
Gazeta Festiwalowa nr 2 31.07.2017

Odkryć w sobie 
wyspę

Balbina Hoppe

następny numer 2 sierpnia

Wyspa, reż. Grzegorz Bral, fot. Dawid Linkowski

Wyspa, reżyseria: Grzegorz Bral 
Teatr Pieśń Kozła (Polska)

Przepełnione magnetyzującą 
ekspresją pieśni i płynne, 
zsynchronizowane ze sobą ruchy 
tancerzy – oto Burza w wersji 
Grzegorza Brala. Minimalistyczna 
scenografia, brak dekoracji, czarne, 
proste stroje niosą w sobie echo 
idei Grotowskiego, dla którego 

najdoskonalszą formą widowiska 
był teatr ubogi. Wykonawcy nie 
potrzebują szykownych kostiumów 
ani monumentalnej scenografii. 
By stworzyć wyjątkowy nastrój, 
wystarczy im jedynie dwanaście 
luster, krzesła i odpowiednia gra 
świateł.

Spektakl Teatru Pieśń Kozła rozpoczyna 
się wyrazistym monologiem Mirandy, 
który jest wtajemniczeniem w  prze-
strzeń tytułowej wyspy, gdzie aby wyra-
zić emocje, nie potrzeba słów. Płomienna 
mowa córki Prospera tworzy dysonans 
z pozostałą częścią widowiska, która jest 
już zupełnie odmienna. A  jednak w  jej 
wypowiedzi odnaleźć można klucz do 

odczytania całego spektaklu. Magdale-
na Kumorek, będąca Mirandą przez tę 
jedną chwilę na początku spektaklu, tuż 
po wypowiedzeniu ostatniego słowa, 
natychmiast przestaje nią być. Niemal 
niepostrzeżenie wtapia się w tłum jedna-
kowo ubranych aktorów, którzy wchodzą 
na scenę i dalej, do końca, gra już jedną 
z wielu.

W Wyspie nie ma konkretnych postaci 
przyporządkowanych do poszczegól-
nych odtwórców. Nie ma też określonej 
treści. Jest to widowisko jedynie inspi-
rowane Burzą Szekspira, a nie adaptacja 
dramatu. Teatr Pieśń Kozła porzuca kon-
wenanse, odchodzi całkowicie od kla-
sycznej wizji teatru dramatycznego – tu 
nie ma dialogów, jest tylko taniec i śpiew. 
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spektaklu. Żaden kształt nie jest tym, 
za co uchodzi. Cienie się łamią, a zmiana 
świateł jeszcze mocniej wykrzywia ob-
raz, obnażając lub stwarzając kolejne za-
grożenia. Przyjazne na pierwszy rzut oka 
ludzkie kształty z łatwością zmieniają się 
w przerażające potwory. Może to tylko 
wyobraźnia jedynego (?) mieszkańca kra-
iny, a może duchy i dusze wyspy podno-
szą bunt i sądzą Prospera za dwanaście 
lat życia w swoim towarzystwie. Nie jest 
to logiczny i  spójny akt oskarżenia, ale 
raczej fragmentaryczne obrazy czy mi-
gawki z życia oskarżonego. Część z nich 
się zdarzyła naprawdę, a  część została 
zmyślona. To nie jest ważne. Najważniej-
sze jest snucie tej opowieści, nawet jeśli 
okaże się niezrozumiała. Ale nie o  zro-
zumienie tu chodzi, lecz o  kontempla-
cję. Bral pozwala się przejrzeć widzom 
w odłamkach luster dawnych pieśni, tek-
stów antycznych i Burzy Szekspira. Nar-
rację-impresję konstruuje na subtelnych 
brzmieniach lamentacyjnych pieśni gru-
zińskich, perskich czy żydowskich. Zapra-
sza nas do przejrzenia się w stworzonym 
zwierciadle, a to sprawia, że nasza histo-
ria staje się równie fragmentaryczna i po-
pękana jak opowieść o Prosperze.

Teatr Pieśń Kozła zaprasza nas do in-
tymnego świata, w którym przewodnika-
mi stają się zmęczone ciała, przyspieszo-
ne oddechy, kropelki potu i rozedrgane 
dźwiękiem powietrze. A otwarcie Festi-
walu takim przedstawieniem uważam 
za niezwykle znaczące i  nastrajające 
widzów do odbioru bardzo subtelnych 
obrazów dramatów Szekspira. 

Rozbite lustra
Mira Mańka

Wyspa, reżyseria: Grzegorz Bral 
Teatr Pieśń Kozła (Polska)

Możliwe, że Wyspa to historia 
o samotnym i obłąkanym Prosperze. 
Możliwe, że to jego wyobraźnia 
i tęsknoty stwarzają ten świat, 
a Miranda, Ariel, Kaliban czy 
Ferdynand to dręczące go demony. 
Możliwe. Nie to jest jednak 
najważniejsze.

Opisując Wyspę, trudno mówić o  reży-
serii, dramaturgii, choreografii, muzyce 
czy świetle jako osobnych składowych 
przedstawienia. Każdy z tych elementów 
czerpie energię i  znaczenia od pozo-
stałych. W ten sposób stwarzając obraz 
rozciągnięty między dychotomicznymi 
wartościami: precyzją i  emocjami. Per-
fekcyjnie przygotowane głosy i  ciała 
performerów na scenie przestają być 
indywidualne. Stają się rodzajem sie-
ci naczyń krwionośnych w  organizmie 
zwierzęcym. Pulsując niczym krew w ży-
łach i tętnicach, niosą w sobie ogromne 
pokłady żalu, ale także buntu i agresji.

Pieśń po pieśni wchodzimy w  świat 
urojeń i lęków Prospera. W tym świecie 
nic nie jest pewne, wszystko rozmywa 
się jak mgła na wietrze. Dwanaście luster, 
krzesła i gra świateł tworzą wieloznacz-
ną, a  chwilami niepokojącą przestrzeń 

Wyspa, reż. Grzegorz Bral, fot. Dawid Linkowski

Bral znalazł sposób na to, jak przedstawić 
na scenie Burzę, nie używając przy tym 
słów. Dla niego losy bohaterów nie są 
najistotniejsze. Odrzuca najbardziej wi-
doczną warstwę dzieła Szekspira i wdzie-
ra się dalej, głębiej. Chce dostać się do 
istoty, esencji. Dlatego rezygnuje z tego, 
co najbardziej banalne i oczywiste: sło-
wa. Ważniejsze dla niego jest ciało i głos.

