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Dziesięć dni – siedem krajów: Polska, 
Chorwacja, Ukraina, Rosja, Wielka Bry-
tania oraz Chiny i  Indie. Tak układa się 
mapa tegorocznego Nurtu Głównego. 
Rozpoczynamy Wyspą uznanego na ca-
łym świecie Teatru Pieśń Kozła założo-
nego przez Grzegorza Brala. Po Hamlecie 
– komentarzu i Pieśniach Leara przyszedł 
czas na adaptację ostatniego dramatu 
Szekspira – Burzy. Muzyczno-taneczna 
propozycja z  Wrocławia, przepełniona 
sugestywną choreografią Ivana Pereza 
zainspirowana została staroislandzką 
tradycją opowiadania umierającemu 
snu, w  którym miałby obudzić się po 
śmierci. 

Drugie, równie mocne uderzenie 
zaplanowane przez organizatorów to 
przywieziony z Chin Tytus Andronicus 2.0. 
Spektakl, podobnie jak Wyspa, również 
opiera się na fizyczności aktora, znajdu-
jącego się na pustej scenie przy akompa-
niamencie muzycznym. Tang Shu-wing 

Festiwalowa 
klątwa

Marcin Miętus

następny numer 31 lipca!
wstępniak na s. 8

pracujący nad tym projektem w hong-
końskim Theater Studio prezentował 
niecały miesiąc temu w Warszawie swo-
jego Makbeta, który premierę miał w lon-
dyńskim teatrze The Globe. Szekspir dla 
twórców z Azji to postać niezwykle in-
spirująca. Następnego dnia czeka nas 
specjalny pokaz Makbeta, brytyjskiego 
filmu w reżyserii Kita Monkmana. Będzie 
to polska premiera ekranizacji drama-
tu Stratfordczyka, w której główną rolę 

powierzono nieopatrzonemu jeszcze na 
dużym ekranie Markowi Rowleyowi.

Za pewnego rodzaju festiwalową 
klątwę, niekoniecznie o pejoratywnym 
wydźwięku, można uznać dominację 
Hamletów w  corocznym harmonogra-
mie. Przez najbliższe dziesięć dni rów-
nież zobaczymy kilka interpretacji tego 
dramatu, w tym dwie z Nurtu Główne-
go. Jako pierwszy zaprezentowany zo-
stanie Hamlet Olivera Frljicia, reżysera 

Spektakle repertuarowe z Europy 
i Azji, premierowy pokaz filmu 
oraz Szekspir w parku. Niech ta 
różnorodność nikogo nie zmyli, 
to działania odbywające się 
w ramach Nurtu Głównego. W tym 
roku organizatorzy zdecydowali 
poszerzyć ową ścieżkę o wydarzenia 
towarzyszące. Mimo że program 
nie obfituje w nazwiska znane nam 
z poprzednich edycji, w zamian 
pojawiły się nowe, elektryzujące 
gwiazdy współczesnego teatru. Jedną 
z nich jest z pewnością Oliver Frljić.

Hamlet, reż. Oliver Frljić, fot. Mara Bratoš
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okrzykniętego mianem skan-
dalisty za sprawą głośnej Klą-
twy w  Teatrze Powszechnym 
w Warszawie. Chorwacki artysta, 
niedoszły kurator tegorocznej 
Malty w  Poznaniu, przepisu-
je arcydzieło Szekspira przede 
wszystkim pod kątem współcze-
sności, nie udzielając prostych 
odpowiedzi, a  raczej zadając 
pytania o aktualny wymiar ada-
ptowanego tekstu. Czy głodni 
kolejnego skandalu widzowie 
zostaną zaspokojeni? Wszyst-
ko wskazuje na to, że reżyser 
tym razem postawił na prostotę 
przekazu, pikiety pod teatrem chyba nie 
będą konieczne. Na drugim biegunie 
znajduje się spektakl Hamlet, Dramma 
per Musica z  ukraińskiego Teatru Mu-
zyczno-Dramatycznego (reż. Rostyslav  
Derzhypilsky), w którym muzyka baro-
kowa przeplatać się będzie z  jazzem, 
rockiem, trip hopem  muzyką lat siedem-
dziesiątych. Ten postmodernistyczny 
miszmasz zabierze widzów w świat ro-
dem z szalonych filmów Emira Kusturicy.

Declan Donnellan i  Teatr Cheek by 
Jowl przygotował Miarkę za miarkę 
w moskiewskim Teatrze Puszkina – insce-
nizację, która odbiła się w Rosji szerokim 
echem. Cheek by Jowl, zespół specjalizu-
jący się w szekspirowskich adaptacjach, 
zajął się tematem korupcji, sprzeniewie-
rzeń, politycznych zagrywek oraz spo-
łeczeństwa pogrążonego w chaosie. Na 
deser organizatorzy Festiwalu Szekspi-
rowskiego przygotowali dla widzów po-
kaz Zakochanego Szekspira Pawła Aigne-

Czas płynie nieubłaganie. Wydawać 
się może, iż dopiero co rozdano  
nagrody ostatniego SzekspirOFFu, 
a już tegoroczna edycja czeka  
u progu – a wraz z nią twórcy spekta-
kli i zniecierpliwieni teatromani.

