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Wspólny sen
o wolności
Sen nocy letniej, reżyseria: Silviu Purcărete,
Teatr Bałtycki Dom (Rosja)

Często można wziąć za pewnik, że
główna, najważniejsza część Snu nocy
letniej Szekspira, dzieje się w lesie
pod Atenami. Tam są dziwy i magia,
tam zawiązują się (i rozwiązują)
miłosne pomyłki i konflikty. Uważa
się natomiast, że sceny w Atenach
wnoszą do sztuki niewiele
poza swoją funkcją otwierającą
i zamykającą. Konieczny, choć
nudny, początek oraz zakończenie.
Przedstawienie, które oglądaliśmy
podczas Festiwalu, zdumiewa tym
bardziej, że reżyser Silviu Purcărete
zrobił coś odwrotnego – sprawił,
że te właśnie początkowe i ostatnie
sceny nadają zaskakujący kontekst
całości inscenizacji.
Chciałoby się rzec: „powiedz mi, od czego uciekasz, a powiem ci, kim jesteś”, bo
przecież bohaterowie Snu... to właśnie robią – opuszczają miasto, aby zagłębić się
w magiczny las. Hermia i Lizander uciekają przed ateńskim prawem, grupa teatralna Spodka przed ateńskimi gapiami, Helena przed ateńską samotnością. Jednym
słowem przed Atenami – miejscem, które
Purcărete zamienia w symbol totalitaryzmu. Nie robi tego subtelnie: widzimy
bezwzględnego dowódcę – Tezeusza,
maszerujących żołnierzy wyposażonych
w broń, przemoc wobec więźnia i brutalność prawa, a są to obrazy budzące
autentyczną grozę. Nie dziwi więc, że
kochankowie (i jak dowiemy się jeszcze
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przed końcem spektaklu – nie tylko oni)
uciekają do zupełnie odmiennego miejsca: do lasu pełnego światła, i ciepłych
żywych kolorów, radosnych, błazeńskich
stworzeń i magicznych cudów.
Pewien mądry człowiek powiedział
kiedyś, że to, jaka jest inscenizacja Snu
nocy letniej, zależy od tego, jaki jest Puk.
Ten współczesny żartowniś w wykonaniu
aktorki z Teatru Bałtycki Dom, w za szerokich, za krótkich spodniach i fraku, jest
idealnym połączeniem Charliego Chaplina i magicznego chochlika. Sprawdza się
w tej inscenizacji doskonale, ponieważ
Oberon też jest błaznem – władcą zmanierowanym, odrobinę zniewieściałym,
z ciekawym gustem w doborze ubioru,
a jego i Puka wspólne sceny to doskonała klaunada. Ale nie tylko one sprawiają, że środkowa część sztuki nabiera
cech świetnie wyreżyserowanej komedii,
w zaplanowanym kontraście z początkiem. Wszystko, co dzieje się w ateńskim
lesie, jest żartem – i jako żart zostaje na
scenie rozegrane: kłótnie kochanków, ro-

mans Tytanii ze Spodkiem, nic nie wydaje się serio, ale jednocześnie nic nie jest
przesadzone czy wulgarne. Komediowe
triki, które pojawiają się w spektaklu, są
właściwie dobrze znane każdemu widzowi, ale Purcărete ustawia je dokładnie
tam, gdzie powinny być.
Widz, owładnięty magią lasu stworzonego jedynie z żyrandoli i klaunówczarowników, może na chwilę nawet zapomnieć, z jakiego świata bohaterowie
wyruszyli w podróż. Sztuka jednak brutalnie przypomina nam o straszliwych
Atenach. I oto okazuje się, że nie tylko
czwórka zakochanych była w zaczarowanym lesie, ale uciekli do niego wszyscy.
Tezeusz zmienił swoją postać w Oberona, Hipolita była przez tą jedną noc Tytanią, Puk to pierwszy sługa dyktatora,
a rozpustne elfy, jakby wyjęte z bohemy,
chwilę wcześniej stały w równym rzędzie
z żołnierzami. Wszyscy na tę noc przenieśli się do magicznego miejsca, gdzie los
jest psotliwy, ale łaskawy, a wszystkie
czary można odwrócić i uznać je za żart.
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2 nurt główny
Przez to powrót do rzeczywistości jest
dla widza jeszcze bardziej bolesny. Znów
widzimy w Tezeuszu dyktatora, rządzącego miejscem, gdzie aktorzy z ludu umierający ze strachu muszą przedstawiać
swoją sztukę, nie wiedząc, czy nie czeka
ich za złe odegranie roli strzał w głowę –
w końcu to świat, gdzie możni wymachują pistoletami dla zabawy.
Pokazanie na scenie tych dwóch
miejsc: lasu ze snu i przerażającej rzeczywistości, będących swoimi odbiciami, alternatywnymi wersjami siebie nawzajem,
otwiera przed obserwującymi ogromne
pole do indywidualnej interpretacji. Dla
mnie wydźwięk sztuki dotyczył przede
wszystkim marzenia o ucieczce od zniewolenia. Nie ma tutaj podziału na katów
i uwięzionych, swobody pragną tak jedni,
jak i drudzy, a finalnie wszyscy ponoszą
podobną porażkę – budzą się. Przerażająca rzeczywistość totalitarnego systemu
szybko pozbawia ich tego wspólnego
snu o wolności. Dla widzów jednak podróżowanie w tym śnie razem z nimi było
wspaniałym odkryciem.
Balbina Hoppe