Wyspa kładzie silny nacisk na 
cielesność człowieka. Grupa tancerzy 
Ivána Péreza Avilesa prezentuje fanta-
zyjne akrobacje i układy taneczne, pro-
wadząc przy tym swoje ciała tak zwinnie 
i plastycznie, że nie sposób wyzbyć się 
wrażenia płynności i doskonałości tych 
ruchów. Oto ciało ludzkie w najlepszej 
swojej postaci – ciało gorące, sperlone 
kropelkami potu, równomiernie drgają-
ce w rytm miarowych oddechów. Nato-
miast aktorzy Teatru Pieśń Kozła skupiają 
się na dźwięku, na możliwościach ludz-
kiego głosu. Grupa współtworzy niesa-
mowite widowisko, które pokazuje, że 
silniej, głębiej i intensywniej można do-
trzeć do człowieka, rezygnując z mowy 
werbalnej i całego kostiumu współcze-
snego świata. 

Wyspa jest środowiskiem wolnym  
od następstw cywilizacji, przestrzenią  
na wpół groźną, na wpół magiczną, 
w której można poznać samego siebie, 
wejrzeć we własną głębię. Jest miej-
scem, w którym można rozbudzić emo-
cje tłumione w sobie. Wyzwolić się ze 
świata zewnętrznego. Odkryć w sobie 
tę wyspę, która żyje, pulsuje, nieustan-
nie trwa. 
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Tytus Andronikus 2.0, reżyseria: Tang Shu-wing, 
Tang Shu-wing Theatre Studio (Chiny)

Chińska inscenizacja Tytusa 
Andronikusa pokazała, jak 
mało środków scenicznych jest 
potrzebnych, aby oddać siłę 
drzemiącą w dramatach Szekspira. 
Reżyser ograniczył spektakl do 
siedmiu krzeseł, siedmiu aktorów, 
muzyki na żywo i trzech odcieni 
światła. W jednolitej narracji, nie 
przydzielając postaci konkretnym 
aktorom, Tang Shu-wing zdecydował 
się przedstawić tragiczne losy 
powracającego z wojny Tytusa, który 
pada ofiarą intrygi uknutej przez 
Tamorę i jej kochanka Aarona.

Na widowni wstaje siedem osób. Ubrani 
w codzienne, różnokolorowe stroje kie-
rują się pod scenę. Tam, powoli tyłem do 
widowni zaczynają ściągać ubrania, od-
słaniając opięte, jednolite, czarne stroje. 
Następnie zręcznie wskazują na scenę, 
aby opowiedzieć nam tragiczne losy 
rzymskiego wojownika. To przełamanie 
czwartej ściany początkowo wydaje się 
nieistotne, ot kolejny teatralny chwyt, 
żeby zwrócić uwagę widzów. W  trak-
cie serii monologów o  intrygach, mor-
derstwach, knowaniach można puścić 
w niepamięć ten zabieg. I skupić się na 
aktorach, którzy jedynie podają tekst. 
Po sobie następują podzielone na głosy 
fragmenty zręcznie napisanej narracji na 
podstawie dialogów Szekspira. Wielkie 
ukłony za przepisanie dramatu na prozę 
(Chong Mui Ngam), jak również dla tłu-
maczy za wartki i żywy język tego stresz-
czenia. Aktorzy wykonują również serie 
dynamicznych ruchów, choreografię, 
w której ogrywają krzesła. Moc przekazu 
koncentruje się jednak przede wszyst-
kim na tekście, wypowiadanym głośno, 
wyraziście i z ekspresją wymalowaną na 
twarzach.

W finale, gdy ginie Lawinia, Tytus 
i  prawie wszyscy uczestnicy ostatniej, 
kanibalistycznej wieczerzy, pozostaje 
mnóstwo pytań i wątpliwości. Czy na-
stała sprawiedliwość? Jak dalej potoczy 
się historia Rzymu, w którym dokonało 
się tak wiele okrucieństwa? Przecież syn 

Aarona został uratowany. Przeżył rów-
nież syn Tytusa, Lucjusz. Reprezentanci 
dwóch odmiennych obozów wciąż po-
zostają na polu gry. Pytanie, które wy-
brzmiewa pod koniec spektaklu i drama-
tu, krąży wokół wątpliwości: oszczędzić 
syna zdrajcy czy być przezornym i jego 
również uśmiercić? 

Z tej perspektywy można się zasta-
nawiać nad symboliką ostatniej sceny. 
Znaczenia nabiera ten niepozorny chwyt 
zastosowany na początku przez reżyse-
ra. Wszyscy aktorzy na chwilę schodzą 
ze sceny w  miejsce, gdzie wcześniej 
zrzucili swoje kolorowe ubrania. Zbierają 
spodnie, swetry i koszule. Gdy wracają 
na scenę, niosą swoje barwne odzienie 

starannie złożone w  kostkę. Ustawiają 
się w  równym szeregu, rozpoczynają 
pochód. Przechodzą w głąb, tam gdzie 
wcześniej ułożyli wrota z sześciu krzeseł. 
Wolnym krokiem poruszają się dooko-
ła instalacji. To symboliczne okrążenie 
może być złowrogim omenem – „histo-
ria lubi się powtarzać”. Lucjusz może być 
wielkim wodzem jak Tytus, a syn Aarona 
może się stać podstępny i  okrutny, jak 
jego ojciec. Albo na odwrót. Tang Shu
-wing pozostawia historię Tytusa w nie-
mym zawieszeniu. Aktorzy nie ubierają 
się z powrotem w codzienne ubrania, zo-
stali zapętleni w opowieści, z której nie 
ma już powrotu. Czekają na ciąg dalszy. 
Na inne role, które przyjdzie im odegrać. 

Nieme 
zawieszenie

Agata Iżykowska

Tytus Andronikus 2.0, reż. Tang Shu-wing, fot. Dawid Linkowski
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Tytus Andronikus 2.0
reżyseria: Tang Shu-wing
Tang Shu-wing Theatre Studio (Chiny)

Pierwsza tragedia Szekspira 
dialoguje z  – najczęście wypieraną, 
lecz wciąż żywotną – fascynacją 
okrucieństwem. W spektaklu  
Tang Shu-winga „krwistość”  
utworu – dosłowna i przenośna –  
zostaje przekuta w hieratyczną formę 
przypominającą płaskorzeźbę.

