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Bez wyjścia
HamletMaszyna, reżyseria: Nava Zuckerman,
Tmuna Theatre (Izrael)

Nava Zuckerman zabiera widzów do
prywatnych komnat mieszkańców
Elsynoru. Mimo zapowiedzi, zamek
ten wcale nie musi stać na terenie
współczesnego Izraela. Może
znajdować się w każdym zakątku
świata, gdzie należy patrzeć władzy
na ręce.
HamletMaszyna z Tmuna Theatre to wyjątkowo przemyślane przedstawienie ze
świetnym scenariuszem. Punktem wyjścia
stał się tytułowy dramat Heinera Müllera,
lecz okazał się niewystarczający. Konieczne było odniesienie go do tekstu Szekspira,
aby po pierwsze nadać postaciom HamletMaszyny psychologicznej głębi, po drugie
pozwolić wyraźniej zaistnieć Gertrudzie
(Beni Eldar) i Klaudiuszowi (David Zeevi).
To właśnie matka Hamleta jest panią domu
zapraszającą do podróży po korytarzach
i pokojach królewskiej posiadłości. Dzięki
temu otrzymujemy rzadką szansę podejrzenie początków rozpaczy Hamleta (Gil
Alon) po śmierci ojca, jego rodzącej się
dopiero frustracji i wściekłości wynikającej
z konieczności przygotowania oficjalnego komunikatu do poddanych oraz Ofelii
(Einat Weizman). Dziewczyna, która ma
iść do zakonu nie z rozkazu Poloniusza,
ale swojego ukochanego. Bo odmienność
Hamleta czyni z niego przede wszystkim
zagrożenie (to przecież także morderca)
i dlatego chciałby ją w ten sposób ochronić. Jest pod czujnym okiem kamery, łudzi
się, że może je oszukać.
Szekspir pogłębia psychologię postaci, ale to tekst HamletMaszyny do-
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daje im agresji wynikającycej z bezradności. Wszyscy są tu ofiarami sytuacji,
na którą nie mieli wpływu. Bohaterowie Szekspira zostali określeni przez
epokę elżbietańską, ich Müllerowskie
reinterpretacje powstały w konkretnych realiach, czyli w Niemczech lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Propozycja Zuckerman także ma swoje
źródło w możliwych do nazwania każdych, okolicznościach politycznych – to
odsłania powszechność tej sytuacji bez
wyjścia, co dobitnie podkreślają wplecione w spektakl wersy Dzieci epoki
Szymborskiej. Jesteśmy zakładnikami
swojej współczesności, która zarówno
nas określa, jak i wikła w niemożliwą

do uniknięcia politykę. Dlatego Hamlet widzi swoją jedyną szansę w próbie
ucieczki, chce na powrót stać się aktorem, Gilem Alonem– ale przegrywa.
Wrogiem bohaterów, a także widzów,
którzy stają się ich gośćmi, powiernikami
ich lęków, jest z założenia niemożliwy do
pokonania system. Ale brak łatwego zwycięstwa nie oznacza, że nie należy walczyć. Właśnie do tego potrzebne są autorce tak połączone teksty, które jak się nagle
okazuje, zaczynają uzupełniać się w sposób przekraczający najbardziej uważną
lekturę. Przestają być istotne analizy, kiedy z bliska oglądamy jakiekolwiek mechanizmy, których nie da się ani obejść, ani
zatrzymać.

Hamletmaszyna, reż. Nava Zuckerman, fot. Dawid Linkowski

2 nurt główny / forced entertainment
Zuza Zajt

Bunt
HamletMaszyna, reżyseria: Nava Zuckerman,
Tmuna Theatre (Izrael)

Jak zdobyć władzę nad ludźmi?
Może przez zaproszenie ich do
swojego domu, pokoju, bycie bardzo
miłym, zaoferowanie cukierków
i herbaty, udawanie, że pokazuje się
prawdziwego siebie, podczas gdy tak
naprawdę wszystko, co się przed nimi
rozgrywa, to najzwyklejszy teatr? To
właśnie robi Tmuna Theatre z Izraela
– zaprasza nas do swojej rodziny,
rodziny Hamleta, aby pokazać nam
teatr – i przez to zyskać nad nami –
władzę.
Już na początku spektaklu widzom uzmysłowiono jasno niby oczywisty fakt:
Hamlet to historia rodziny. Opowieść,
na którą często patrzymy jak na losy
samotnego, zagubionego człowieka,
w istocie dotyczy wielu spokrewnionych
osób. Mieszkają pod jednym dachem,
każdą – nie tylko głównego bohatera –
prześladują jej własne demony. U Szekspira może faktycznie to Hamlet ma
największe prawo głosu, ale nie u Navy
Zuckerman – tutaj toksyczna rodzina
funkcjonuje niczym jeden chory organizm. Matka, która stara się udawać, jak
może, że wszystko, co dzieje się wokół,