Sen w Rosji
Sen nocy letniej, reżyseria: Silviu Purcărete,
Teatr Bałtycki Dom (Rosja)

Rosyjski Teatr Bałtycki Dom po
raz kolejny odwiedza Festiwal
Szekspirowski. W zeszłym
roku zespół wystąpił
z inscenizacją Makbeta Luka
Percevala. Natomiast podczas
tegorocznej edycji ten sam
teatr zaprezentował spektakl
o zupełnie odmiennym
charakterze. Sen nocy letniej,
którego reżyserią zajął się
znany i ceniony w europejskich
teatrach Silviu Purcărete.
Sen nocy letniej to sztuka niewątpliwie arcydzielna, nasuwająca
na myśl rozmaite sposoby rozumienia. A jednak Purcărete zaskoczył, umieszczając akcję słynnej
komedii, bogatej w romantyczne
wątki, niestworzone istoty, magiczne ziela i farsowych bohaterów, w państwie totalitarnym,
rządzonym przez bezwzględnego
dyktatora.

Z chwilą rozpoczęcia spektaklu, gdy
na scenie pojawiają się żołnierze – kobiety i mężczyźni, wszyscy ubrani tak samo,
z karabinami, gotowi wypełniać rozkazy
przewodzącego im władcy – pojawia się
szczere zdziwienie, a dopiero po chwili, zrozumienie i fascynacja. Purcărete
wzbogaca Sen nocy letniej o wątki polityczne, co dodaje całości nieco niepokoju, mocnego charakteru, dreszczyku,
a jednocześnie nie umniejsza wartości,
jakiej nadał dziełu sam Szekspir.
Bohaterowie umieszczeni zostają
w konkretnych realiach. Uciekają nie
tylko przed ojcem Hermii, ale też przed
władzą. Wiedzą, że robią coś zakazanego, dlatego chowają się w lesie, ale las to
miejsce straszne, mroczne, w którym nie
sposób się skryć. Mężczyźni prawie nie
rozstają się z bronią, nigdy nie czują się
bezpiecznie. Kobiety także żyją pod ciągłą presją, w strachu.
Ale rzeczywistość na scenie zostaje w taki sposób wykreowana, że wątki
polityczne zmieszano z komediowymi,
bajkowymi, pochodzącymi z samego
tekstu. Interpretacja Purcărete jest niepokojąca, bardziej dramatyczna, ale komedia nadal pozostaje komedią. Komizm
postaci najlepiej objawia się w osobie kobiety-Puka, którą odtworzono w sposób
niewymuszony, naturalny. Niezastąpiony
Podszewka (i cała trupa odgrywająca komedię o Piramie i Tyzbe) czy elegancki,
a zarazem zabawny król elfów wzbudzają
największe rozbawienie wśród widzów.
Zachwyt wywołuje też nieziemska
scenografia, składająca się w głównej

mierze z zawieszonych na różnych wysokościach majestatycznych żyrandoli,
które są całkowicie poddane magii Puka.
Podczas spektaklu wiszące konstrukcje
zmieniają położenie i siłę natężenia światła, co daje dodatkowy efekt przeobrażania się scenerii.
Aktorzy podobnie zaskakują zmiennością – raz deklamują swoje kwestie,
by za chwilę przejść do płynnego śpiewu lub melorecytacji. Równie fascynujące są momenty, w których pojawiają
się zaklęcia i czary – gdy król elfów wypowiada magiczne słowa, jego głos zostaje wzmocniony donośnym basem, co
przypomina sposób wymawiania klątw
znany na przykład z bajek Disneya. Efekt
potęguje komiczny kostium, którego
nie powstydziłby się baśniowy czarnoksiężnik. Bo Sen nocy letniej Purcărete
przypomina trochę bajkę, a raczej starą
baśń w stylu rosyjskim. Sporo w niej czarów, magii, niesamowitych stworzeń,
ale nie brak też dramatyzmu i niepokoju. Niesamowita scenografia, doskonała
reżyseria i bardzo dobra gra aktorska
zdecydowanie przemawiają na korzyść
wykonania całości. Jedyne, co osobiście nie podobało mi się w rosyjskiej
produkcji, to niezbyt fortunnie dobrane
kostiumy (obsceniczne stroje w stylu
drag queen według mnie po prostu nie
pasują do elfów, będących w pochodzie
królowej). Prawdopodobnie miały kojarzyć się z kiczowatą estetyką. Nie jest to
krytyka, ale niesmak, jaki pozostał mi po
obejrzeniu tak przecież udanego spektaklu.
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Zuza Zajt

Demiurg
z Forced
Entertainment
Complete Works: Table Top Shakespeare. Perykles,
Ryszard II, Wszystko dobre, co się dobrze kończy,
Król Lear, Forced Entertainment (Wielka
Brytania)