W zeszłym roku SzekspirOFF po raz 
pierwszy przyjął formę konkursową, któ-
ra przyniosła tak wiele wspaniałych emo-
cji, że i w tym roku część spektakli będzie 
walczyć o nagrody jury, w którego skład 
wchodzą: Jacek Głomb (dyrektor Teatru 
im. H. Modrzejewskiej w  Legnicy), Ro-
muald Wicza-Pokojski (dyrektor Teatru 
Miniatura w Gdańsku) oraz Jacek Wakar 
(krytyk teatralny). Wyjątkowo, po raz 
pierwszy, swoje nagrody w  tym roku 
przyznają: zespół redakcyjny festiwa-
lowej gazetki „Shakespeare Daily” oraz 
publiczność (dwanaście osób może ku-
pić karnet na wszystkie spektakle, two-
rząc tym samym osobny zespół juror-
ski). Kto w tym roku powtórzy aktorskie 
sukcesy Przemysława Wasilkowskiego 
(główna nagroda, spektakl Sam) i Heleny 
Ganjalyan (wyróżnienie, spektakl MELT),  
reżyserskie, zdobywców ex aequo dru-
giej nagrody: Darii Kopiec (Córka Leara) 
i  Jana Naturskiego (Czekając na Otella) 
czy zdobywców trzeciej nagrody: Teatru 
PAPAHEMA za spektakl Macbett? Do-
wiemy się już niebawem, a tymczasem 
przyjrzyjmy się tegorocznym uczestni-
kom festiwalu.

W tym roku na dwadzieścia cztery 
prezentowane spektakle przypada aż 
dziewiętnaście przedstawień konkurso-
wych. Będziemy mieć okazję, by podzi-
wiać owoce pracy nie tylko rodzimych 
twórców, ale też z Wielkiej Brytanii (Feast: 
Women’s Appetite for Shakespeare – Parra-
bola, & begin begin), Rumunii (The Dance 
of Life in Seven Steps – Csiky Gergely Hun-
garian State Theatre in Timisoara), Belgii 
(Hands on. Hamlet – CREW) czy Słowa-
cji (Hamlet i Macbeth – Divadlo Kontra). 
Zresztą tych ostatnich można nazwać 
festiwalowymi weteranami – Hamlet był 
już pokazywany na Festiwalu Szekspi-
rowskim w 2013 roku, a obydwa spekta-
kle odwiedziły Gdańsk w 2014 roku.

Ponadto widzowie będą mogli prze-
żyć całe spektrum emocji – od najbar-

SzekspirOFF 
gotów do startu

Katarzyna Wiśniewska

ra, będącego koprodukcją Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego i  Teatru Wy-
brzeże. Pełne rozmachu przedstawienie 
powstało na podstawie nagrodzonego 
siedmioma Oscarami przeboju kinowego 
Johna Maddena.

Wzbogacenie głównej ścieżki gdań-
skiej imprezy o  nietypowe projekty 
z  pewnością odświeży formułę Festi-
walu. Prócz premiery filmowej wśród 
wydarzeń towarzyszących w Głównym 
Nurcie znalazł się spektakl Makbet Lustro, 
stanowiący niepowtarzalną okazję do 
zapoznania się z teatrem z Indii. Kolejną 
gratką jest natomiast Jak wam się podoba 
w reżyserii Johna Weisgerbera w ramach 
projektu „Szekspir w parku”. Znakomici 
polscy aktorzy odegrają komedię Szek-
spira w Teatrze Leśnym. Jak tekst Strat-
fordczyka odnajdzie się w tej przestrze-
ni? Zachęcamy do sprawdzenia tego na 
własnej skórze. Dajcie się ponieść klątwie 
bądź urokowi Szekspira. 

Hamlet, reż. Oliver Frljić, fot. Mara Bratoš

Rys.  Agata  Tomasiewicz
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dziej poruszających do tych najprzy-
jemniejszych, jakie zafunduje chociażby 
Theatrum Post Artem swoim spektaklem 
Tytus – Najokrutniejsza tragikomedia, 
będącym między innymi przewrotną 
interpretacją Najżałośniejszej rzymskiej 
tragedii Titusa Andronicusa, czy studenci 
IV roku Policealnego Studium Aktorskie-
go przy Teatrze Jaracza w Olsztynie ko-
medią Stracone zachody miłości. Również 
komedią (choć trochę bardziej gorzką, 
aczkolwiek intrygującą w  formie) zali-
czy swój powrót na SzekspirOFF Teatr  
PAPAHEMA, przedstawiając Poskromienie 
złośnicy. Pozakonkursowo rozśmieszać 
będzie znany już (nie tylko) gdańskiej 
publiczności Kazio Sponge w  swoim 
stand-upie Hejt Show. Przeciwwagą tego 
radosnego, komediowego nastroju będą 
mocne, choć kameralne spektakle, jak 
na przykład Frances Małgorzaty Kowal-
skiej (twórczyni spektaklu w  tytułowej 
roli), syntezujący liczne środki artystycz-
ne i zapowiadający się bardzo ciekawie 
Hamlet (powstały pod egidą Poznańskiej 
Fundacji Artystycznej), w którego wcie-
li się Bartosz Budny. Będzie też można 
pochylić się nad skądinąd smutną posta-
cią Hero z Wiele hałasu o nic, wysuniętą 
w przedstawieniu O nic na pierwszy plan 

przez Natalię Orkisz (PWST Kraków) – tym 
razem pod lupę zostanie wzięta gorycz 
po stracie dziecka.