jest w jak najlepszym porządku i wszyscy
są szczęśliwi. Wuj-ojczym, w gruncie rzeczy zabiega o dobry byt tak rodziny, jak
i całego królestwa. Dzieci „adoptowane”:
Horacjo – niby młodszy brat biegający
wokół Hamleta, aby jakoś mu pomóc,
i Ofelia – niesłuchająca nikogo młoda
kobieta, której również nikt przecież
nie słucha. I ten wyrodny syn, Hamlet,
walczący z całym światem uosobionym
w jego krewniakach.
Jednym z motywów przewodnich
tak dramatu Heinera Müllera, jak i spektaklu jest sprzeciw. Występuje on pod
najróżniejszymi postaciami. Jest to jednocześnie bunt przeciwko działaniom
rodziców i przeciwko politycznej władzy. Hamlet nie pod wpływem spotkania z duchem, ale prawdziwej żałoby po
ojcu staje się buntownikiem-symbolem.
To nie rozterki moralne powodują jego
zagubienie, ale autentyczny wewnętrzny
ból po stracie porządku, w jakim do tej
pory żył. W pokręconych słowach Müllera sprzeciwia się agresji i wojnie, ale także
udawaniu dobra i niewinności, jakie reprezentuje jego matka. Z rozmyślań rodzi się pytanie, już nie szekspirowskie, ale
w inscenizacji padające ze sceny bardzo
często: czy bunt przeciwko agresji usprawiedliwia agresję? Czy wojna może być
zdarzeniem sprawiedliwym?
Z pytaniami tymi konfrontują się nie
tylko postaci, ale przede wszystkim widzowie. W tej grze jesteśmy ludem Danii
patrzącym na swoich władców. Możemy
wyrokować, że ich działania są niemo-

ralne, rządzący sprawiają wrażenie, jakby wręcz chcieli być przez nas oceniani.
A jednocześnie, co chyba najważniejsze,
nie mamy żadnego wpływu na to, co
zrobią – ze sobą czy krajem, którego obywatelami przyszło nam być przez te dwie
godziny. Tragedia widzów jest jednocześnie tragedią każdego narodu: rządzących
można oceniać, ale ich decyzje, zwłaszcza
dotyczące rzeczy nam najbliższych: naszego życiu lub śmierci, wojny lub pokoju,
są od nas zupełnie niezależne. Idziemy za
tymi u władzy jak potulne owieczki, nawet bez świadomości, gdzie nas to zaprowadzi. Fakt ten boli jeszcze bardziej, kiedy
zdamy sobie sprawę, że ten mechanizm
przedstawiają nam artyści z kraju w stanie
wojny, gdzie każdego dnia można usłyszeć syreny alarmu przeciwlotniczego. Teatralne dwugodzinne doświadczenie widzów wydaje się wtedy jedynie błahostką
w spotkaniu z otaczającą rzeczywistością.
Trudno zrozumieć HamletaMaszynę Müllera bez znajomości Hamleta– to
oczywiste. Zespołowi Tmuna Theatre
nie chodzi jednak o tłumaczenie czegokolwiek. Chcą pokazać, jak te dwa
teksty współpracują ze sobą, korespondują, dopełniają się. Na naszych oczach
Hamlet ewidentnie Szekspirowski, bo
jako taki zostaje przedstawiony razem
z całą swoją rodziną, pod naporem
współczesnych czasów i własnej bezradności, coraz bardziej zbliża się do tego
Müllerowskiego. Zrodzony z połączenia
dwóch Hamletów jest naszej rzeczywistości i teraźniejszości najbliższy.
Balbina Hoppe

Teatr jednego
aktora
Complete Works: Table Top Shakespeare.
Wiele hałasu o nic, Miarka za miarkę, Forced
Entertainment (Wielka Brytania)

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

Niełatwo utrzymać uwagę widzów
podczas spektaklu, zwłaszcza jeśli
nie ma się do dyspozycji nic więcej
poza własnym głosem i paroma
przedmiotami codziennego użytku.
Członkowie brytyjskiej grupy Forced
Entertainment potrafią nie tylko
skupić na sobie uwagę odbiorców, ale
także zainteresować ich opowiadaną
historią, a niekiedy nawet rozbawić
do łez.