Mówiąc o Complete works. Table Top
Shakespeare, wiele osób podkreśla,
jak bardzo przedmioty ustawione
na stole wydają się żywymi
postaciami dramatu. Jeszcze przed
przyjazdem na Festiwal oglądałam
wypowiedź pewnego recenzenta
internetowego, który twierdził,
że „nigdy nie przypuszczał, że
wzruszy go los solniczki i butelki”. Ja
chciałabym jednak zwrócić uwagę
widza nie na magiczność faktu, że to
„zwykły stół i zwykłe przedmioty”.
Siedząc na festiwalowej widowni
i oglądając – niekoniecznie pierwszą,
ale kolejną – inscenizację Forced
Entertainment, można pokusić się
o mały eksperyment. Zapomnieć
na chwilę o przedmiotach, o ich
znaczeniu i odniesieniu do postaci,
nie przejmować się nawet historią,
która rozgrywa się tak na stole, jak
w naszej wyobraźni. Zamiast tego
uważnie obserwować prawdziwą
gwiazdę wydarzenia – Opowiadacza.
Zauważyliście, że pomiędzy kolejnymi
przedstawieniami z codziennego bloku
Forced Entertainment aktor, który przed
chwilą animował, od razu odchodzi,
a drugi pieczołowicie odkłada wybrane
przez poprzednika „lalki” i sam krąży
wokół półek, dokładnie wybierając odtwórców ról do swojego spektaklu? Sięga po nie delikatnie, jakby z czułością.
Widać to również już podczas pokazu –
rodzaj przyjaźni pomiędzy człowiekiem
a jego partnerami-przedmiotami. Taką
subtelność ruchów widziałam czasami w sklepie z antykami, gdzie znawcy
przebierają w asortymencie i z nabożną
wręcz czcią oglądają piękne starocie.
Ale – co chyba najważniejsze w tym
kontekście – aktorzy nie wyrażają tego
uczucia jednakowo, każdy traktuje swoich nieożywionych, mniejszych aktorów
w zupełnie inny, indywidualny sposób.
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Są władcami tego tworzonego świata,
demiurgami z panteonu najróżniejszych
bóstw.
Terry O’Connor stwarza świat Ryszarda II przede wszystkim spokojnym słowem, a jej władza polega na tworzeniu
z bohaterów coraz to nowych grup. To
świat, w którym najważniejsze jest to, po
której stronie stołu stoisz w momencie
konfliktu. Aktorka-Los przestawia kolejnych arystokratów z szacunkiem, ale
również z obojętnością. Jeśli potraktujemy ją jak władcę panującego nad żywotami wszystkich przedmiotów, to jej
pogodny uśmiech w ustawianiu bitew
może wydawać się niepokojący.
Claire Marshall jest boginią lekko zasmuconą tym, co wyprawiają jej twory.
Nie ma się co dziwić, bo zarządza światem z Wszystko dobre, co się dobrze kończy – nie trzeba mieć dyplomu z feminizmu, żeby zauważyć wątpliwe etycznie
i zupełnie nierozsądne działania bohaterów tego właśnie dramatu. Aktorka doskonale zdaje sobie sprawę, że minilakier
do włosów – Helena, zachowuje się głupio, a zmywacz do paznokci – Bertram,
to człowiek okropny. Nie może jednak
powstrzymać się od śmiechu połączonego ze współczuciem dla tych maluczkich
ludzi.

Robin Arthur natomiast jako władca
walczy ze swoim tworem o uwagę widza.
Ustawia swoich „ludzi” mniej pieczołowicie, ale za to bardziej dynamicznie. U niego przedmioty poruszają się w sposób
przypominający teatr lalkowy – wyraźniej chociażby wtedy, gdy aktor-władca
wymachuje nimi jakby od niechcenia,
ponieważ dużą część ich emocji pokazuje swoim ciałem. Ma odmienny stosunek
do partnerów scenicznych, ale również
ciekawy poprzez subtelne wprowadzenie obecności charyzmatycznego aktora do przedstawianego świata. Arthur
jest w mniejszym stopniu reżyserem,
a w większym – kolejnym bohaterem.
Emocjonalna relacja między aktorem
a rzeczami jest jak najbardziej zrozumiała, ponieważ na niej opiera się moc
spektakli Forced Entertainment. Widz
nieświadomie zaczyna żywić uczucia do
przedmiotów z powodu ich słów i ruchu,
ale może nawet najbardziej wręcz automatycznie przejmując stosunek aktora
do postaci. Dzięki tej delikatności, z jaką
artysta podnosi i przenosi bohaterów,
możemy ulec złudzeniu, że oto przed
nami są przestawiane byty ludzkie, a nie
przedmioty. A któż inny mógłby ludzi
przestawiać po scenie świata, jeśli nie
istota nadprzyrodzona?

4 Forced entertainment
Karolina Przystupa

Wystawcie
sobie Szekspira
w garażu
Complete Works: Table Top Shakespeare.
Perykles, Ryszard II, Wszystko dobre, co się dobrze
kończy, Król Lear, Forced Entertainment (Wielka
Brytania)

Rupieciarnia. Każdy zna ten stan
– bo to chyba wcale nie miejsce,
ale właśnie stan. Półki w garażu,
spiżarni, na strychu, w piwnicy,
a nawet czasem zwykła szuflada
stają się przestrzenią, w której
grasują rupiecie. Już do niczego
niepotrzebne zajmują tylko miejsce,
ale przecież nie są do wyrzucenia. Bo
jakoś trochę ich żal i może kiedyś się
przydadzą. Choć dobrze wiemy, że
nigdy nie zrobimy już nic ze starym
wazonikiem, malutką buteleczką,
puszką z resztką farby, nadtłuczoną
szklanką.
Grupa Forced Entertainment z Wielkiej
Brytanii przychodzi jednak na ratunek
takim chomikom gromadzącym rupiecie, jak (i podejrzewam, że nie tylko)
wyżej podpisanej. Udowadnia, że to