Oprócz tych i wielu innych spektakli, 
których nie sposób wspomnieć w  nie-
długiej nocie, podczas nurtu Szeks-
pirOFF odbędą się wydarzenia kore-
spondujące ze światem muzyki. Swój 
performans taneczny Ryszard. Ciało 
z gniewu (poza konkursem) po raz drugi 
w Gdańsku na Festiwalu Szekspirowskim 
zaprezentuje Piotr Mateusz Wach, któ-
ry przygotował również nowy projekt: 
Rytuał 23 albo obrazy ze śmierci wodza. 
Ryszarda. Ciało z gniewu tancerz pokazy-
wał na kilku innych polskich festiwalach, 
a dwa lata temu redakcja „Shakespeare 
Daily” przyznała mu wiele Złotych Czach. 
Swoistą perełkę będzie stanowić recital 
muzyki renesansowej Pieśni szekspirow-
skie w wykonaniu wyjątkowego artysty 
– Mateusza Ławniczaka. Uroczym akcen-
tem będą też pokazy, których scenariusz 
w  znacznej mierze powstał w  oparciu 
o twórczość Jeremiego Przybory (Gbur-
let i Jak nam się podoba) – jest to wspa-
niały przykład na to, jak dwaj jakże od-
legli czasoprzestrzennie od siebie artyści 
mogą korespondować ze sobą poprzez 
swoją sztukę. 

Biedny Yorick
Balbina Hoppe

„Złotego Yoricka w tym sezonie 
nie będzie” – zagrzmiał Łukasz 
Drewniak (selekcjoner spektakli) 
w konkursowym raporcie. 
Ten bezlitosny werdykt wciąż 
pobrzmiewa złowieszczo jak dzwony, 
w które w pamiętnej chwili kazał 
uderzać Makbet. 

Nagroda Złotego Yoricka ma historię dłu-
gą i zawiłą, począwszy od roku 1994, gdy 
Fundacja Theatrum Gedanense po raz 
pierwszy przyznała Nagrodę za Najlep-
sze Przedstawienie Szekspirowskie Roku, 
przez rok 1997 i 2013, gdy przeformuło-
wywano nazwę konkursu (ostatecznie 
brzmi ona: Konkurs na najlepszą polską 
inscenizację dzieł dramatycznych oraz 
utworów inspirowanych dziełami Willia-
ma Szekspira), aż do dnia dzisiejszego, 
gdy nagroda główna nie zostanie przy-
znana w ogóle.

Nie pierwszy raz w dziejach Złotego 
Yoricka na scenach polskich teatrów od-
czuwamy niedosyt ambitnych spektakli 

Poskromienie złośnicy, Teatr PAPAHEMA, fot. Bartek Warzecha
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Szekspirowskich. W  ciągu dwudziestu 
trzech lat decyzja o nieprzyznaniu nagro-
dy głównej zapadła (włącznie z tym ro-
kiem) aż osiem razy. Nieuchronne fatum, 
które po raz pierwszy objawiło się w roku 
1996, zdaje się ciążyć nad biednym Yoric-
kiem jak zły cień, który nadchodzi zupeł-
nie niespodziewanie i bez jakiejkolwiek 
stałości. Trzy lata później, w 1999 roku 
po raz drugi nagroda główna nie zosta-
ła przyznana. Sytuacja powtarzała się co 
kilka lat, niekiedy przez dwa sezony z rzę-
du – jak to miało miejsce w 2009 i 2010 
roku. Nie jest więc żadnym kryterium 
dla jury informacja, czy w poprzednich 
latach nagroda została przyznana czy 
też nie. Każdy kolejny sezon artystycz-
ny poddany zostaje dogłębnej i  suro-
wej ocenie, bez jakichkolwiek ustępstw. 
Spektakle zgłoszone do konkursu muszą 
być jednak na tyle dobre, by nie odsta-
wały poziomem wykonania od wielkich 
inscenizacji, którym przyznano nagrody 
główne w poprzednich edycjach konkur-
su. Wymienić tu warto choćby Stracone 
zachody miłości w reżyserii Macieja Prusa 
(1994), Miarkę za miarkę w reżyserii Tade-
usza Bradeckiego (1998) czy zeszłorocz-
nego Juliusza Cezara w reżyserii Barbary 
Wysockiej. 

Jak stwierdza Drewniak, „w  sezonie 
2016/2017 nie powstał ani jeden spek-
takl, który mógłby konkurować z pierw-
szą trójką, ba – nawet pierwszą szóstką 
przedstawień finalistów zeszłorocznego 
Konkursu na Złotego Yoricka”. Jego sło-

wa wydają się bezlitosne, ale cóż zrobić, 
jeśli faktycznie tak jest? Już sam fakt, 
że w tym roku do konkursu przystąpiło 
zaledwie siedem (złowróżbna cyfra?) 
spektakli, a  więc dwa razy mniej niż 
w poprzedniej edycji, świadczy o spadku 
zainteresowania Szekspirem w polskim 
środowisku teatralnym. Jego przyczynę 
odnajdywać można w tym, że rok temu 
dość hucznie obchodziliśmy czterech-
setną rocznicę śmierci Stratfordczyka, 
a teraz odnotowujemy spadek zaintere-
sowania. Niełaskawy to rok następujący 
po rocznicowej dacie. Zaledwie kilka 
spektakli zostało zgłoszonych do konkur-
su, a żaden z nich nie był na tyle dobry, 
by zasłużyć na statuetkę Złotego Yoricka. 
Jednak selekcjoner konkursu w  szcze-
gólny sposób wyróżnił dwa spektakle: 
Dwóch szlachetnych krewnych (reż. Ga-
briel Gietzky, Teatr Dormana w Będzinie) 
i Tragedię Coriolanusa (reż. Marta Streker, 
Teatr Bogusławskiego w Kaliszu), które 
nie wezmą udziału w Festiwalu Szekspi-
rowskim, ale zostały zaproponowane do 
zaprezentowania w  Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim w nadchodzącym sezo-
nie.