Tytus Andronikus jest dramatem spor-
nym; grupa apologetów (w Polsce 
z Janem Kottem na czele) kwestionuje 
zdanie rzeszy przeciwników widzących 
w sztuce jedynie niezbyt wyrafinowane, 
juwenilne wprawki. Nie da się ukryć, że 
prawie każde słowo dramatu chrzczo-
ne jest krwią. Czasem aż trudno uwie-
rzyć w  okropieństwa dobywające się 
z  mrocznej gardzieli człowieczeństwa. 
Nie dziwią zatem oskarżenia o  prymi-
tywność. Na przestrzeni lat podejmo-
wano różne próby odczarowania tego 
poglądu. Peter Brook pisał o  Tytusie... 
jako dramacie wyrodzonym z głębi pod-
świadomości autora, „nowym splendo-
rze barbarzyństwa”. Cóż, doświadczenie 
uczy nas, że Szekspira nie można inter-
pretować a vista. Nawet z pozoru ordy-
narna jatka ma swoją głębię.

Szczególna jest sama konstrukcja 
utworu; kolejne makabreski następują 
po sobie bez żadnego ostrzeżenia. Choć 
podbudową działań postaci są z  regu-
ły wyższe wartości – obrona honoru, 
konieczność egzekwowania sprawie-
dliwości – to na pierwszy plan wybijają 
się nieposkromione afekty. W  świetle 
powyższego teatr oparty na ekspresji 
ruchowej wydaje się idealną formą opo-
wiedzenia tej historii.

Ale Tytus Andronikus 2.0 to przykład 
teatru, w którym prymat wciąż ma trady-
cyjna narracja, oparta na słowie. Werbal-
ność i  cielesność pozostają względem 
siebie komplementarne, powiem więcej: 
słowo jest przyczyną wszelkiego ruchu. 
Sceniczny świat został ograniczony do 
kilku komponentów: grupy ubranych 
na czarno aktorów, rzędu krzeseł, 
wykonywanej na żywo, zredukowanej 
do minimum muzyki, prostego kodu 

Płaskorzeźba
Agata Tomasiewicz kolorystycznego w  reżyserii światła. 

W spektaklu nie istnieje typowy podział 
ról. Wykonawcy wprawiają narracyjną 
maszynę w ruch, unikając bezpośrednich 
interakcji, co tworzy pewien dystans. 
Przestrzeń gry ulega niewielkim prze-
kształceniom. Tylko w kilku momentach 
dokona się jej całkowite przearanżowa-
nie: raz wywrócone krzesła wyobrażą 
spływające krwią mury Rzymu, innym 
razem stworzą spiętrzoną konstrukcję 
cesarskiego tronu.

Po choreografii wykonawców wciela-
jących w życie tak krwawą sztukę moż-
na się spodziewać gwałtowności grani-
czącej z  neurozą. Tymczasem aktorzy 
z Hongkongu tworzą statyczne, cielesne 
hieroglify – zastygają w pozach na pe-
wien czas, po czym, poruszeni nagłym 
impulsem, wracają do pozycji neutralnej 
lub aranżują nowe konfiguracje. Oczom 
widzów ukazuje się więc Tytus wyciąga-
jący ręce ku niebu, ukrywająca twarz Ta-
mora, powłócząca nogami, okaleczona 
Lawinia. 

Kluczowym pojęciem staje się tu 
rytm. Twórcy starają się wyczuć ukryty 
puls utworu – rozmaite wolty, wyłado-
wania dramaturgiczne, przestoje i chwi-
le sugestywnej ciszy (wrzask miewa taki 
sam ciężar jak milczenie, o czym świad-
czy choćby scena wieczerzy, w  której 
Tamora uświadamia sobie upiorny pod-
stęp Andronikusa). Rytm przedstawienia 
podkreśla wykonywana na żywo muzy-
ka, z  podstawowym instrumentarium 
ograniczonym do bębna i  fletu, choć 
pojawiają się też dźwięki o  zmiennym 
natężeniu, przypominające zgniatanie 
papieru czy przesypywanie metalowych 
elementów. Warstwę audialną uzupeł-
niają wokalizy i murmuranda aktorów. 
Tytus Andronikus 2.0 jest więc widowi-
skiem o falującej strukturze, cyklem kli-
maksów i antyklimaksów.

Warto mieć jednak na uwadze, że dra-
maturgiczna struktura dramatu, choćby 
i przeniesiona na scenę w przemyślany 
sposób, jest tylko jednym aspektem 
dzieła Szekspira. Tytus Andronikus może 
nie należy do najwybitniejszych sztuk 
mistrza ze Stratfordu, wciąż jednak sta-
nowi utwór otwarty na frapujące inter-
pretacje. Tego otwarcia w  spektaklu 
Tang Shu-winga zabrakło. Prześlizgi-
wanie się między kolejnymi cielesnymi 
hieroglifami oraz ilustracyjność gestów 
nasuwa skojarzenie z martwym, kamien-
nym reliefem. A szkoda, bo Szekspir to 
nie tylko patos – to również mięso. 

Teatr i film pozostają we  
wzajemnym dialogu, co prowadzi 
nieraz do rewolucyjnych rozwiązań 
– lub przynajmniej zadowalających 
efektów. W polskim teatrze  
coraz częściej pojawiają się 
scenariusze filmowe zaadaptowane 
na język sceny. Z kolei w filmie 
stosuje się niesztampowe techniki, 
przykładowo dekonstruujące 
klasyczną sztukę montażu. Istnieją 
również formy hybrydyczne – 
do takich należy Makbet Kita 
Monkmana. 

Przed projekcją widzowie mieli możli-
wość wysłuchania krótkiej prelekcji twór-
ców. Jednym z  kluczowych zagadnień 
było znaczenie wielostronnych relacji – 
zarówno sztuki filmowej oraz scenicznej, 
jak i tradycji ze współczesnością. Główny 
cel Monkmana i jego współpracowników 
stanowiła przemiana doświadczenia wi-
dza kinowego w doświadczenie maksy-
malnie teatralne. Aktorzy, na czele  
z  Markiem Rowleyem w  roli tytułowej, 
przyjęli szczególny styl gry, oparty za-
równo na pietyzmie, z jakim odniesiono 
się do Szekspirowskiej frazy, jak i uderza-
jącej organiczności. Klimat tworzy głów-
nie wysmakowana plastycznie scenogra-
fia, której walory zostały wydobyte przez 
zastosowanie przemyślanych kadrów 
(choćby ujęć panoramicznych czy prze-
ciwnie – tych zorientowanych wokół  
detalu).