wszystko może się przydać. Ba! Jest
wręcz niezbędne do… wystawienia
wszystkich dzieł Szekspira. Po dwóch
stronach sceny ustawiono metalowe
półki, takie jak w sklepach, magazynach, czy różnych zakamarkach domów i mieszkań. Na nich stoją uśpieni,
Szekspirowscy bohaterowie. Są budzeni i ściągani z półek, gdy nadchodzi
czas, by znów odegrać swoją rolę –
tragedię życia, komedię omyłek, to, co
dla nich zaplanował wielki dramaturg.
Trafiają na drewniany stół, wyglądający jak sklecony na szybko z kilku desek w domowej piwnicy. Performerzy
siedzą za stołem i w bardzo ciekawy,
zajmujący sposób opowiadają Szekspirowskie dramaty. Streszczają je, używając współczesnego języka. Niektórzy
robią to spokojnie, ustawiając jedynie
kolejne rzeczy na stole, inni – na ile
pozwala im ograniczenie w ruchach
i przestrzeni – dodają nieco żywiołowości, zmieniają głos, trochę grają. Dynamika każdej opowieści zależy więc
nie tylko od wystawianego tekstu, ale
i stosunku aktorów do bohaterów. Czy
to krytycznego do Króla Leara, czy nieco ironicznego, a czasem pełnego empatii i smutku. Dobór przedmiotów do
ról też nie jest przypadkowy. Posłańcy
są malutcy, mężczyźni to często alkohole, a władcy nie zawsze są ogromni –
to czasem pogniecione tubki po paście
do zębów.

Aktorzy raczej nie animują tych
postaci. Nie traktują ich jak ożywionych lalek teatralnych, raczej jak figury
w szachach, które tylko w różny sposób
zmieniają swoje położenie. Performerzy przesuwają przedmioty po prostu
po stole, nie wymyślają każdemu z bohaterów charakterystycznego sposobu
poruszania się. Nie tłuką szklanek, kiedy
postać umiera, a płyny nie wylewają się
z butelek, gdy ktoś zostaje ranny. Mimo
to wchodzimy w ten świat w pełni i wierzymy w bohaterów. I tak po pewnym
czasie w wąskim wazonie widzimy już
Króla Leara, mężów jego córek w butelkach z piwem, a pijani, przewracający się żołnierze ze spektaklu Wszystko
dobre, co się dobrze kończy pozostaną
dla nas ładowarkami do telefonu. I nawet trudno wyobrazić ich sobie inaczej.
Stało się! Helena już zawsze będzie dla
mnie małym dezodorantem, a Perykles
srebrną puszką. Trochę szkoda jednak,
że te zwykłe przedmioty nie stają się,
jak powiedziałaby Halina Waszkiel – animantami – że nie nastąpi „cud ożywienia”. Dla niezaznajomionych ze sztuką
animacji jest to pewne pocieszenie: nie
trzeba być wybitnym lalkarzem z dużym
warsztatem i doświadczeniem scenicznym, żeby zainscenizować jakiś Szekspirowski dramat. Można go sobie po
powrocie z Festiwalu wystawić w swoim
własnym garażu. Czemu nie? Macie coś
ciekawszego do roboty?

Complete Works. Table Top Shakespeare, Forced Entertainment, materiały grupy
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Brawo, panie
Szekspir
Complete Works: Table Top Shakespeare. Wiele
hałasu o nic, Henryk IV część 1, Komedia Omyłek,
Antoniusz i Kleopatra, Forced Entertainment
(Wielka Brytania)

Wyobraźmy sobie rozgrywający się
teleturniej. Kilkoro uczestników
walczy o główną nagrodę, pada
kategoria: teatr. Pytanie: wymień
najczęściej powtarzające się motywy
w dramatach Williama Szekspira.
Czy długo byś się zastanawiał? Jakie
dramaty pierwsze przychodzą Ci
do głowy? Romeo i Julia, Hamlet,
Makbet? Już na podstawie tych trzech
tekstów można wywnioskować, że
Szekspir tworzył swoje dramaty
w oparciu o motyw miłości, konfliktu
rodzinnego, tragedii jednostki. A jak
ma się sprawa z innymi tekstami?
Uczestnicząc w projekcie Table Top Shakespeare grupy Forced Entertainment,
wysłuchując tekstów pisarza jeden po
drugim, można zauważyć, jakimi powtarzalnymi schematami posługiwał
się Brytyjczyk. Kwartet: Wiele hałasu
o nic, Henryk IV część 1, Komedia omyłek,
Antoniusz i Kleopatra, zagrany czwartego dnia Festiwalu Szekspirowskiego,
pokazuje, że zwroty akcji, intryga, rozpoznanie to zabiegi leżące u podstaw
geniuszu pisarza.
Na dodatek, brytyjski kolektyw prezentuje historie zapisane przez stratfordczyka z niezwykłą precyzją i typowym
angielskim humorem. Ich mikroskopijne
ruchy dłoni, które uruchamiają przedmioty codziennego użytku, sprawiają
wrażenie, że wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. A obsadzanie przedmiotów w poszczególnych rolach nie jest
oczywiste, to inteligentna gra z widzem.
Co prawda panuje hierarchia – strażnicy więzienni to nie puszki, jak szlachcic
Benedick, ale rolki po papierze toaletowym – to one ratują sytuację na dworze
gubernatora Leonato w Wiele hałasu
o nic. Dzięki nim cała bezecna intryga
wychodzi na jaw. Z kolei Cezar z Antoniusza i Kleopatry to środek do czyszczenia
toalet, który na koniec zrobił porządek
w swoim cesarstwie.