Laureat nagrody powinien wyróżniać 
się na tle wszystkich pozostałych spek-
takli zarówno w kwestii interpretacji, jak 
i doboru formy. Jeżeli wśród kandydatów 
nie ma inscenizacji, która sprostać mo-
głaby wysokim wymaganiom, to może 
faktycznie lepiej nie przyznawać nagro-
dy w ogóle? 

Człowiek festiwalowy to człowiek 
dynamiczny. I nie mam tu na 
myśli wyłącznie kwestii ogólnej 
mobilności.

Owszem, nieraz trzeba kursować mię-
dzy różnymi lokalizacjami, bywać w kilku 
miejscach jednocześnie (jak nigdy ma-
luczkim widzom przydałby się osławiony 
dar bilokacji). Mam jednak na myśli fakt, 
że człowiek festiwalowy z  reguły ma 
przywilej przeistoczenia się w naprawdę 
aktywnego uczestnika. Letnia Akademia 
Szekspirowska stanowi doskonałe uzu-
pełnienie programu festiwalu, a zarazem 
szansę na wzbogacenie doświadczenia 
uczestnictwa. Po raz kolejny uniwer-
sum Szekspira otwiera się na różnorod-
ne środki ekspresji twórczej. Bilety na 
poniższe warsztaty można nabyć przez 
oficjalną stronę Festiwalu Szekspirow-
skiego (wymagane jest też wypełnienie 
formularza).

Próba otwarta spektaklu Hamlet, 
31.07, 16:00 – 18:00, Gdański Teatr 
Szekspirowski – postaci Olivera Frljicia 
nie trzeba przedstawiać nawet widzowi 
przeciętnie zorientowanemu w życiu te-
atralnym. Niektórzy upatrują w twórczej 
metodzie Chorwata znamiona lichej pro-
wokacji, inni zaś postrzegają jego dzia-
łalność jako forpocztę polityczno-arty-
stycznej rewolucji. Należy jednak mieć 
na uwadze, że bohaterem spotkania 
będzie nie tylko kontrowersyjny reżyser, 
lecz także (a może przede wszystkim) 
zespół aktorski Zagreb Young Theatre 
– jednego z  rozwojowych ośrodków 
sztuk perfomatywnych, zajmującego się 
głównie dekonstrukcją klasyki światowej 
literatury.

Monologi ciała – Piotr Mateusz 
Wach, 1.08 i 2.08, 10:00 – 14:00, Pałac 
Młodzieży w Gdańsku, ul. Ogarna 56, 
sala 22 – podczas tegorocznej edycji Fe-
stiwalu Szekspirowskiego Piotr Mateusz 
Wach zaprezentuje się jako twórca i wy-
konawca Ryszarda. Ciała z  gniewu oraz 
Rytuału 23 albo obrazów ze śmierci wodza. 
Wspomniane w  programie „warsztaty 
ruchowe z interpretacji tekstu” to znako-
mita okazja, by zapoznać się z translacją 
Szekspirowskiej frazy na język teatru tań-
ca. Warunkiem uczestnictwa w warszta-
tach jest wybranie i opanowanie krótkie-
go monologu z dorobku Stratfordczyka.

Homo eventus
Agata Tomasiewicz

Tragedia Coriolanusa, reż. Marta Streker, fot. Bartek Warzecha
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Warsztaty aktorskie z  Tanyą Ro-
berts, warsztaty: 1.08 i 2.08, 10:00 – 
17:00; przygotowania i pokazy spek-
taklu: 3.08 i 4.08, 10:00 – 17:00, Sala 
Widowiskowa Gdańskiego Archipela-
gu Kultury, stacja Orunia Gdańsk, ul. 
Dworcowa 9 – aktorka i reżyserka Tanya 
Roberts, studenci London Metropolitan 
University oraz wszyscy chętni połą-
czą swoje siły, by stworzyć spektakl. Ta 
niecodzienna twórcza fuzja zaowocuje 
wystawieniem jednej z najbardziej zna-
nych komedii Szekspira, czyli Jak wam się 
podoba. Atrakcyjna formuła warsztatów 
w połączeniu z otwarciem na różne stop-
nie zaawansowania uczestników stanowi 
zachęcającą propozycję.

Dla opiekunów dzieci z autyzmem, 
Metoda Rytmu Serca – Kelly Hunter, 
2.08, 10:00 – 13:00, Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, Mała Zbrojow-
nia, pl. Węglowy 15, sala 16P – Kelly 
Hunter, aktorka teatrów szekspirow-
skich, zdecydowała się na rozpoczęcie 
własnej działalności zasadzającej się 
przede wszystkim na pracy z  dziećmi 
autystycznymi. Metodyka pracy Hunter 
bazuje na wykorzystaniu odzwierciedla-
jącego bicie serca metrum pentametru 
jambicznego, stosowanego przez same-
go dramaturga ze Stratfordu. Warsztaty 
będą cennym doświadczeniem nie tylko 
dla pedagogów teatru i arteterapeutów, 
ale także wszystkich zainteresowanych 
poszerzaniem teatralnych horyzontów.