Forced entertainment 3
Spektakle odgrywane przez nich w ramach projektu Complete Works: Table Top
Shakespeare mają zupełnie nietypową,
zdumiewającą formę. W każdym z nich
występuje tylko jeden aktor, który przez
około godzinę zabawia publiczność opowieścią. Zasiada przy dużym stole, na
którym rozgrywa się cała akcja.
Zaczyna zwykle od przedstawienia bohaterów swoich historii. Stawia na stole flakonik perfum, środek do czyszczenia albo
płyn do kąpieli i kreuje postać. Trzymając
w ręku dany przedmiot, wyjaśnia publiczności, kogo on ukazuje, opowiada o tej osobie, jej cechach, jej życiu. Cóż to za świetne
ćwiczenie na wyobraźnię! Performer pokazuje widzom młynek do pieprzu i tłumaczy: „to jest kapłan” i za chwilę już nikt nie
ma wątpliwości, że to nie jest już zwykłe
narzędzie do mielenia pieprzu, ale kapłan.
Widzowie podczas spektaklu przymykają oko na to, czy coś jest możliwe, czy nie.
Aktor pokazuje im przedmioty, które ożywają za pomocą jego głosu. Każdy z nich
ma swoją historię, swoje uczucia, zmartwienia. Przychodząc na kolejny spektakl
z cyklu Complete Works, na regałach można
zauważyć zastygniętych w bezruchu bohaterów z poprzednich pokazów, których widok wywołuje odrobinę nostalgii i radości
zarazem – jakby się spotkało kogoś znajomego. Narrator tworzy życie tych postaci
na bieżąco, na scenie. Gdy już zapozna widzów z głównymi bohaterami, przystępuje
do odgrywania spektaklu.
Pokaz przypomina nieco opowiadanie
bajki dzieciom. Aktor lub aktorka (zawsze
jeden z sześciu wykonawców) mówią nieraz zmienionym głosem, okazują wzburzenie, czasem rozpacz. Albo też śmieją się na
zawołanie – potrafią doskonale wczuć się
w role (a ról jest kilka). Ich zadanie nie jest
proste, tak jak kłopotliwa potrafi być próba
zaciekawienia dzieci opowieścią, kiedy nie
ma się do dyspozycji ani lalek, ani innych
zabawek, tylko zwyczajne przedmioty.
Odgrywając przedstawienie, aktor zdany jest tylko i wyłącznie na siebie. To od
niego zależy, czy publiczność nie zaśnie ze
znużenia albo nie opuści sali. Jest sam na
scenie i na nim tylko skupia się cała uwaga
widzów. Wszyscy czekają, aż się odezwie,
a oni usłyszą usłyszą dalszy ciąg opowieści,
chcą wiedzieć, co będzie dalej. Niesamowita to presja – występować indywidualnie,
zwłaszcza jeśli na warsztat weźmie się jedną ze sztuk Szekspira. Ale artyści z Forced
Entertainment nie wydają się zakłopotani,
zmieszani, zestresowani. Opowiadają historie, to wszystko, a ludzie siedzą i słuchają. Słuchają z dużym zainteresowaniem.

Agata Iżykowska

Przecier,
biała róża
i pomarańczowa
rewolucja
Complete Works: Table Top Shakespeare. Miarka
za miarkę, Henryk IV część 2, Wesołe Kumoszki
z Windsoru, Poskromienie złośnicy, Forced
Entertainment (Wielka Brytania)

Po obejrzeniu już dwunastu
części projektu Complete Works
wciąż nie mogę wyjść z podziwu,
jakiej rewolucji dokonują Forced
Entertainment. Ci pionierzy
badają dynamiczną siłę narracji
i języka Szekspira, sprowadzając
ją do łatwych, syntetycznych
performansów. Członkowie zespołu
tworzą miniaturowe światy, pełne
żywych postaci i zaskakujących
zwrotów akcji.
Co tym razem możemy odnaleźć w kolejnym kwartecie: Miarka za miarkę, Henryk
IV część 2, Wesołe Kumoszki z Windsoru,
Poskromienie złośnicy? W miarę zgłębiania
techniki tej brytyjskiej grupy można zauważyć, że kolory dobieranych przedmiotów-postaci nie są przypadkowe. Z jednej
strony opierają się na stereotypach: biały,
a więc dobry, czarny, czyli zły. Z drugiej
jednak strony tworzą również znaczenia
bardziej złożone, jak chociażby w Poskromieniu złośnicy. Kolor pomarańczowy to
symbol spontaniczności, zdecydowania
i optymistycznego podejścia do życia.
Skłania do pozytywnego myślenia, motywuje do działania, podnosi poczucie
własnej wartości. Nic więc dziwnego, że