Complete Works. Table Top Shakespeare, Forced Entertainment, materiały grupy

Takie niuanse prezentowane w sposób
zabawny, emocjonalny są przede wszystkim zręcznie opowiedziane i może się wydawać, że każdy tekst Szekspira to perpetuum mobile – wiecznie zaskakująca, żywa
i funkcjonująca maszyna, która zawsze interesowała i będzie interesować widzów.
W końcu, gdyby nie było w tym ziarnka
prawdy, czy uczestniczylibyśmy w dwudziestym Festiwalu Szekspirowskim?
Wracając jednak do naszego kwartetu, można się zastanawiać, jak bardzo
Szekspir inspirował się Poetyką Arystotelesa, dla którego najważniejsza była
akcja, działanie. Chyba nad wyraz, bo
jak inaczej wytłumaczyć to, że pisarz namiętnie rozdziela rodziny, płata im różne
figle, aby na końcu sprowadzić wszystko
do radosnego pojednania? Brawo, panie
Szekspir. Brawo dla brytyjskiej grupy,
która w trakcie swoich pokazów bawi się
tymi zabiegami, robi dramatyczne pauzy i podkreśla fabuły spisane przez Szek-

spira. Teraz wystarczy dodać miłosną
intrygę (z też powracającymi niuansami:
na przykład niespodziewane pojawienie się listu; przekazywanie pierścionka,
którego nie można było ściągnąć z palca), osadzić wszystko w historycznym
kontekście (antyku albo podczas rządów
angielskiej dynastii), opowiedzieć losy
i dramat gotowy. Ale to nie jest przepis
na dramat à la Szekspir. Na tekst na miarę Brytyjczyka nie ma gotowej recepty,
mimo znanych składników. Wymienianie
motywów, opisywanie struktury i zabiegów wykorzystywanych przez artystę
nie sprawi, że poznamy tajny przepis potrzebny do stworzenia tego teatralnego
perpetuum mobile. Pozostaje zgłębiać
historie zapisane w tekstach Szekspira,
zachwycać się motywami i rozwiązaniami. A tymczasem razem z grupą Forced
Entertainment możemy poznawać najmniej znane postaci, miejsca i historie
opisane przez dramatopisarza.

Complete Works. Table Top Shakespeare, Forced Entertainment, materiały grupy

6 SzekspirOFF
Jan Karow

Nie być Ofelią
MELT, koncepcja, reżyseria, wykonanie: Helena
Ganjalyan (Polska)

„Your sister’s drown’d, Laertes”.
U Szekspira Ofelia tonie. W MELT
sprawdza się, czy dałoby się ten stan
zmienić. Roztopić go.
W niemal zupełnej ciemności na scenie
siedzi odwrócona do nas plecami. To ledwie zarys sylwetki. Lewa ręka lekko uniesiona, dłoń jakby oczekująca pocałunku.
Chyba czeka na ten drobny gest, który
nie byłby tylko pustym konwenansem,
ale znakiem poświęconej jej uwagi, pewnej dozy przychylności czy nawet sympatii. Takim obrazem zaczyna się i kończy
monodram Heleny Ganjalyan, młodej
aktorki, absolwentki Wydziału Teatru
Tańca w Bytomiu przy krakowskiej PWST.

Pomiędzy tymi obrazami – najpierw tylko poprzez ruch, potem także i słowo –
pokazuje, jak trudno jest uwolnić się od
przyjętego sposobu myślenia o postaci
Ofelii. Sytuacja wraca do punktu wyjścia. To na razie jedynie próba, ale też nie
porażka.
Źródło kłopotów tkwi w samym Hamlecie, gdzie przypisano jej zaledwie kilka
kwestii. Krótka charakterystyka ze strony
ściąga.pl szybko wyjaśnia sytuację: „córka Poloniusza, siostra Laertesa, ukochana Hamleta; gr. ophelos znaczy pomoc”.
Zawsze pełni jakąś funkcję wobec mężczyzn. Na początku jest posłuszna, potem od razu szalona. Scena, gdy oddaje
Hamletowi wyciągniętemu z widowni
otrzymane wcześniej podarki – to chyba
jedyna chwila jej niezależności. Ale czy
pomiędzy nie ma czegoś więcej? Tylko
tyle? Oto pyta Ganjalyan.
Brak doprecyzowania jej roli przez
Szekspira spowodował rozliczne interpretacje. Bo niby ukochana, ale tak do
końca to nie wiadomo. Bo niby samo-

bójczyni, ale również zupełnej pewności nie ma. Zarazem cnotliwa i piękna.
Dlatego też musi pokazać swoją elastyczność. Z jednej strony możliwość
spojrzenia na postać Ofelii z różnych
stron to pewien rodzaj poprawności
politycznej. Z drugiej strony jednak
żonglowanie interpretacjami znowu
sprowadza ją jedynie do funkcjonalnej figury, której znaczenie ustala się
w zależności od potrzeb. Ale ta Ofelia
pragnie niezależności. Ma świadomość
bycia polem doraźnych celów interpretacyjnych i chce, żeby przestano ją wykorzystywać.
Ganjalyan nie projektuje nowego obrazu, nie wysuwa żadnych roszczeń czy
postulatów. Jedynie z uśmiechem przez
łzy pokazuje kłopot z odczytaniem Ofelii.
Nie jest to wołanie o pomoc, krzyk rozpaczy, ale grzeczna prośba o chwilę uwagi.
Żeby Ofelia nie musiała już tylko rozchylać ud, kiwając przy tym potakująco głową jak spotykane w samochodach figurki
posłusznych piesków.