 Sam film nakręcono przy użyciu me-
tody green screenu (czy też: blue box; 
tak, to technologiczne szast-prast, które 
ewoluuje praktycznie od zarania sztuki 
filmowej). Dzięki temu zabiegowi uloko-
wano realnych aktorów w nierealistycz-
nie wyglądającej scenografii, przypo-
minającej bardziej obraz niż namacalne 
wnętrza zamku Inverness. Wykonawcy, 
szczególnie wtedy, gdy zostają ujęci 
w planie dalekim, przywodzą na myśl fi-
gurynki umieszczone na tle malowane-
go podobrazia. Wydaje się oczywiste, że 
to (meta)teatralny aspekt urzeka twór-
ców w największym stopniu.

Makbet
reżyseria: Kit Monkman
GPS Studios (Wielka Brytania)

W zwierciadle
Agata Tomasiewicz
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Warto rozwinąć myśl dotyczącą uwa-
runkowań przestrzennych. Swobodna 
jazda kamery odsłania przed widzem 
mnogość kondygnacji (reprezentują-
cych również jaźń protagonisty), na 
których symultanicznie rozgrywa się ak-
cja. Niekiedy realne kształty budynków 
przechodzą w zarysy rodem ze szkicow-
nika architekta. Do zabiegów wartych 
odnotowania należy zniesienie czwartej 
ściany, rozumiane w sensie dosłownym – 
osiągnięta w ten sposób pudełkowatość 
pomieszczeń nasuwa oczywiste skoja-
rzenia z teatralną scenografią. Plastyka 
Makbeta zasadza się głównie na zaba-
wie z bryłami i kształtami, naprzemien-
ności kompozycji otwartych i zamknię-
tych oraz charakterystycznym kodzie 
barwnym, w  którym na pierwszy plan 
wybija się, bo jakżeby inaczej, karmino-
wa czerwień. 

Dialog „filmowego” i  „teatralnego” 
został ujęty także w  sposób literalny. 
Co jakiś czas sceny z krwawego uniwer-
sum Makbeta przeplatają się z ujęciami 
starszego mężczyzny sączącego wino 
i  oglądającego w  skupieniu nagranie 
z projektora. Nie jest to bynajmniej glo-
ryfikacja kinofilii rodem z Cinema Paradi-
so. Jeśli przyjrzeć się bliżej, wychodzi na 
jaw, że mężczyzna obserwuje czarno- 
-białe nagranie przedstawiające trupę 
aktorską. Monkman ustawia tym samym 
naprzeciw siebie bliźniacze zwiercia-
dła. Wszakże widzowie zgromadzeni 
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim ro-
bią de facto to samo – oglądają teatr za-
pośredniczony (i, siłą rzeczy, lekko zmo-
dyfikowany) przez odmienne medium.

Opisane rozwiązania mogą razić 
sztucznością – teatr w  ramie filmowej 
zawsze będzie fikcją podniesioną do 
drugiej potęgi – warto jednak się zazna-
jomić z tym eksperymentem. Nawet po 
to, by wyrobić sobie własny pogląd na 
temat prób transgresji gatunkowej, i w 
celu potwierdzenia żywotności metafo-
ry theatrum mundi. Kolejni władcy – naj-
pierw Duncan, potem Makbet – uderzają 
królewskim pierścieniem w glob, stano-
wiący niejako nowe insygnium władzy. 
W finale cała przestrzenna konstrukcja, 
rodząca skojarzenia z  tradycyjnym te-
atralnym budynkiem, zostaje wpisana 
w kulistą strukturę. „Świat jest teatrem, 
aktorami ludzie”? Oczywiście. Ktoś jesz-
cze ma wątpliwości? 

Makbet w reżyserii Kita Monkmana 
to fascynująca opowieść 
o niekontrolowanej ambicji, 
zdradzonej przyjaźni i szaleństwie, 
która zostaje zaprezentowana 
na dziwnym i klaustrofobicznym 
terytorium przypominającym 
osiemnastowieczne panoptykony. 

Gdyby spytać o miejsce akcji, które koja-
rzy się z Makbetem, pewnie wszyscy od-
powiedzielibyśmy chórem – Szkocja. Kit 
Monkman w swoim filmie pokazuje jed-
nak, że nie zawsze muszą to być zielone, 
szkockie wzniesienia czy potężne forty-
fikacje. Reżyser rezygnuje ze zdjęć w ple-
nerze i stawia na technologię. Umieszcza 
swojego Makbeta w wirtualnie zaprojek-
towanym świecie, który jedynie częścio-
wo czerpie inspirację z Szekspirowskich 
realiów. Jak podkreśla reżyser, zdjęcia do 
filmu w  całości odbywały się na green 
screenie. 

Od pierwszych chwil projekcji wi-
dzowie wprowadzeni zostali w  post-

apokaliptyczną przestrzeń, która miej-
scami ustępowała wystawnym dworskim 
wnętrzom. Kadrowanie od początku jest 
wąskie, klaustrofobiczne. Tonacja filmu 
stłumiona, dominują szarości. Przez całą 
akcję Makbeta nie wykraczamy poza 
wnętrze wirtualnego budynku, który 
kształtem i formą przypomina panopty-
kon. Podobnie jak osiemnastowieczne 
więzienia, tak i tutaj budynek jest owal-
ny, wypełniony małymi prostokątnymi 
pomieszczeniami – wszystko przemyśla-
ne w taki sposób, aby było łatwo wszę-
dzie zajrzeć. Zupełnie jak w oryginalnych 
panoptykonach, na środku konstrukcji 
znajduje się mały pokój: pomieszczenie 
dla strażnika-obserwatora, który ma pil-
nować spokoju. U Monkmana w pokoiku 
siedzi mężczyzna, na ekranie swojego 
telewizora ogląda Szekspirowską histo-
rię – czarno-biały film, który powiela  
akcję rozgrywającą się na wyższych pię-
trach. Przez cały film pozostaje niemy, 
ogląda dramat, nigdy jednak w niego nie 
ingeruje.

Świat tego obrazu to mroczna, labi-
ryntowa przestrzeń. Każdy pokój łączy 
się z  innymi wokół, powyżej i  poniżej 
niego. Przejścia są płynne, a zmiana ka-
drowania stonowana. Gdy scena się koń-
czy, kamera opuszcza pokój, przechodzi 
przez ściany do innych komnat, tworząc 
sequel dla następnych działań. Nie ma 
nagłych cięć, co sprawia, że film nie jest 
dynamiczny. Monkman w  taki sposób 

Makbet, reżyseria: Kit Monkman 
GPS Studios (Wielka Brytania)

Więzienie dla 
Makbeta

Agata Iżykowska

Koncepcja: Agata Tomasiewicz
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Szekspir narowisty, czyli Hamlet oczami 
Wysockiego. Recital 
Evgen Malinovskiy (Rosja/Polska)

„Wielu krytyków teatralnych uważa, 
że najbardziej udanym Hamletem 
był Wysocki”. Tym zdaniem Evgen 
Malinovskiy rozpoczął swój recital na 
dziedzińcu GTS-u. Jakkolwiek by nie 
było, któż nie słyszał o słynnej kreacji 
aktorskiej rosyjskiego barda, który 
w 1964 roku w Teatrze na Tagance 
wcielił się w rolę księcia duńskiego?