cała świta Lucentio, wielbiciela Bianki, to...
przetwory z pomarańczy. Optymistyczne
i niezwykle komiczne podejście pomarańczowych postaci do sprawy zdobycia
serca córki Baptisty zdecydowanie wpisuje się w znaczenie tej barwy. Można
pójść o krok dalej i zastanowić się, czy
owoc ten (pomarańcza) nie miał odnosić
się również do ciepłego klimatu Padwy, w
której toczy się akcja. A idąc jeszcze dalej,
możemy zapytać, dlaczego Złośnica Kate
jest białą różą, symbolem niewinności,
podczas gdy jej siostra, do której wszyscy wzdychają, to zwykły przecier. Karty
zostają odkryte, gdy w finale okazuje się,
że to właśnie ona, a nie Bianka, jest tą mądrzejszą i bardziej rozsądną siostrą. Dochodzi do przewartościowania, młodsza
córka Baptisty nie jest już tak intrygująca,
przestaje ciekawić, zupełnie jak przecier.
Forced Entertainment gwarantuje widzom wieloznaczne spektakle pełne nieoczywistego humoru.
Dzisiejszy kwartet stanowił pożegnanie postaci Falstaffa, który występuje
w aż trzech dramatach Szekspira: Henryku IV części 1, Henryku IV części 2 oraz
Wesołych kumoszkach z Windsoru. To stary, otyły szlachcic, lubiący dobrze zjeść
i wypić. Jest rubaszny, dowcipny i bez
grosza przy duszy, jak zwykle znakomity
kompan do kieliszka. W Henryku IV mogliśmy oglądać go w rzeczywistości polityczno-wojennej. Piątego dnia Festiwalu
Falstaff odkrył przed nami swą romantyczną naturę, zalecając się do dwóch
kumoszek. Chyba nikogo nie zaskoczę,
jeśli napiszę, że Szekspir w tej komedii zastosował wiele zwrotów akcji i intryg, aż
koniec końców Falstaff wyszedł na kompletnego głupca. Śmiech wypełniał malarnię Teatru Wybrzeże. Forced Entertainment z dnia na dzień udowadniają, że
nie ważne, ile godzin spędzimy oglądając
Complete Works, zawsze można odnaleźć
w tym projekcie coś nowego.

Complete Works. Table Top Shakespeare, Forced Entertainment, materiały grupy
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Romeo i Julia na
sznurkach
Romeo i Julia, reżyseria: Irina Niculescu, Teatrul
Tony Bulandra (Rumunia)

Rumuński Teatrul Tony Bulandra
z Targoviste zaprezentował
marionetkową wersję Romea
i Julii w reżyserii Iriny Nieulescu.
Przedstawienie z jednej strony
wyjątkowo tradycyjne – fabuła
i treść dramatu była przekazana
w całości. Z drugiej natomiast strony
nowością mogła być forma – teatru
marionetkowego.
Irina Nieulescu jest ważną postacią dla
rumuńskiej sceny lalkowej. Wykonuje
swoje marionetki z precyzją, podwiesza je na skomplikowanych krzyżakach, dzięki którym mogą poruszać się

w sposób bardzo naturalny. Mają duże,
wyraziste głowy, a ubrane są w stroje bliższe współczesności niż czasom
szekspirowskim. Wrażenie robi szczególnie ojciec rodu Kapuletich, garbaty
starzec złowieszczo kiwający głową.
Para kochanków została przedstawiona
tradycyjnie: niewinna Julia w zwiewnej,
różowej sukience i sentymentalny Romeo o twarzy nieszczęśliwego poety.
Najzabawniejszym, i chyba najbardziej
dopracowanym, elementem inscenizacji była lalka Piastunki: przysadzista
kobieta, w rubaszny sposób opierająca
ręce na biodrach, z ruchomymi oczami,
które śledziły poczynania Julii i Romea.
Animatorzy są widoczni na scenie, ale
zostali ubrani w całości na czarno, czasami pomagają lalkom, własnymi dłońmi wykonując czynności, z którymi lalki
by sobie nie poradziły.
Przedstawienie nie wnosi żadnych
nowych wątków do samej historii, jest
wręcz lekturowym przedstawieniem dramatu, ale używa prostszego, niż Szekspirowski, języka. Można odnieść wrażenie,