Melt, reż. Helena Ganjalyan, fot. Sebastian Góra
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Karolina Przystupa

Najmłodszy
siekśpijolog
na świecie
Grill Show, czyli Szekspir na gorąco!, reżyseria:
Kazio Sponge

Czy wiecie, jaka jest etymologia
nazwiska patrona Festiwalu? Co
naprawdę oznacza imię Hamlet?
Dlaczego dzieła stratfordczyka są
ciągle aktualne i mówią o naszej
współczesności? Odpowiedzi na
te i inne teatrologiczne pytania
udziela najmłodszy i najmniejszy
szekspirolog na świecie – sześcioletni
Kazio Sponge. Wie wszystko,
wystarczy go tylko zapytać.
Kazio – zrobiona z gąbki lalka stolikowa,
którą jego mama, aktorka-lalkarka Anna
Makowska-Kowalczyk, stworzyła jeszcze na studiach w PWST we Wrocławiu.
To showman, aktor, konferansjer, a nade
wszystko celebryta i nonszalancki, krytyczny komentator rzeczywistości. Ma
zdanie na każdy temat. Na Festiwalu

Szekspirowskim przez dwa dni w półgodzinnych stand-upach streszcza
dzieła wielkiego Williama, śpiewa piosenki inspirowane jego twórczością, ale
przede wszystkim, jak zwykle, opowiada o sobie i swoich problemach. A jednym z największych jest brak drugiej
połówki i niepowodzenia w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Kazio bowiem
jest wymagający, nie chce żadnej lalki z plastiku czy włóczki, chce kobiety
z krwi i kości. Ciągle boryka się z problemami sercowymi. Bo jak osiągnąć ten
dziwaczny stan zakochania, gdy sama
porażająca osobowość, modne ubrania,
okulary i Rolex na nadgarstku wydają
się niewystarczające? Kazio wpadł więc
na pomysł, że zainspiruje się męskimi
bohaterami z dramatów Szekspira. Na
warsztat wziął trzech mężczyzn: Makbeta, Hamleta i Romea.
Okazało się jednak, że właściwie żaden z tych bohaterów nie może być
wzorem do naśladowania. Makbet wpadł
w toksyczny związek, Hamlet nie był do
końca normalny i okropnie traktował
Ofelię, a zaloty „na Romea” nie działają
zupełnie. Obojętnie jaką piosenkę się
wybierze i na jakim instrumencie zagra
pod balkonem, Julia nie reaguje.
Stand-upy prezentowane był y
w niezwykle przyjemnych, bo plenero-

wych i browarnych, że tak się wyrażę,
okolicznościach. Złocisty płyn w wysokich kuflach nie jest po prostu fanaberią festiwalowiczów, to szczególny
trunek – czego dowodzą głębokie analizy naukowe postaci Szekspira. Bo jeśli
spojrzeć na nazwisko Shakespeare, jak
robi to Kazio Sponge, to można zauważyć, że jednym z prawdopodobnych
znaczeń tego nazwiska, jest „potrząsane, wstrząśnięte piwo”, czyli „shake
beer”. A w wolnym tłumaczeniu Kazia
chodzi po prostu o to, żeby prowadząc
miłe, okołofestiwalowe rozmowy, stukać się od czasu do czasu szklaneczkami. Pierwszego dnia, słuchając wykładu
Kazia, można to było zrobić na dziedzińcu GTS-u, drugiego w Degustatorni na ulicy Grodzkiej, gdzie specjalnie
dla festiwalowiczów przygotowano
szekspirowskie piwo, uwarzone na herbacie earl grey!
Ale, żeby nie było tylko przyjemnie: Kazio jest zabójczo inteligentnym gościem i k to t ylko wchodzi
z nim w jakąkolwiek dyskusję cz y
próbuje polemizować, sam podkłada
się pod ostrze ironii i zostaje pokonany. Nie ma co zadzierać z Kaziem,
ale nie sposób się w nim nie zakochać. Skąd więc te matr ymonialne
problemy?

Grill Show, czyli Szekspir na gorąco!, reż. Kazio Sponge, fot. Sebastian Góra
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Przymus
bezpośredni
Makbet, reżyseria i adaptacja: Katarzyna Łęcka,
Akademia Teatralna w Warszawie (Polska)

Tysiące maszerujących narodowców
nie znosi sprzeciwu. Podniosą rękę
na każdego, kto nie jest z nimi. Na
każdego, kto nie krzyczy z nimi
nienawistnych haseł. Dla nich
istnieje tylko jeden punkt widzenia.
Manifestują go bez refleksji. Bo
przecież prawda jest po ich stronie.
Ponadczasowość dramatów Szekspira
polega między innymi na tym, że ich
obecność w teatralnych repertuarach
intensyfikuje się w czasie politycznych
fermentów. Bywa, że artyście uda się
wyprzedzić rzeczywiste wydarzenia,
częściej jest ich komentatorem. Bo czas
biegnie, lecz mechanizmy władzy pozostają podobne i teksty stratfordczyka
z wyjątkową skutecznością niezmiennie
je odsłaniają. Ryzykowne wydaje się jednak ich doraźne użycie, odnoszące się
do jednoznacznego konkretu. Nie ma
wówczas wiele miejsca ani na geniusz
Szekspira i jego diagnozy, ani na aktywne zaangażowanie widza. Odbiera się mu
szansę na dochodzenie do wniosków samemu, jak i osobistą obserwację, która
staje się możliwa dzięki uniwersalności
tekstu Szekspira.
Strach i ból. Świat – takim podtytułem
Katarzyna Łęcka, studentka reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej, opatrzyła
swoją wersję szkockiej tragedii. Akcja dramatu została przeniesiona w środowisko
polskich narodowców, w których wciela
się grupa młodych ochotników. Wszyscy
są bojowo nastawieni – już przed spektaklem skandują na ulicy złowrogie hasła,
część z nich ukrywa twarze pod chustkami, w rękach trzymają kije z zawieszonymi na nich flagami. Przewodzą im
trzy wiedźmy. Ubrane w dresy ozdobione narodową symboliką, z twarzami zasłoniętymi kominiarkami. Ich spotkanie
z Makbetem i Bankiem jest zaplanowaną
ustawką. Dwaj bohaterowie nie zostają jednak zastraszeni – po prostu wysłuchują przepowiedni. Właśnie w tym
miejscu pojawia się dla mnie kluczowe
pęknięcie, bo – wobec niewielkiej roli
Lady Makbet – z trudem umiem zrozu-