Podobno każdy stary aktor marzy o roli 
Prospera, a każdy młody aktor – Hamle-
ta. Włodzimierz Wysocki zagrał Hamleta, 
ale na wystąpieniach w  teatrze się nie 
skończyło. Pozostał Hamletem, już nie 
jako aktor, ale jako człowiek. W  swojej 
twórczości niejednokrotnie odwoływał 
się do tego słynnego Szekspirowskiego 
bohatera. „Być albo nie być” stało się 
jego mottem życiowym, pytaniem eg-
zystencjalnym, zawsze obecnym w jego 
piosenkach.

Recital Szekspir narowisty… to opo-
wieść o  Wysockim-Hamlecie, w  której 
nie poznajemy szczegółów ze słynnego 
wystąpienia na Tagance. Zamiast tego 
słyszymy pieśni autorstwa Wysockiego, 
w  których pobrzmiewa myśl Hamleta. 

Dośpiewane
Balbina Hoppe Malinovskiy, Rosjanin polskiego pocho-

dzenia, na moment staje się Wysockim. 
Odtwarza nie tylko sposób śpiewania 
barda, ale także charakter jego wystą-
pień z gitarą. Przed wykonaniem piosen-
ki mówi od siebie parę zdań komentarza, 
podsuwa interpretacje, nakierowuje my-
śli odbiorców. Niektóre pieśni słyszymy 
po polsku, inne – w oryginale (wcześniej 
artysta przedstawia tłumaczenie). Per-
fekcyjnie imituje charakterystyczny za-
chrypnięty głos o silnym brzmieniu, któ-
remu towarzyszą głośne dźwięki palców 
uderzających o struny gitary. 

Wszystkie pieśni układają się w spój-
ną kompozycyjnie historię. Jako jedną 
z  pierwszych słyszymy piękną Pieśń 
o przyjacielu, w której Wysocki tłumaczy, 
że aby poznać w kimś przyjaciela, trzeba 
wziąć go na próbę w góry. Następnie są 
słynna piosenka Wsio nie tak, nieśmier-
telne Konie narowiste i Liryczna, miłosna 
pieśń do ukochanej, której w niebanal-
ny sposób mężczyzna wyznaje miłość 
(„Zgódź się na raj w szałasie, jeśli piękny 
pałac ktoś nam już zajął”).

Szekspir narowisty… to recital będący 
hołdem złożonym Wysockiemu, ale też 
kolejny przykład na to, jak uniwersalną, 
ponadczasową i wszechobecną postacią 
jest Hamlet. Malinovskiy zapowiadając 
jedną z ostatnich pieśni, mówił, że jest 
ona o niedopiciu, niedokochaniu, niedo-
życiu i o niedo-, niedo-, niedo-… Artysta 
ekspresyjnie dośpiewał emocje, a teksty 
rosyjskiego barda zyskały w jego inter-
pretacji nowe życie. 

Szekspir narowisty..., Evgen Malinowskiy, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com

prowadzi narrację, aby widzowie mogli 
odnieść wrażenie, że znajdują się w świa-
domości Makbeta, jego prywatnym 
więzieniu, w którym po kolei odkrywają 
wszystkie poziomy prowadzące do jego 
upadku: od wojennego okrucieństwa, 
przez radość i miłość do żony, aż po wy-
niszczające go wyrzuty sumienia – a to 
wszystko na osobnych piętrach tej złożo-
nej budowli.

Reżyser w swoje dzieło wplata wiele, 
najpierw nieoczywistych, symboli. Jak cho-
ciażby powtarzający się motyw szklanego 
globusa, w który początkowo rytmicznie 
uderza pierścieniem król, a następnie Mak-
bet. Szklana kula ze złotymi owalami poja-
wia się również w sali tronowej, potem wi-
dzimy ją w prywatnym gabinecie Makbeta. 
Przedstawione na niej kształty z oddali nie 
obrazują niczego konkretnego. Jej wnę-
trze jest dojmująco ciemne, zupełnie jak 
przestrzeń wypełniająca pokoje. Jednak 
w ostatniej scenie – po śmierci Makbeta – 
gdy kamera powoli się wycofuje i odsłania 
złożoną konstrukcję budynku, okazuje się, 
że ten obraz zamknięty jest w  szklanym 
globusie.

Oprócz wspaniałych, dobrze skom-
ponowanych efektów specjalnych i sce-
nografii należy docenić grę aktorską 
tytułowego Makbeta. Mark Rowley za-
prezentował dojmujące studium rozpadu 
jednostki, a odgrywane przez niego emo-
cje nie były przesadzone. Muzyka skom-
ponowana przez Gregory’ego Spearsa 
była ważnym elementem tego niezwy-
kłego przedsięwzięcia. Stworzone przez 
niego utwory dopełniały rytm spokoj-
nych przejść między pomieszczeniami. 
Pokaz przedpremierowy, zaprezentowa-
ny w ramach głównego nurtu festiwalu, 
przywraca wiarę w  filmowe adaptacje 
dzieł Szekspira. 

Makbet, reż. Kit Monkman, kadr z filmu
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Czy Hamlet. Miłość jest o jednej tylko 
miłości?
Jan Orszulak: Chcieliśmy przepraco-
wać Hamleta na wielu płaszczyznach. 
Dlatego w  spektaklu pojawia się wiele 
niedomkniętych historii. Część z nich to 
prywatne historie aktorów, które zostały 
użyte w ostatecznym scenariuszu. Stara-
liśmy się pokazać spektrum miłości: od 
miłości matczynej, przez mylenie pożą-
dania z miłością, aż do szaleństwa powo-
dowanego tym uczuciem.

Kasia Malec: Dla mnie jest to spektakl 
o dojrzewaniu w relacji. Niezależnie od 
tego, czy jest to relacja syna i matki, ko-
biety i mężczyzny czy mężczyzny i męż-
czyzny. Dlatego temat jest bardziej uni-
wersalny, bo moim zdaniem w naszym 
przedstawieniu ogółem chodzi o miłość 
w relacji.