Aby grało całe ciało – Urszula 
Kowalska, 3.08, 10:00 – 12:00, Akade-

mia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Mała 
Zbrojownia, pl. Węglowy 15, sala 16P 
– warsztat przeznaczony dla młodzieży 
w wieku 13–15 lat, dla której owe spo-
tkania mogą stanowić pierwszy kontakt 
z teatrem. Sztuki performatywne jawią 
się tu jako narzędzie integracji, sposób 
walki ze stresem i oswajanie rozmaitych 
ograniczeń psychofizycznych. Oraz, jak 
to zawsze w przypadku teatru bywa, cen-
na nauka stymulowania wyobraźni.

Mówienie Szekspira albo jak 
ożywić język – Klaudyna Rozhin, 6.08, 
12:30 – 15:30, Teatr BOTO, Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 34 B – pro-
pozycja dla uczestników, których frapuje 
źródło całego zamieszania – ni mniej, ni 
więcej tylko praca z tekstem dramatów 
Szekspira na podstawie technik opraco-
wanych przez Cicely Berry i Johna Barto-
na z Royal Shakespeare Company. Zainte-
resowani będą poznawali różne aspekty 
językowego spektrum Szekspira. Z racji 
charakteru seminarium od uczestników 
wymaga się bardzo dobrej znajomości 
języka angielskiego.

Każdy widz może wziąć udział w spo-
tkaniach z twórcami po spektaklach. Oto 
ich harmonogram: 
28 lipca, 20:15 – Teatr Pieśń Kozła – Polska
31 lipca, 21:00 – Zagreb Youth Theatre – 
Chorwacja 
2 sierpnia, 00:15, Teatr Muzyczno-Drama-
tyczny w Iwano-Frankiwsku – Ukraina
4 sierpnia, 17:30 – Cheek by Jowl, Teatr 
Puszkina w Moskwie – Wielka Brytania/
Rosja 

Od ostatniej edycji Festiwalu 
Szekspirowskiego, podczas którego 
tryumfy święcił spektakl Barbary 
Wysockiej Juliusz Cezar (Teatr 
Powszechny, Warszawa), minął już 
rok. W tym czasie w GTS-ie odbyło 
się multum imprez kulturalnych, 
których wyjątkowość szła w parze 
z nowatorskim sposobem działania 
teatru. Każdy znalazł tu coś dla siebie 
– od poszukiwaczy alternatywnych 
dźwięków po rodziny z dziećmi 
pragnące przygody z kulturą.

Jednym z ważniejszych wydarzeń jesie-
ni był cykl Teatry Europy. W jego ramach 
odbył się Tydzień Niemiecki i  Tydzień 
Ukraiński. Zaprezentowano spektakle 
dramatyczne i  taneczne, filmy, liczne 
warsztaty, koncerty i performanse. Swo-
istym odpowiednikiem Teatrów Europy 
okazał się cykl Teatry Polskie. Zaprezen-
towały się wówczas takie teatry, jak: Teatr 
Bagatela w Krakowie, Teatr Dramatyczny 
im. A. Węgierki w Białymstoku, Teatr Pol-
ski w Warszawie i Teatr im. H. Modrzejew-
skiej w Legnicy. Również zorganizowano 
Tydzień z Hanochem Levinem.

Dział Edukacji GTS przygotował liczne 
akcje edukacyjne: warsztaty, wykłady, 
spotkania z  artystami. Jednym z  naj-
większych projektów był „Teatralny Pa-
sjans”, skierowany do uczniów z niepeł-
nosprawnościami – wspaniały dowód 
na to, że teatr to prawdziwe miejsce spo-
tkań, a sztuka to płaszczyzna, która nie 
patrzy na ciało, tylko na duszę. W trakcie 
trwania tego projektu po raz pierwszy 
użyto audiodeskrypcji dla osób niewido-
mych i słabowidzących oraz tłumaczono 
wszystko na język migowy.

Gdański Teatr Szekspirowski to nie 
tylko scena dramatyczna, ale i muzycz-
na. Przez ostatni rok wystąpili między 
innymi: Kazik, Elijah Wood (wyjątkowo 
jako DJ – formacja Wooden), Czesław 

Intensywnie  
i z polotem – 
międzyfestiwalo-
we życie w Gdań-
skim Teatrze 
Szekspirowskim

Katarzyna Wiśniewska

Poskromienie złośnicy, Teatr PAPAHEMA, fot. Bartek Warzecha
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Festiwal Szekspirowski odbywa się 
rokrocznie w Gdańsku, na przełomie 
lipca i sierpnia. W zeszłym roku 
obchodziliśmy jego XX edycję. 
W ciągu tych kilkudziesięciu lat 
można było obejrzeć ponad dwieście 
inscenizacji Szekspira z kilkunastu 
różnych krajów. Jednak XX edycja 
była wyjątkowa – nie tylko dlatego, 
że po raz pierwszy wystąpił teatr 
z Iranu, również ze względu na 
niezwykle bogaty repertuar Nurtu 
Głównego, jak i SzekspirOFFu.