Makbet, reż. Katarzyna Łęcka, fot. Varvara Kacharava

mieć motywy zbrodni, jakiej dopuszcza
się wierny poplecznik Duncana, Makbet.
Bierze do ręki kij baseballowy i zabija
swojego lidera. Nie robi tego również
z powodu bliskiej relacji z Bankiem (morderstwo nie wynika z chęci, na przykład,
zaimponowania mu), bo nie reprezentują
oni tej samej grupy. Jako przyszły ojciec
królów, Banko jest z zupełnie innej bajki
niż reszta postaci – elegancko ubrany,
spokojnie wypowiadający kwestie, z delikatnym uśmiechem. Przyszłość, o której
dowiaduje się od wiedźm-chuliganek,
nie budzi w nim większych emocji. Inaczej Makbet. Postawny, w skórzanej kurtce, ale jednak pełen wątpliwości. Umyka
jednak impuls, który rozwiał jego wątpliwość i popchnął go do zbrodni. Bo milczące zagrożenie ze strony narodowców,

dodatkowo wzmocnione przez projektowane na ich ciałach nagranie z rzeczywistych marszów i starć z policją, pojawia
się już po zabójstwie.
Strach i ból? Wróg jest jasny i groźny,
jego działanie jest trudne do przewidzenia. Jest się czego bać, lecz raczej po
wyjściu ze spektaklu na ulicę niż po obejrzeniu interpretacji twórców. A świat?
Skłonność do ruchów nacjonalistycznych
przepełnionych ksenofobią jest coraz
bardziej obecna w społeczeństwach zachodnich, szczególnie wśród młodych.
Niespełna półgodzinne przedstawienie,
skrócone z powodu skromnych możliwości Teatru w Oknie, nie wychodzi poza
kontekst polski – widzimy tylko barwy
biało-czerwone. Szerszej perspektywy
można się jedynie domyślać.

SzekspirOFF 9
Karolina Przystupa

Szekspir jest
o czerni
Oczy paść będę cieniem, reżyseria, układ
scen: Mikołaj Woubishet, Niepubliczne
Policealne Studium Musicalowe CAPITOL
(Polska)

Synestezja to inaczej zamiennia
zmysłów. To środek artystycznego
wyrazu („zimne światło”, „barwa
dźwięku”), ale i umiejętność,
która pozwala widzieć na przykład
poszczególne cyfry, litery czy
imiona jako kolory. W psychologii
jest to zdolność kojarzenia ze
sobą wrażeń odbieranych różnymi
zmysłami – zapachów ze smakami,
dźwięków z kolorami i tak dalej.
Czasem pozwala odbiorcy spojrzeć
zupełnie innym okiem, a nawet
innym zmysłem na świat, czasem –
jak w przypadku niektórych dzieł
młodopolskich poetów – ociera się
o kicz.
Adepci Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego CAPITOL
z Wrocławia na czele z reż yserem
spek taklu Oczy paść będę cieniem,
Mikołajem Woubishetem, prz ygo towali pr zedstawienie składające
się z etiud niepowiązanych ze sobą
dramaturgic znie i f abularnie na
podstawie Szekspirowskich tragedii:
Makbeta, Otella, Romea i Julii oraz
kroniki Król Ryszard III. Jedyne, co
zdaje się łączyć te etiudy, to właśnie
tytułowy cień i mrok, tragiczny wydźwięk przedstawianych sekwencji.
Nieszczęścia dotykające bohaterów
i wiecznie towarzyszący im smutek
wyzierają z każdej sceny. Wydźwięk
spek tak lu podk reślał y jego stro na wizualna i przestrzeń, w której
został w ystawiony na Festiwalu.
Dziedziniec GTS -u, w ysokie mur y
z czarnych cegieł i bardzo prosta
scenografia: wokół sceny ustawiono
kilka drewnianych ławek, na środku c zarny katafalk , k tór y c zasem
zamienia się w łóżko, a z boku po
obu stronach łóżka-katafalku fragmenty czarnych schodów o dwóch
stopniach. Aktorzy na boso, ubrani
w czarne kostiumy, czasem w kapturach, niosą białe, zapalone świece.