Stąd pomysł na tak mocne przepisa-
nie dramatu Szekspira?
J.O.: Ważną sprawą dla mnie byli od-

twórcy poszczególnych ról. Zawsze 
piszę tekst pod konkretnego aktora, 
a nie na odwrót. Kiedy już wiedziałem, 
z kim spotkam się na scenie, kto zagra 
tytułowego bohatera, zacząłem od do-
głębnego przeczytania Hamleta. Przy-
niosłem wstępną propozycję na próbę, 
ale ostateczny kształt w  dużej mierze 
zależał od rozmów z zespołem. Podjęli-
śmy próbę mówienia o nas przez Szek-
spirowskie postaci. Pomysły Dominika 
Gałązki szczególnie mocno wpłynęły na 
kształt przedstawienia. To on naznaczył 
jego alternatywny rys, sprawił, że rzecz 
dzieje się jakby poza Hamletem, ale cią-
gle w  inspiracji nim. Wymyślił również, 
jak postaci będą się zazębiać. Ja to tylko 
posklejałem słowami Szekspira i  inspi-
racjami choćby z Dekalogu VI Krzysztofa 
Kieślowskiego.

Ważnym elementem Waszego przed-
stawienia jest nagość. Uważam, że to 
bardzo odważne.
J.O.: Wiedziałem, że w  moim spekta-
klu będzie nagość. Nie chciałem, by to 
była nagość nieuargumentowana czy 
nieprawdziwa, ale czułem, że to jest po-
trzebne mojej koncepcji. Zapytałem Do-
minika [Gałązkę], czy interesuje go taka 
praca i czy będzie w stanie to zrobić. Ku 
mojemu zaskoczeniu zgodził się i zaczął 
intensywnie przygotowywać swoje ciało.

Szekspir dla 
odważnych
Z zespołem Standby Studio, 
twórcami spektaklu Hamlet. Miłość  
rozmawia Mira Mańka.

K.M.: Dla mnie to był proces. Wiedzia-
łam, jak będzie wyglądać moja rola i dość 
odważnie zgodziłam się na to, bo chyba 
nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo 
to będzie dla mnie trudne. Pierwsze pró-
by do scen, w których jestem półnaga, 
były dla mnie szczególnie trudne. Rozu-
miałam, co mam zrobić, ale w połowie 
działania zacinałam się i nie wiedziałam, 
dlaczego nie mogę grać dalej. Zdarzało 
się, że dochodziło do płaczu. Musiało mi-
nąć kilka miesięcy prób i czas niezbędny 
na myślenie i  małymi kroczkami, przy 
wsparciu Janka [Orszulaka] i  Dominika 
udało się.

J.O.: Nie chodziło jednak o sam akt na-
gości Kasi czy prymitywny seks. Zależało 
mi na pięknie, zmysłowości, ale też cier-
pieniu.

Dominik Gałązka: Traktuję aktorstwo 
poważnie i wiem, że czemuś, co jest dla 
mnie ważne, potrafię oddać całą swoją 
duszę. I  nie wyobrażam sobie sytuacji, 
w której moje ograniczenia nie pozwala-
ją mi czegoś zagrać. Oczywiście nagość 
na scenie nie jest łatwa, ale wydaje mi się, 
że chodzi o przełamywanie siebie i chęć 
pójścia dalej niż inni. Jeśli widzę sens, cel 
artystyczny, piękno w jakimś działaniu, 
jestem w stanie zrobić wszystko. To nie 
do końca jest kwestia odwagi. 

Hamlet. Miłość, reż. Jan Orszulak, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com
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wały jakąś spójną całość. W widowisku 
zabrakło jednak przekazu i pomysłu.

Happening sprowadził się do wysta-
wienia trzech etiud, z których każda była 
po chwili przerywana, nim przechodnie 
zdążyli się zorientować, że odbywało się 
jakieś działanie. Pierwsza sekwencja sta-
nowiła prezentację postaci. Trzy aktor-
ki i  aktor przywdziewali kolejno maski. 
Następnie plastycznie ukazywali proces 
stwarzania postaci. Ich ciało stawało się 
ociężałe bądź lekkie i frywolne, w zależ-
ności od maski, którą włożyli. Kolejna 
etiuda rozegrała się wokół stołu. Przed-
stawiała konfrontację dwóch kobiet, 
ich walkę o dominację, a finalnie śmierć 
jednej z nich. Ostatnia część to powrót 
do dwóch masek z pierwszego występu. 
Mężczyzna i kobieta prześcigali się wza-
jemnie, aby przy końcu nie rozstrzygnąć 
wyścigu, ponieważ męska maska została 
gwałtownie ściągnięta i  aktor wyszedł 
z roli. Po każdej etiudzie na scenę wkra-
czała jedna z aktorek, wygłaszała reklamę 

festiwalu i znikała z pozostałymi artysta-
mi na parę minut przed kolejną częścią.

Gdyby nie informacja w  programie, 
że wydarzenie będzie trwało czterdzie-
ści minut, nie stałabym w oczekiwaniu 
na dalszą część, bo nie wiedziałabym  
o zaplanowanym dalszym ciągu. Nie 
było w etiudach nic zaczepiającego i no-
watorskiego, co sprawiłoby, że chciała-
bym oglądać je dalej. Niestety, oprócz 
pięknych masek i dobrze dobranej mu-
zyki trudno wskazać pozytywy tego  
happeningu. 

Usta Szekspira 
reżyseria i scenariusz: Andrzej Malec 
Wydział Aktorski STT w Warszawie  
(Polska)

„Jak lichy aktor, co stojąc  
na scenie, / Zapomniał z trwogi  
słów do swojej roli (…) /  
tak ja, nie wierząc, bym umiał 
wysłowić nadmiar miłości,  
straciłem już wiarę (…) /  
O, niech więc za mnie mówią  
księgi moje”, napisał Szekspir  
w jednym z sonetów, zawierając  
w tych słowach całą istotę poezji.

Dewiza ta zdaje się przyświecać młodym 
artystom z  Wydziału Aktorskiego STT 
w Warszawie, którzy „ustami Szekspira” 
mówią o  miłości. Deklamacje sonetów 
w  wykonaniu kilkunastu osób stają się 
liryczną opowieścią o uczuciu pięknym, 
ale też niekiedy skomplikowanym, złud-
nym, także tragicznym. Koncepcja An-
drzeja Malca polega na ukazaniu treści 
słynnych sonetów miłosnych w najczyst-
szej postaci, in extenso, bez zbędnych do-
powiedzeń czy komentarzy.