że skierowane jest do dzieci i młodzieży
i chce w miarę przystępnie nakreślić im
tę znaną historię. Wskazuje na to również
zakończenie spektaklu – dodano projekcję przedstawiającą klasyczny happy
end. Bohaterowie, co prawda, giną w dramatycznych okolicznościach, ale ich dusze spotykają się po śmierci i razem rozpływają się w eterze, jakby twórcy nie
chcieli, żeby ktokolwiek wyszedł z teatru
zasmucony.
Odrobinę rozczarowuje ascetyczność
sceny. Lalki chodzą po pustej, czarnej
przestrzeni, tylko co jakiś czas w tle wyświetlane są kolorowe światła, a za rekwizyty służą jedynie, przystosowane
do wielkości marionetek, krzesło i łóżko.
W wykonanie lalek włożono na pewno
wiele pracy, która wymagała niemałej
precyzji, stąd chciałoby się zobaczyć
równie dobrą scenografię – tej jednak
zabrakło. Mimo to przedstawienie jest
ciekawą propozycją, zwłaszcza dla osób
jeszcze niezaznajomionych z historią
pary nieszczęśliwych kochanków.

Romeo i Julia, reż. Irina Nieulescu, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com
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Projekcje smutku
Ofelia, reżyseria: Małgorzata Kowalska,
Skowronek, reżyseria: Garrett Hunter (Visual
Language Films), Ofelie. Ikonografia szaleństwa,
reżyseria: Zorka Wollny

Podczas tegorocznego SzekspirOFF
zaplanowano projekcję pod gołym
niebem trzech filmów, inspirowanych
oczywiście postacią i dziełami
stratfordczyka. I mimo że Krzysztof
Grabowski, koordynator działań
offowych, ściśle współpracował
ze wszystkimi krajowymi stacjami
meteorologicznymi, pogoda
odmówiła Festiwalowi współpracy.
Kino spod chmurki przeniosło się do
Teatru w Oknie, co zdaje się, wyszło
na dobre filmom, które zyskały na
projekcji w kameralnych warunkach,
a odbiorcom pozwoliły wejść
w bliższy kontakt z tym, co autorzy
chcieli przekazać na dużym ekranie.
Ofelia, Skowronek i Ofelie. Ikonografia
szaleństwa to trzy zupełnie odmienne

w formie i stylistyce filmy, które – mimo
że ich twórcy pracowali niezależnie i nie
zakładali, że ich dzieła będą korespondować ze sobą – w ciekawy sposób się
połączyły. Filmowy wieczór składał się
z trzech głosów: dwóch kobiecych, feministycznych, nawet i jednego męskiego,
ale uniwersalnego w wymowie.
Ofelia Małgorzaty Kowalskiej to opowieść o młodej aktorce, która pracuje nad
rolą z Hamleta, nad Ofelią właśnie. Film
kręcono jak dokument, prostą kamerą,
bez dbałości o formę. Oglądamy dwie
sfery życia autorki – zawodową i prywatną, które, łączą się ze sobą w bolesny dla
niej sposób. Dramat Ofelii staje się jej
dramatem. Ten film wydaje się swego
rodzaju ostrzeżeniem dla aktorów, aby
nie przejmowali ról odgrywanych postaci w swoim codziennym życiu i w pracy
nie bazowali zbyt mocno na prywatności i swoich przeżyciach. Bertold Brecht
przyklasnąłby temu z pewnością.
Ofelie. Ikonografia szaleństwa, kolejna tego wieczoru artystyczna wypowiedź kobiet, jest nagraniem spektaklu, który powstał kilka lat wcześniej
w przestrzeniach muzealnych. Kilkanaście aktorek wygłasza monolog Ofelii,
mierzy się z momentem dla bohaterki

najtragiczniejszym, z jej szaleństwem,
spowodowanym nieszczęśliwą miłością
do Hamleta i śmiercią ojca, który ginie
z rąk jej ukochanego. Wszystko, co złe,
spada na barki biednej dziewczyny,
a ona nie ma sił, żeby to udźwignąć. Pomysł jest prosty, ale i bardzo interesujący, choć może się szybko wyczerpać.
Każda aktorka wypowiada monolog
inaczej, do tekstu wplata śpiew, ruch,
gesty, tak że po pewnym czasie można
zdać sobie sprawę, że Ofelii jest tyle,
ile jest kobiet i tyle też może być wersji
tego przejmującego monologu. Tyle,
ile jest smutku.
Skowronek Garretta Huntera, najkrótszy (zaledwie pięciominutowy) film,
wydaje się jednocześnie najpiękniejszą
w formie i treści uniwersalną wypowiedzią o żalu, smutku i nadziei, której desperacko szukamy wcale nie w przyszłości, ale – co boleśniejsze i smutniejsze
– we wspomnieniach. Ta poetycka wizualizacja powstała na podstawie Sonetu 29
Williama Szekspira. Krótki, ale niezwykle
wymowny film pokazuje, że nadzieję
i pocieszenie można odnaleźć czasem
w bezmiarze smutku. Maleńki promyk
nadziei i pocieszenia tli się paradoksalnie
właśnie w beznadziei.