W spektaklu występuje aż dwanaścioro aktorów, więc, co zrozumiałe,
czasem dwie osoby grają jedną postać,
jak w przypadku Julii, innym razem jeden aktor wciela się w kilka ról, czasem
też kobiety grają mężczyzn. Aktorstwo
jest, niestety, zbyt egzaltowane, przez co
Szekspirowski tekst, w przekładzie Stanisława Barańczaka, w ustach młodych artystów brzmi momentami zbyt sztucznie
i patetycznie, momentami komicznie.
Sceny, a co za tym idzie – poszczególne dzieła Szekspira pokazywano

jedne po drugich, nie zazębiając ich
i nie łącząc, a śpiewane przez aktorów
piosenki – bo to spektakl musicalowy
– wcale nie były przedłużeniem dialogów.
Być może za wcześnie wzięto Szekspira na warsztat, być może nie pasuje on do quasi-musicalowej estetyki.
Oczy paść będę cieniem pozwala jednak spojrzeć na Szekspira nieco inaczej i dostrzec w jego tekstach wiele
czerni. Nie tylko tej z białych kartek
zadrukowanych literami.

Oczy paść będę cieniem, reż. Mikołaj Woubishet, fot. materiały teatru

10 wywiad

Mniej miejsca,
więcej energii
Z Darią Kopiec, reżyserką
przedstawienia Córki Leara
z Akademii Teatralnej w Warszawie,
rozmawia Jan Karow.
Jak zareagowałaś na niewielką salę
Teatru w Oknie?
Na początku przestraszyłam się. Normalnie w Akademii gramy to w tak zwanej
Auli, jednej z sal na trzecim piętrze, gdzie
jest zdecydowanie więcej miejsca. Jest
tam przede wszystkim dużo głębiej, co
pozwala wyraźniej zaznaczyć plan bliski
i daleki. Ale jakoś się dopasowałyśmy.
Musiałaś w związku z tym z czegoś
zrezygnować?
Nie, pokazałyśmy całość tego, co gramy w Warszawie. Dziewczyny były dużo
bliżej siebie i oczywiście trochę inaczej

wyszły tutaj niektóre ustawienia, ale zagraliśmy wszystkie sceny.
Należy wspomnieć, że Córki... powstały jako zaliczenie jednego z przedmiotów na Wydziale Reżyserii.
No tak. Spektakl powstał w ramach zajęć
II roku u profesora Wojciecha Adamczyka i dopiero po egzaminie zaczęłyśmy go
dalej pokazywać.
Znałaś wcześniej tekst Elaine Feinstein?
Nie, z Córkami Leara spotkałam się
za sprawą zadania na studiach. Musieliśmy znaleźć tekst, który podejmowałby jakiś mit we współczesnym
kostiumie. Zajrzałyśmy więc do tomu
Córki Leara i inne parafrazy, gdzie znajduje się wariacja Wernera Schwaba
na temat Troilusa i Kresydy oraz dwa
teksty odnoszące się do historii Leara.
Lubię pracować w ten sposób, mieć
jasne zadanie. Pomaga mi, kiedy czuję
mocny impuls. Niezależenie od tego,

czy jest wewnętrzny, sama go sobie
stwarzam, czy, jak w tym przypadku,
zewnętrzny.
Warto zauważyć, że to nie koniec
przeważnie krótkiego życia spektaklu przygotowanego na uczelni.
To prawda. Udało się włączyć spektakl do
programu projekt zero: Iluminacje. Dzięki
nowym środkom chciałabym rozwinąć
go w pełną pozycję repertuarową. Wykorzystam więcej tekstu, być może powiększy się obsada.
Przygotowujesz teraz coś jeszcze?
Tak, niedługo zaczynam pracę nad Bajkami robotów Stanisława Lema w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi.
Będzie to propozycja dla młodszych
widzów.
Cieszę się, że Gonerylę, Kordelię i Reganę przyjęto w Gdańsku bardzo ciepło. Wypełniły Teatr w Oknie dobrą
energią. Dziękuję za rozmowę!

Córki Leara, reż. Daria Kopiec, fot. materiały festiwalu

galeria nieobecnych 11

Galeria dla nieobecnych
Niestety mimo naszych szczerych części, nie udało się napisać recenzji z Szekspira – siedmiu błaznów Piotra Kondrata
i drugiego monodramu – Sam Przemysława Wasilkowskiego. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przedstawień:

Sam, reż. Przemysław Wasilkowski, fot. Sebastian Góra

Sam, reż. Przemysław Wasilkowski, fot. Sebastian Góra

Szekspir - siedmiu błaznów, reż. Piotr Konrad, fot. Sebastian Góra

Szekspir - siedmiu błaznów, reż. Piotr Konrad, fot. Sebastian Góra

12 Gry i Zabawy
Odszukaj imiona trzynastu postaci z dramatów Szekspira

Zasłyszane
w tramwaju
Przystanek Jaśkowa Dolina. Linia nr 6.
Wsiadają dziewczyna i chłopak, trzymają
się za ręce. Rozglądają się. Niestety, jest
dość tłoczno. Większość miejsc pozajmowano. Niedaleko wolne jest tylko jedno
krzesełko przy ścianie. Trzeba je samemu
sobie odchylić; przypomina siedzenia
znane z korytarzy pociągów. Zauważywszy je, chłopak znaczącym gestem głowy
wskazuje je swojej towarzyszce, mówiąc:
- No patrz, idź i siadaj.
Dziewczyna podchodzi, pochyla się
i przygląda bezradnie:
- Ale, kiedy ja nie wiem, jak to działa...
Na co chłopak ze zdziwieniem:
- No jak nie wiesz? Normalnie. Jak w teatrze.
/J.K./
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