W tym właśnie tkwi piękno poezji, że 
ona sama jest wystarczająca, by wyrazić 
to, co najistotniejsze. Potrafi poruszyć 
najbardziej wrażliwe struny ludzkiej du-
szy. Poeta nie od dziś przez niektórych 
sytuowany jest na wyższym szczeblu 
niż prozaik. Ten pierwszy potrafi wycią-
gnąć esencję z myśli ulotnej. Narzędzia 
zdolne uchwycić pewne stany ducha 
posiada tylko poezja. Jednym z nich jest 
miłość, temat tak subtelny, a tak podat-
ny na kicz i tandetę, zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach.

Sonety miłosne Szekspira mimo 
upływu lat wciąż zachwycają swoim 
urokiem. Młodzi artyści z  lekkością 
i wrażliwością opowiadają o różnorod-
nych stanach miłości. Przedstawiają wa-
chlarz skrajnych, niekiedy przeciwstaw-
nych sobie emocji, które wiążą się z tym 
uczuciem. Podkreślają polifoniczność 
miłości, która nigdy nie jest stała ani 
jednolita. Przeobraża się, ewoluuje. Usta 
Szekspira to piękna sceniczna opowieść 
o jednym z największych tematów po-
dejmowanych przez sztukę. Snuta przez 
młode, wrażliwe dusze pozwala nam 
odczuć ducha Szekspira. 

Jak nam się podoba, grupa King’s Men (Polska)

Twórcy spektaklu Jak nam się 
podoba uprzedzają w programie, 
że podchodzą do Szekspira 
z przymrużeniem oka. To bardzo 
dobra strategia. Delikatna 
modyfikacja oryginalnego tytułu też 
była trafną zmianą. W ten sposób 
można potraktować happening 
w wykonaniu grupy King’s Men 
z większym dystansem.

Jak wam się podoba Szekspira jest sztuką 
idealną do tworzenia happeningów. To 
w końcu z tej komedii wzięły się słynne 
już słowa: „Świat jest teatrem, aktorami 

ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają”. 
Wprost idealny punkt wyjścia, aby usy-
tuować miejsce akcji w centrum miasta, 
gdzie ludzie wymieniają się z dużą czę-
stotliwością. Wszystko byłoby dobrze 
przemyślane, gdyby nie to, że twórcy tak 
naprawdę nie wykorzystali tego poten-
cjału. Na warsztat wzięli tekst Jeremiego 
Przybory i  jego interpretację Hamleta 
oraz skecz Romee i Julia kabaretu Potem. 
Dodatkowo przeformułowali je na dzia-
łania pantomimiczne. Inspiracje i forma 
byłyby do przyjęcia, gdyby reprezento-

Z przymrużeniem 
oka

Agata Iżykowska

Polifonia miłości 
Balbina Hoppe

Jak nam się podoba, King’s Men, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com
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Ryszard. Ciało z gniewu, koncepcja, choreografia, 
wykonanie: Piotr Mateusz Wach (Polska) 

Wyblakły cień serca wbitego 
niczym strzała Kupidyna 
w niedookreślony przedmiot jest 
jedynym obrazem w programie 
wręczanym przed rozpoczęciem 
performansu tanecznego 
Piotra Mateusza Wacha. Po 
chwili poszukiwań widzowie 
mogą odnaleźć ów przedmiot 
w minimalistycznej scenografii, na 
którą składa się jedynie krzesło 
z wyrwanym oparciem i czerwona 
opaska na głowę z sercami 
przypominającymi zwierzęce uszy – 
groteskowa korona zapowiadająca 
narodziny stwora w człowieku.
 
Spektakl jest ciągłym nabieraniem roz-
pędu, zapętleniem ruchów, które obra-
zują kolejne zbrodnie – szczególnie za-

pada w pamięć sekwencja powtarzanej 
dekapitacji widocznej w  cieniu aktora. 
Światło i ciemność są tu kolejnymi akto-
rami. Może głowy tracą nie tylko ofiary, 
ale i sam Ryszard. Z czasem choreogra-
fia nabiera mechanicznego charakteru, 
a spojrzenie aktora staje się puste. Od-
żywa, gdy przestaje mordować i lustruje 
wzrokiem oświetloną widownię. Ciężko 
powiedzieć, czy szuka kolejnej ofiary, czy 
duszy, która go zrozumie, powie mu, że 
to nie jego wina.

Paradoksalnie bowiem szaleństwo 
i okrucieństwo przeplata się z niezwykle 
bolesną samotnością i pragnieniem wol-
ności. Zamknięty w  niewielkiej i  ciem-
nej przestrzeni Teatru w Oknie Ryszard 
woła, że „chce śpiewać”, wskazując na 
zewnątrz, skąd w chwilach ciszy słychać 
ulicznego grajka. Jego psychika jednak 
na to nie pozwala, sam się niszczy i odci-
na od świata. Z jednej strony eksponuje 
swoje ciało, które jest jak otwarta księga, 
z drugiej w chwilach szaleństwa usiłuje 
zetrzeć słowa zapisane na korpusie, by 
spłynęły po gołej skórze razem z potem.

Nie zabijał z  nienawiści do swoich 
ofiar, uważał je za niewinne. Musiał 

jednak je poświęcić, w imię zasady „cel 
uświęca środki”. Osoby niedowartościo-
wane – na przykład z powodu swojego 
wyglądu – często poddają się ideolo-
giom, stają się fanatykami. Ryszard nie 
jest socjopatą, zabija jak żołnierz, któ-
rego obraz dopełniają długie, skórzane, 
oficerskie buty.

Dojmująca samotność Ryszarda po-
woduje, że przypomina on rybę wycią-
gniętą z wody – w przenośni i dosłow-
nie, gdy trzepocze się, leżąc na scenie 
błyszczący od potu. Jeśli porównać go 
do zwierzęcia, bliżej mu do stworzenia 
z łuskami niż do psa, którym się nazywa. 
Jako rybojaszczur mógłby być dzieckiem 
wiedźmy Sykoraks, przyrodnim bra-
tem Kalibana, postaci z innego dramatu 
Szekspira. W przeciwieństwie jednak do 
tego drugiego Ryszard nie darzył swojej 
rodzicielki sympatią. Nie kochał matki, 
uważał ją za wiedźmę. Potwierdzają to 
słowa Ryszarda w spektaklu Wacha: „je-
stem niewinny, to wszystko wina matki” 
 – w  końcu geny kalectwa nie biorą się 
znikąd. Mężczyzna szuka powodu swo-
ich zbrodni, sensu istnienia. Na pewno 
wie tylko, że nienawidzi, więc jest. 