XX edycja to pięć spektakli Nurtu Głów-
nego, dwa koncerty, trzy spektakle no-
minowane do nagrody Złotego Yoricka, 
trzydzieści sześć przedstawień Forced 
Entertainment, dwadzieścia dziewięć 
wydarzeń SzekspirOFFu oraz liczne 
warsztaty i spotkania z artystami. W po-
równaniu z XIX edycją to aż o czterdzie-
ści cztery wydarzenia więcej. W trakcie 
jubileuszowej, XX edycji widzowie mogli 
oglądać spektakle z Iranu, Włoch, Wiel-
kiej Brytanii, Belgii, Rosji, nie zabrakło 
również polskich produkcji opartych 
na twórczości Williama Szekspira. I  nie 
można było mówić o przesycie! Chociaż 
chwile zmęczenia nie były niczym ob-
cym, wśród widzów i redakcji gazety fe-
stiwalowej często dało się słyszeć słowa 
zachwytu. Oczywiście zdarzały się fiaska: 
kiepska gra aktorska, techniczne wpad-
ki czy wręcz niestosowne zabijanie ryb 
na oczach widzów. Kto jednak pamię-
ta o  potknięciach, oglądając gigantów 
światowych scen teatralnych? Po zeszło-
rocznej edycji zostały dobre wspomnie-
nia. Kołaczące się w pamięci sceny, które 
pozostaną ze względu na swój charakter 
czy wyjątkową scenografię. Kto z  nas 
zapomni HamletMaszynę ze wspaniałą 
muzyką na żywo, uzupełnioną urzekają-
cym śpiewem Einat Weizman jako Ofelii?  
XX edycja zebrała spektakle, które udo-
wodniły, że inscenizując Szekspira, może-
my komentować rzeczywistość.

Redakcja, w ostatnim numerze ubie-
głorocznej edycji festiwalu, opubliko-
wała zestawienie Złotych i  Dymiących 
Czach – dla najlepszych, najbardziej 
pozytywnie zapadających w  pamięć 
festiwalowych momentów, jak również 

Śpiewa, Wojtek Mazolewski, Voo Voo, 
Fismoll, The Tallest Man on Earth, Tor-
toise, Sven Helbig i wielu, wielu innych 
wykonawców. Odbyło się również jedno 
z  ważniejszych wydarzeń muzycznych:  
4 Dni Muzyki Ekscentrycznej. 

Ponadto niesłabnącą popularnością 
cieszyło się codzienne zwiedzanie te-
atru z przewodnikiem – istna gratka dla 
ciekawskich. GTS w kwietniu obchodził 
również czterysta pięćdziesiąte trzecie 
urodziny Williama Szekspira, którym (nie 
mogło być inaczej!) towarzyszyły cie-
kawe wydarzenia, jak chociażby speed 
dating czy spotkanie z twórcami powsta-
jącego wówczas spektaklu Zakochany 
Szekspir. To kolejna produkcja reżysera 
Pawła Aignera dla Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego. Miała ona niejako 
zastąpić widzom zdjęte wiosną z afisza 
brawurowe Wesołe kumoszki z  Windso-
ru, które jesienią zostały należycie do-
cenione – otrzymały nominację portalu 
Trójmiasto.pl do nagrody Skrzydła Trój-
miasta w  kategorii Kulturalne Ożywie-
nie Trójmiasta. Skoro już o  nagrodach 
mowa, grzechem byłoby nie wspomnieć 
o tym, iż Festiwal Szekspirowski w Gdań-
sku, jako jedyny w Polsce, został finalistą 
prestiżowej nagrody EFFE, zajmując nale-
żyte miejsce pośród dwudziestu sześciu 
najlepszych festiwali w  Europie. Poza 
tym, Teatr Szekspirowski zyskał uznanie 
wśród rodzimych i zagranicznych portali 

poświęconych kulturze i architekturze.
Lato w GTS-ie rozpoczęło się w atmos-

ferze miłosnego uczucia – i to wcale nie 
takiego, jakie żywią teatromani do tego 
teatru! Swoją premierę miał 30 czerwca 
wspomniany wcześniej spektakl Zako-
chany Szekspir. Najwidoczniej atmosfera, 
jaką ten spektakl tchnął w mury teatru, 
była na tyle radosna i  intensywna, że 
przełożyła się na sukces lipcowej wizyty 
Ich Królewskich Wysokości, księcia Willia-
ma i jego małżonki księżnej Kate.

To był intensywny i  owocny rok. Na 
pewno taki okaże się też rozpoczynają-
cy się właśnie Festiwal Szekspirowski – 
wszak należy do najlepszych.

Więcej nie 
znaczy gorzej

Agata Iżykowska

Wizyta księcia Williama i księżnej Kate w GTS-ie, powyżej:  Zakochany Szekspir, reż. Paweł Aigner, fot. materiały 
prasowe teatru
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tych mniej przyjemnych. Wśród głosów 
nie dziwi ich jednomyślność, bowiem 
bezdyskusyjnym faworytem była grupa 
Forced Entertainment. Brytyjscy per-
formerzy przedstawili trzydzieści sześć 
sztuk Szekspira – bez patosu czy strojów 
z epoki. Każdego dnia festiwalu grali, sol-
niczkami, pieprzniczkami, butelkami czy 
nawet środkami do czyszczenia toalet, 
najważniejsze postaci z dramatów pisa-
rza. Oprócz tego, wśród zagranicznych 
produkcji, uwagę zwracała interpreta-
cja Hamleta irańskiego reżysera Ashara 
Dadgara, w której główną rolę odgrywał, 
często pomijany przez innych reżyserów, 
Grabarz.

