótkie, bo trwające jedynie 
kilkanaście minut, Dwa ukochania 
Franciszki Kierc-Franik to jedno 
z pierwszych tegorocznych 
wydarzeń prezentowanych 
w ramach nurtu SzekspirOFF. 
Autorka i performerka w jednej 
osobie przedstawiła swoją 
interpretację Sonetu 144 Szekspira.

Kierc-Franik w solowym tańcu odnalazła 
formę do opowiedzenia dramatycznej 
historii miłosnej. Dawna solistka Bałtyc-
kiego Teatru Tańca, aby zinterpretować 
treść sonetu, poza jednym, końcowym 
momentem, w którym można było usły-
szeć recytację utworu, uruchomiała swo-
je ciało.

Na początku artystka jeszcze bez ko-
stiumu, podeszła do stojaka ustawionego 
na środku sceny, aby przeglądać pozawie-
szane na nim ubrania. Spośród trzech ze-
stawów – męskiego, damskiego i chłopię-
cego – wybrała ten trzeci. Nawet podczas 
ubierania się nie przestawała tańczyć. Jej 
efemeryczność, a także twarz wyrażająca 
niesamowite skupienie nadawały całości 
subtelnego, delikatnego charakteru. Spo-
sób, w jaki się poruszała, wpływał na rozu-
mienie opowiadanej historii. Był to taniec 
pełen nostalgii, melancholii, smutku, ale 
też namiętności.

Performerka w czasie trwania spektaklu 
przeistaczała się w kolejne postaci za po-
mocą zmiany ubioru: z młodego chłopca 
stawała się kobietą i  na odwrót. Postać, 
w którą akurat się wcielała, nawiązywała 
niejednoznaczny, również intymny kontakt 
z pozostałymi wcieleniami, wyobrażonymi 
poprzez kostiumy – zwisające z wieszaków, 
niepotrafiące odwzajemnić uczuć.

To jednak nie rozróżnienie postaci jest 
najważniejsze w spektaklu Dwa ukochania, 
co zresztą wyjaśnia, dlaczego występuje 
w  nim tylko jedna aktorka. Kierc-Franik 
gra kilka ról, ale są one powierzchowne, 

chwilowe, symboliczne, prawdopodobnie 
przyjmowane przez tę samą osobę. Wcie-
lenia odsyłają chociażby do damskich i mę-
skich przebrań znanych z Szekspirowskich 
dramatów, tylko pozornie niedefiniujących 
płeć (na opowieść tancerki można spojrzeć 
jak na odczytanie Wieczoru Trzech Króli przy 
użyciu tylko kilku znaków). Tak naprawdę 
główną bohaterką historii, którą w swoim 
tańcu chce przedstawić performerka, jest 
po prostu miłość.

Szekspir ukazał w Sonecie 144 powszech-
nie znaną prawdę o  dwoistości miłości 
– i właśnie tę niejednoznaczność, niejed-
norodność chciała uwydatnić w  swoim 
występie Kierc-Franik, oddając rozdarcie 
między dziką namiętnością a czystym, nie-
winnym uczuciem. A także różne rodzaje 
miłości i  seksualności, odczuwane przez 
jedną osobę.

„Dwie znam 
miłości”

Balbina Hoppe

Dwa ukochania, Franciszka Kierc-Franik, fot. Sebastian Góra
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Roger Ebert, ta modyfikacja sprawia, że 
relacja z Mirandą (w jednej swoich pierw-
szych większych ról Felicity Jones), czyli 
układ matka–córka, zyskuje na natural-
ności. Kobieta pozbawiona mediolań-
skiego tronu staje się również symbolem 
sprzeciwu wobec świata zdominowane-
go przez mężczyzn, w którym nie było 
miejsca dla władczyni zgłębiającej tajni-
ki alchemii. Dlatego też nie bije od niej 
rezygnacja bardziej niż chęć odegrania 
się na swoich oprawcach. Tak literalne 
podejście – wierne odtworzenie magicz-
nego świata, skupienie się na mechani-
zmach władzy, które oczywiście zawsze 
były w centrum zainteresowań Szekspira 
– paradoksalnie pozbawia Burzę wpisa-
nej w nią cudowności.

Inaczej postąpił Peter Greenaway, który 
w tekście stradfordczyka chciałby widzieć, 

podobnie jak wielu innych, pożegnanie ze 
sceną. Najbardziej interesuje go tych kil-
ka woluminów, które Gonzalo przekazał 
księciu tuż przed wygnaniem. Stąd liczne 
zbliżenia na ręcznie zapisane i ilustrowane 
stronice, jak i sam tytuł – Księgi Prospera. 
Dla reżysera Prospero jest pisarzem. Zbie-
rającym swoje wspomnienia, tworzącym 
ostatnie dzieło. Ekranizacja Brytyjczyka 
nie jest jednakże filmową adaptacją w po-
tocznym rozumieniu tego słowa. To raczej 
próba znalezienia oryginalnego języka, 
której kontynuacją są między innymi Noc-
na straż oraz Rembrandt: oskarżam...! czy 
poszukiwania innego filmowca, Lecha 
Majewskiego, w Młynie i krzyżu. Stosując 
eksperymentalną formę, Greenaway jest 
w gruncie rzeczy wyjątkowo tradycyjny 
i odwołuje się do źródłosłowu kina, czyli 
ruchomych obrazów (moving pictures). 

Księgi Prospera to właśnie seria teatralnych 
scen, które pełne są bogatych kolorów, 
nagich ciał i  kunsztownych kostiumów, 
ale też archaicznych sztuczek filmowych, 
jak poliwizja czy nakładanie na siebie 
i  przenikanie kadrów. To barwny świat 
wyobraźni, w którym nieustannie brzmi 
(za sprawą wielkiego popisu oratorskiego 
Johna Gielguda) poezja Szekspira. I mimo 
że Prospero w finale topi swoje magiczne 
atrybuty, to księgi nie toną. Słowa prze-
trwają.

Dla Taymor i  Greenawaya Prospero 
jest kimś zupełnie innym. Jeśli się przyj-
mie, że w tej postaci Szekspir sportreto-
wał samego siebie, to okazuje się, że jego 
obawy były płonne – nie prysnął czar 
jego sztuki i czterysta lat później urucha-
mia ona wyobraźnię twórców nie tylko 
teatralnych, ale i filmowych.
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