Agata Iżykowska

Czy Otello
może mieć
tatuaż?
Czekając na Otella, reżyseria: Jan Naturski, Teatr
EKIPA (Polska)

Jak to jest z tym Otellem? Czy
może go zagrać mężczyzna, pół-Polak, pół-Etiopczyk z Afryką
wytatuowaną na plecach? A może
bardziej odpowiedni do tej roli
będzie jakiś często brany za turystę
warszawiak o arabskich korzeniach?
Można powiedzieć, że jest różnie,
ponieważ ani Amin Bensalem, ani
Mikołaj Woubishet nie dają gotowej
odpowiedzi na te pytania.
Cały spektakl to casting do roli Otella,
w trakcie której autorzy zastanawiają się
nad swoimi marzeniami, lękami, a także
prześladującymi ich stereotypami. Z jednej strony wierzą, że ta rola jest dla nich

Czekając na Otella, reż. Jan Naturski, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com
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stworzona. Mają do niej naturalny skill –
ciemną karnację. Z drugiej są pełni obaw,
że ich śmiała inscenizacja z ciemnoskórym
bohaterem w roli głównej może zostać źle
zinterpretowana przez widownię i krytykę. Chcieliby, żeby właściwie ich nie interpretowano, pozwolono po prostu zagrać.
A na koniec jeszcze z tego wszystkiego żartują, mieszając całe mnóstwo konwencji.
Co robić? Można, jak na stereotypowego Polaka przystało, ponarzekać, co
panowie z chęcią robią. Można walczyć
i próbować Otella do skutku i takie rozwiązanie też stosują, odgrywając wariację na temat sceny zabójstwa Desdemony. Można spróbować też spojrzeć na
spektakl od strony edukacyjnej i skupić
się na aspekcie inności, który dominuje
nie tylko w tym przedstawieniu, ale również w dramacie Szekspira. Otello walczy
o swoje. To człowiek zmanipulowany,
któremu cytując Woubisheta – po prostu
odbija. Być może gdyby Jago podszedł
z dystansem do swojej porażki i uszanował wyższość Maura, nie doszłoby do tra-

gedii. To właśnie potrzeba wzajemnego
szacunku wybrzmiewa w tym spektaklu
najsilniej. Szczególnie w scenie, gdy panowie wychodzą na widownię i starają
się z większością wymienić przyjacielski
uścisk dłoni. W sali słychać słowa: „szanujmy się”.
Artyści w bardzo zręczny i żywiołowy
sposób utożsamiają się z wykluczonym
Otello, wplatając wątki biograficzne: jak
chociażby historię o Murzynku Bambo
i kompromitującym teledysku, w którym Woubishet wziął udział jako dziecko,
czy przygnębiającą opowieść o poczuciu wyobcowania w trakcie wspólnego
śpiewania hymnu narodowego w szkole
podstawowej. Sceny z Otella pokazują, że
problemy tytułowego bohatera są nam
bliskie również dzisiaj. Wciąż poszukujemy swojej tożsamości. Mikołaj i Amin
czują się rozdarci – stoją w wielkim rozkroku między Europą a Afryką. Gdziekolwiek się nie udadzą, są turystami, zawsze
na wpół u siebie. Tylko co dzisiaj znaczy
być u siebie? Kolejne pytanie do puli.

Czekając na Otella, reż. Jan Naturski, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com