Jak na tym międzynarodowym tle 
wypadały polskie produkcje? Oprócz od-
znaczonego Złotym Yorickiem Juliusza 
Cezara z  Teatru Powszechnego w  War-
szawie, w reżyserii Barbary Wysockiej (na 
marginesie: w pełni zasłużona nagroda), 
redakcja zachwyciła się Burzą Anny Au-
gustynowicz, a w szczególności Prospe-
rem w  wykonaniu Bogusława Kierca. 
Uwadze nie uszedł spektakl Czekając na 
Otella Teatru EKIPA (druga nagroda jury 
w  konkursie SzekspirOFF). Można by 
mnożyć i podawać kolejne inscenizacje, 
dzięki którym tak dobrze wspominamy 
XX edycję Festiwalu. Pewne jest to, że 
w kolejne dziesięciolecie Festiwal wszedł 
z pompą. Zobaczymy, jak przebiegną te-
goroczne obchody, w końcu świętujemy 
oczko! 

Do kogo należy miasto w trakcie 
Festiwalu Szekspirowskiego? 
Profesor Jerzy Limon pragnąłby 
pewnie wierzyć, że do niego, 
a reszta to milczenie albo 
ewentualnie ranny łoś. Niestety, 
koń, jaki jest, każdy widzi. 
W Gdańsku od dwudziestu jeden 
lat trwa walka o Neptunowy tron. 
Po jednej stronie stają uzbrojeni 
w festiwalowe gadżety obrońcy 
Szekspira, którym przewodzi 
Kazio Spontan, po drugiej – 
armia kupców i sklepikarzy, 
zjednoczona pod barwami 
Jarmarku Dominikańskiego. 
Pierwsi zarzucają media 
społecznościowe hashtagami 
#willpower i #szeksonthebeach, 
drudzy używają haseł 
typu #inshoppingwetrust, 
#rękodziełoforever czy 
#keepcalmandbuymorekitsch. 

Czy można być jednocześnie po obu 
stronach barykady? A widzieliście kiedyś 
człowieka, który wódką zapija watę cu-

krową? Albo Ofelię, która nie tonie? No 
właśnie. Dla jasności – jeśli na straganie 
kupujesz winyl Beatlesów i ręcznie ma-
lowany wazon na przyszłoroczny bez, 
a potem wbijasz na Sen nocy letniej albo 
oglądasz Hamleta i po wyjściu postana-
wiasz walnąć sobie henną dziarę z napi-
sem „yolo” u brodacza z hipsterskiego 
stoiska obok budki z mlekiem sojowym 
w ekologicznej kawie, to jesteś zwykłą 
kanalią.

Niechęć jarmarkowiczów do festiwa-
lowiczów bierze się z tego, że dla tych 
pierwszych teatr z otwieranym dachem 
jest jak Volkswagen Golf z rozsuwanym 
sufitem – pretensjonalny i januszkowa-
ty. Drużyna Szekspira stroni zaś od stra-
ganów z porcelaną vintage i góralskimi 
skarpetami, bo towarzyszy im zbioro-
wy lęk przed wykrojeniem funta mięsa 
z zadka. Nie po to zresztą czytali Kupca 
weneckiego, żeby teraz wrzynały im się 
w ręce siaty pełne jednocześnie bursz-
tynów i oscypków. Jak widać – geneza 
konfliktu jest skomplikowana, a studnia 
wzajemnych żalów głęboka. 

Kilka lat temu dowódcy obu obo-
zów postanowili pojednać się w  imię 
unicestwienia wspólnego wroga, czyli 
maratończyków z  Biegu św. Domini-
ka. Biegacze bowiem – choć pozornie 
sprzymierzeni z jarmarkiem – skutecz-
nie blokują migracje ludności zarówno 
z Teatru Wybrzeże do Teatru w Oknie, 
jak i ze stoisk ze śmiesznymi koszulka-
mi do budek z piwem. Aby podkreślić 
pokojowe nastroje, władze jarmar-
ku wypuściły na ulice więcej mimów 
i ulicznych akrobatów, a organizatorzy 
festiwalu ustawili na Długiej własną 
budę z  fajnymi rzeczami typu brosz-
ki z  Hamletem albo naklejki z  takimi 
wersami z książek Szekspira, które mu 
się akurat udały. Sielanka nie trwała 
jednak długo, a  kolejną burzę rozpę-
tał nasz narodowy, bosy celebryta –  
Wojciech Cejrowski. Ktoś od św. Domi-
nika pozwolił mu przemawiać w okoli-
cach pomnika Neptuna, a tłum ciekawy 
jego brudnych stóp unieruchomił wi-
dzów idących na kolejne przedstawie-
nie. Od tamtej pory obustronna niena-
wiść pozostaje jawna. Festiwalowicze 
nadeptują na pięty jarmarkowiczom, 
bo tamci mają smaczniej. Jarmarko-
wicze rzucają zaś prażoną kukurydzą 
w festiwalowiczów, ponieważ im smut-
no, że nie pisze o nich Łukasz Drewniak  
w „Kołonotatniku”. 