Karolina Przystupa

Korespondencja
sztuk
Szekspir na poważnie. Koncert muzyki klasycznej

Intertekstualność, korespondencja
sztuk, nawiązania, cytaty
z jednego dzieła wewnątrz
innego. Czy to w literaturze,
czy to w muzyce, malarstwie
lub teatrze są fascynującym
aspektem uczestnictwa w kulturze
i podziwiania jej dzieł, badania ich
i dociekania oraz szukania w niej
sensów. Kompozytorzy wplatają
fragmenty muzyczne innych
twórców do swoich utworów, poeci
tworzą ekfrazy, czyli literackie
opisy obrazów i komentarze do
nich, a największe pole do popisu
mają reżyserzy. Tym razem jednak
na półmetku Festiwalu zrobiło
się nie teatralnie, ale muzycznie.
Można było odpocząć od słów,
słów, słów (parafrazując Hamleta)
i wsłuchać się w abstrakcyjny język
muzyki.
Artyści związani z Akademią Muzyczną
w Gdańsku w ramach SzekspirOFF w Teatrze Wybrzeże zagrali koncert inspirowany twórczością Szekspira. W czterech
duetach – każdy z fortepianem, na którym grała Ewa Sarwińska – przenosili
słuchaczy w świat Szekspirowskich bohaterów. Ale dzięki dźwiękom były to ich
emocje, nastroje, atmosfera towarzysząca zdarzeniom i myślom, a nie konkretna
fabuła.
Zaczęło się od melodyjnej Sonaty Arpeggione Franza Schuberta na altówkę
(Tomasz Mrowiński) i fortepian, potem
do fortepianu dołączył klarnet Łukasza
Szajewskiego i rozbrzmiało Andante
et Allegro Ernesta Chaussona. „Słuchaj
oczyma, to miłości prawo” – śpiewał barytonem Radosław Blonka, cytując sonety miłosne Szekspira do muzyki Tadeusza
Bairda, a na koniec wysłuchaliśmy prawdopodobnie znanych wszystkim motywów ze suity Romeo i Julia na skrzypce
(Paula Preuss) i fortepian Siergieja Prokofiewa.
Kojący był koncert młodych muzyków, który pozwolił na chwilę odpocząć
Szekspirowskim bohaterom. Ale tylko na
chwilę. Przecież Trójmiasto roi się teraz
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od Julii, Królów Learów i Hamletów. Prospero siada na ławce w pobliżu GTS-u.
Od czasu do czasu przemykają gdzieś
Tybalt i Horacjo. Malowniczymi ulicami spacerują też nawet Otello i Makbet.
Może siedzieli nawet zasłuchani na tym
koncercie?
Agata Iżykowska

Ariel i Kaliban na
warsztatach
Nie/ludzki – o człowieczeństwie Ariela i Kalibana
w Burzy Szekspira, Marta Nowicka, Gdański
Teatr Szekspirowski (Polska)

- Myślisz, że nas słyszą? Myślisz,
że zdają sobie sprawę z naszej
obecności? Siedzą na tych
warsztatach i rozmawiają
o naszej Burzy. Widzisz,
Prospero, dokonaliśmy czegoś
wiekopomnego. A w zasadzie to ja,
burza była moim dziełem.
- Arielu, to, że jesteś wolny, nie
znaczy, że możesz sobie pozwalać na
takie przechwałki.
- Ależ przepraszam, Prospero,
dzisiaj to ja i Kaliban jesteśmy
w centrum uwagi, rozmawiają
o naszej tożsamości i naszym
człowieczeństwie.
Nie/ludzki – o człowieczeństwie Ariela i Kalibana. Ariel bierze do ręki program Festiwalu Szekspirowskiego:
- Ciekawy temat wymyśliła Marta Nowicka, rzadko kto myśli o nas jako o ludziach, prawda Kalibanie?
Syn wiedźmy przygląda się uczestnikom warsztatu. Ośmioro młodych ludzi
wczytuje się w pierwsze fragmenty Burzy. Próbują rozłożyć dramat Szekspira na
czynniki pierwsze, zadają sobie pytania
i okazuje się, że mają ich więcej niż odpowiedzi.
- Ciekawe, dlaczego więcej pytań pojawia się, kiedy myślą o Tobie, Arielu?
- Nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć, przyjacielu, ale cieszy mnie, że zastanawiają się nad naszą relacją. Widzisz,
czyli nie dostrzegają w nas jedynie opozycji, myślą, że duch i syn wiedźmy mogą
wejść w jakąś kooperatywę, a może nawet mogą spiskować.
Prospero patrzy na nich niechętnie,
krzywi się na słowo „spisek”:

Koncert muzyki klasycznej, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com

- Niezmiernie cieszę się, że w tamtych
dniach nie skrzyknęliście się i nie zorganizowaliście zamachu na mnie i moją córkę. Wtedy zamiast tej mrocznej komedii
mielibyśmy jedynie tragedię.
Ariel zaśmiał się:
- Oj, starcze, wspominaj te czasy z radością, każdy dostał to, czego chciał.
Jestem wolny, Kaliban ma swoją wyspę,
a ty też zostałeś uwolniony razem z Mirandą.
Po tych słowach odwrócił wzrok w stronę uczestników warsztatów, którzy próbowali znaleźć nowe odczytanie Burzy
Szekspira, zupełnie inną scenografię i interpretację niż ta, którą zaproponowali
Krzysztof Warlikowski, BBC czy Julie Taylor.
- Zaraz, zaraz, co oni tam kreślą po
tekście. Dlaczego wyrzucają fragmenty
o moim buncie przeciw czarodziejowi?
Aaa… spisek. To mi się podoba. Prospero
jako właściciel wielkiej firmy. Ariel podlizujący się mu sługa. Kaliban – zdegradowany pracownik, do którego pierwotnie
należała firma.
Kaliban i Ariel zaglądają przez ramię
uczestnikom warsztatu.
- W takiej interpretacji jestem bardziej
ludzki – uśmiecha się Kaliban.
- Zrozum, przyjacielu, oni nie widzą
w tobie potwora, jedynie bardzo nieszczęśliwego człowieka, który został pokrzywdzony przez los.