Festiwalowicze 
versus 
jarmarkowicze

Alicja Müller

Czekając na Otella, reż. Jan Naturski, fot. Sebastian Góra,  www.sebastiangora.com
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W chwili gdy piszę ten tekst, 
pozostali tegoroczni autorzy 
„Shakespeare Daily” też pewnie 
się nie pakują ani nie wysypiają 
przed festiwalem, bo również 
zaangażowani są w prace nad 
pierwszym numerem gazetki. Jak 
mówił Hamlet: „Ktoś nie śpi, aby  
spać mógł ktoś”.

Jeśli czytają Państwo te słowa, to znak, 
że właśnie rozpoczyna się XXI Festi-
wal Szekspirowski i za moment zacznie 
obowiązywać też inny cytat, tym razem 
z Wieczoru Trzech Króli: „Jest zbyt późno, 
żeby iść spać”. I ten nie dotyczy już tylko 
recenzentów, ale również widzów, którzy 
– mam nadzieję – będą tak bardzo roze-
mocjonowani po obejrzeniu przedsta-
wień, że ich dyskusje przeciągną się do 
późnych godzin nocnych.

Chcemy, by nasze teksty prowokowa-
ły do dialogu, a nawet twórczych kłótni, 
ale również przybliżały sylwetki twór-
ców, poszerzały wiedzę, informowały, 
starały się oddać atmosferę wydarzeń, 
których istnienie tak trudno uchwycić, 

bo zawsze rodzą się na nowo – trochę 
inaczej w zależności od dnia, publiczno-
ści, dyspozycji artystów. Już kolejny rok 
zostawiamy ślad po tych kilku wakacyj-
nych dniach, które (myślę, że nie tylko 
my) miło wspominamy, wyczekując na-
stępnej edycji festiwalu. 

Tegoroczna przyniosła kilka zmian. 
Więcej w naszej redakcji jest osób spo-
za Internetowego Magazynu „Teatralia”, 
autorów zaprzyjaźnionych, zaprawio-
nych w „gazetkowych” bojach na innych 
polskich festiwalach, ale również trzy 
debiutantki. Numery pojawią się: 31 lip-
ca oraz 2, 4, 6 sierpnia. Daty kolejnych 
wydań zapowiadane będą na pierwszej 
stronie gazetek, żeby niczego Państwo 
nie przegapili. Rok temu gazetki roz-
chodziły się w  błyskawicznym tempie, 
czujemy się czytani i  potrzebni, za co 
gorąco swoim czytelnikom dziękuje-
my. Podobnie jak w poprzedniej edycji 
redakcję tworzą prawie same kobiety, 
z jednym męskim akcentem. Do nowości 
można jednak zaliczyć nagrodę Szekspi-
rOFF, którą przyznają autorzy „Shake-
speare Daily” – poza standardowym ze-
stawieniem Złotych i Dymiących Czach 
wspólnie zdecydujemy, kto w konkursie 
zaprezentował się najlepiej. Bardzo dzię-
kujemy organizatorom za ponowne za-

GAZETĘ FESTIWALOWĄ „SHAKESPEARE DAILY” REDAGUJE INTERNETOWY MAGAZYN 
„TEATRALIA” W SKŁADZIE: MAGDA BAŁAJEWICZ, BALBINA HOPPE, AGATA IŻYKOWSKA,  ALICJA 
MÜLLER SPOZA REDAKCJI „TEATRALIÓW”: JULIANNA BŁASZCZYK, MIRA MAŃKA, MARCIN MIĘTUS, 
AGATA TOMASIEWICZ, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JULIA WRÓBLEWSKA  
REDAKCJA: ANNA BAJEK KOREKTA: KATARZYNA GRABARCZYK  
OPRACOWANIE GRAFICZNE: BEATA PASTUSZKO SKŁAD: KATARZYNA LEMAŃSKA 
KONTAKT: annabajek.94@gmail.com WWW. TEATRALIA.COM.PL

proszenie do Gdańska i przyznanie nam 
nowej funkcji.

Na naszych łamach przeczytają Pań-
stwo jak co roku: rzetelne recenzje ze 
spektakli Nurtu Głównego i  Szekspir-
OFFu, a także wywiady, relacje z wyda-
rzeń Letniej Akademii Szekspirowskiej, 
felietony, gry i  zabawy. Postaramy się 
wyczuć atmosferę dnia i skomentować 
ją zasłyszanym cytatem, zaskoczyć cie-
kawą formą, uatrakcyjnić i wzmocnić fe-
stiwalowe doznania. Harmonogram prac 
uzupełniony jest aż po brzegi, a my cią-
gle skrycie marzymy o posiadaniu umie-
jętności teleportacji. Jednak rok temu 
w „Shakespeare Daily” ukazało się sześć-
dziesiąt siedem tekstów i  dokonaliśmy 
tego bez żadnych magicznych sztuczek. 
Wszystkich obecnych na miejscu zapra-
szamy więc na linię startu XXI Festiwalu 
Szekspirowskiego, a tych, którzy czytają 
numer online – do przetransportowania 
się (niestety, konwencjonalnymi sposo-
bami) do Gdańska.

O tym, że wszystkie drogi prowadzą 
tak czy owak do Szekspira, mogłam się 
po raz kolejny przekonać w zeszłym roku. 
Jadąc pociągiem na XX Festiwal Szekspi-
rowski, jak okazało się pod koniec podró-
ży, siedziałam w przedziale z byłym aku-
stykiem londyńskiego teatru The Globe. 

gazeta festiwalowa

Gotowi, start!
Anna Bajek