- Tobie również nadali inną formę,
bardziej cielesną. Widocznie koncepcja
ducha ich nie przekonuje.
- A to dlatego, że widzą istotę w jej
całokształcie, a nie przez pryzmat jednostkowych historii i czynów, jak miał
zwyczaj postępować z nami ten tam,
Prospero.
Czarodziej wstaje z miejsca, obrzuca
towarzyszy rozmowy jedynie nieprzyjemnym spojrzeniem i odchodzi bez słowa.
- Nic się nie zmienił.
- Arielu, a myślisz, że my się zmieniliśmy?
- Szczerze, Kalibanie? Już tyle razy badano i interpretowano nasze postawy,
słowa i zachowania. Myślę, że te wszystkie analizy pozwoliły nam przepracować
nasze niedoskonałości. Dzięki nim zyskaliśmy nową tożsamość, a czy bardziej
ludzką – nie sposób tego w dzisiejszych
czasach rozsądzić.
Kaliban uśmiecha się:
- Przynajmniej nie jestem już przedstawiany jako postkolonialny dzikus.
- Ale musisz przyznać, że nasza historia jest niezwykle barwna, można o nas
rozmawiać na wiele sposobów – przytaknął Ariel.
- Prawda, cieszę się, że to akurat nas
wybrali do tego warsztatu i odczarowali
pewien stereotyp.
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Zuza Zajt

Skąd czerpać
inspirację?
Yesterday is impossible, Silvano Voltolina,
Socìetas Raffaello Sanzio (Włochy)

Kiedy Wczoraj jest niemożliwe,
pozostaje tylko dzień dzisiejszy.
Silvano Voltolina zastosował na
swoich warsztatach tylko jedną
zasadę – wszystko, co zrobimy, musi
być związane z jednym numerem
przyniesionej przez uczestników
jakiejkolwiek codziennej gazety,
wydrukowanej w dniu, w którym
odbywają się zajęcia.
Na pewno każdy z sześciorga uczestników warsztatów wyniósł z nich coś
innego. Dla mnie były przede wszyst-

kim uczeniem się sztuki poszukiwania
inspiracji. Wbrew pozorom to wcale
niełatwa sprawa. Moment, w którym
zupełnie nagle doświadczamy łaski
z nieba i od razu wiemy, co chcemy
zrobić, zdarza się bardzo rzadko.
Tak naprawdę wyciąganie pomysłów
z otaczającego nas świata to zajęcie
żmudne. Trzeba się bardzo namęczyć, żeby odnaleźć w rzeczywistości nie tylko tematy, ale także formy
i rozwiązania, które odpowiadałyby
naszemu wyrażaniu się poprzez sztukę. Odrobiny tej umiejętności próbował nauczyć nas Voltolina – asystent
Romea Castellucciego. W świetnej
przestrzeni w drewnianej sali GTS-u
stworzyliśmy „skoordynowaną improwizację”, w której wszystko: tak
wykonanie, forma, jak i treść wynikały z lektury i obserwacji jednego
numeru codziennej gazety. Najnowsze wiadomości, fakty z życia gwiazd,
ogłoszenia o zagubionych zwierzę-

tach, porady, jak mieć udane wakacje,
i artykuły o przyjeździe papieża.
Spotkanie z Voltoliną było jednocześnie ćwiczeniem dla umysłu i dobrą zabawą, ale zdziwiła mnie jedna
sprawa. Nie rozumiem, dlaczego na
warsz tatach prowadzonych przez
ar t ystę tak znanego zespo łu, jak
Socìetas Raffaello Sanzio nie pojawił
się żaden profesjonalny aktor. Nikt
z ar t yst ycznej grupy uczestników
Festiwalu nie skorzystał z tak wyjątkowej okazji. My, amatorzy uczyliśmy
się od profesjonalisty – i mimo że
wszyscy, łącznie z prowadzącym, byli
bardzo zaangażowani i świetnie się
bawili, wydawało mi się to, brutalnie
mówiąc, dziwaczne. Chciałabym więc
zaapelować do uczestników Festiwalu: chodźcie na warsztaty! Naprawdę
warto czasem obudzić się przed dziewiątą rano, nawet jeśli ostatni spektakl skończył się poprzedniej nocy
około pierwszej.
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