Odi ergo sum
Julia Wróblewska

Ryszard. Ciało z gniewu, reż. Piotr Mateusz Wach, fot. materiały prasowe 
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Tytus – Najokrutniejsza tragikomedia, reżyseria: 
Radosław Maciąg, Theatrum Post Artem 
(Polska)

Nikogo już nie szokują przelewające 
się na ekranie filmowym litry 
krwi ani też wieści ze świata 
o dramatycznych wypadkach czy 
zamachach terrorystycznych. 
Drastyczne zdjęcia ofiar pokazywane 
nawet w porannych wiadomościach 
nie wzbudzają kontrowersji. 
Okrucieństwo spowszedniało. Ale czy 
w teatrze też?

Szekspirowski dramat pod tytułem Naj-
żałośniejsza opowieść o  tragedii Titusa 
Andronicusa na każdym kroku epatuje 
wymyślnym okrucieństwem. Uchodzi za 
sztandarowe dzieło w kategorii makabry 
w literaturze. Udając się zatem na spek-
takl będący jego adaptacją, widz jest 
przygotowany na mocne sceny i  szok. 
W przedstawieniu Tytus – Najokrutniejsza 
tragikomedia Radosława Maciąga można 
przeżyć nie tyle szok, ile spore zaskocze-
nie (choć ten pierwszy może się pojawić 
w pewnym momencie spektaklu, o któ-

rym za chwilę). Reżyser postawił na luźną 
adaptację oryginału, wplótł w nią wątki 
biograficzne Szekspira i przewrotnie użył 
języka komedii, stawiając przede wszyst-
kim na dystans wobec losów Tytusa 
i jego dzieci (zwłaszcza córki).

Elegancko ubrani aktorzy, kulturalnie 
sącząc wino, przybliżają widzom postać 
Williama Szekspira. Utrzymany w  ka-
meralnym klimacie spektakl od same-
go początku wygląda jak stypa na jego 
cześć. Żałobnicy urządzają wspominki, 
jakby żegnali dopiero co pochowanego 
zmarłego. Ten nieco senny nastrój prze-
rywa nagle mocna, klubowa muzyka 
i klimat imprezy zmienia się o sto osiem-
dziesiąt stopni. Kiedy kolorowe światła 
gasną, oczom widowni ukazuje się kilka 
trupów imprezowiczów, jedyna zaś ko-
bieta – Lawinia (Joanna Pocica) – ucieka 
ku wyjściu w jednym bucie, co dobitnie 
sugeruje, jak zabawa się dla niej skoń-
czyła. Narracja jednak jest prowadzona 
dalej, a nieboszczycy w tym samym cza-
sie wywożeni są na stole przez kucharza. 
Zza kulis słychać potem ożywiony głos 
instruujący aktorów, jak mają grać emo-
cjonalne sceny i głębokie przeżycia. 

Jednak zamiast psychologizowania 
w  kolejnych sekwencjach przeważa 
zdystansowanie i  ironia. W  niemym 
monologu Lawinii, opisującym gwałt, 
jej słowa zastąpione są zniekształco-

nym, męskim głosem, który ma zapew-
nić ofierze anonimowość. Ten zabieg, 
a  także zasłonięcie oczu przesłuchi-
wanej czarnym paskiem, jakby znajdy-
wała się na wizji, czyni scenę podobną 
do fragmentu odcinka W11 – wydział 
śledczy. Chwilę potem jeden z aktorów 
wychodzi z roli, organizując konkurs dla 
publiczności ze znajomości Szekspirow-
skich dramatów.

Wcale nie ironicznie, tylko zupełnie na 
serio śmierć poniosła kura przeznaczona 
na rosół (wprawdzie tylko na ekranie te-
lewizora i, jak zapewniają twórcy spek-
taklu, była to jedna kura). Jest to właśnie 
ten jedyny moment, który mógł szoko-
wać – i niektórych zszokował. Cóż, nie ma 
dobrej tragedii bez rozlewu krwi.

Spektakl Maciąga należy do tego ro-
dzaju inscenizacji, która balansuje na 
granicy komizmu i dramatyzmu, a wtedy 
bardzo łatwo o przesadę. Tutaj wszystko 
było wyważone i zrobione ze smakiem, 
dzięki czemu była to inteligentna rozryw-
ka w niedługiej formie. Wracając do pyta-
nia postawionego na początku: tak, w te-
atrze okrucieństwo też już nie szokuje. 
Ale teatr to miejsce, w którym wszystko 
zyskuje kolejny wymiar, nawet okrucień-
stwo, na które – dzięki takim spektaklom, 
jak ten – widz może spojrzeć z innej stro-
ny i zagłębić się w refleksji nad każdym 
jego aspektem. 

Krwioterapia
Katarzyna Wiśniewska

Tytus - Najokrutniejsza tragikomedia, reż. Radosław Maciąg, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com
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Stracone zachody miłości są ironiczną 
opowieścią o ludziach urodzonych 
w latach 1980–2000, o nowoczesnym 
syndromie Piotrusia Pana, 
estetycznym bałaganie i ciągłym 
poczuciu braku przynależności do 
konkretnego pokolenia. Ivo Vedral 
zbiera wszystkie skompromitowane 
(lub nie) mody ostatnich dwudziestu 
lat i kreśli wierny portret 
nowoczesnego pokolenia.

Na scenie zarzuconej zbieraniną mebli, 
kabli i  kiczowatymi elementami wy-
stroju wnętrz pojawia się Ćma (Joanna 
Graczyk) i  w rytmie electropopu wy-
śpiewuje prolog. I  oto na zgliszczach 
poprzedniego systemu rozpoczyna się 
przedstawienie, w  którym komedianci 
zatańczą wyłącznie do tego, co sami so-
bie zagrają. A zagrają wiele, bo szafowa-
nie konwencjami przychodzi im z dużą 
łatwością, a co najważniejsze – nie jest 
ono bezmyślne.

Krytyczne odwołania do innych 
twórców i  dzieł pojawiają się na kilku 
płaszczyznach. Tandetne kostiumy: ceki-
nowe kurtki, sztuczne futerka, świecące 
legginsy i kolorowe skarpetki, przetyka-
ne nieznacznymi elementami kostiumu 

historycznego jak mankiety czy buty 
linkują rozwiązania estetyczne charak-
terystyczne dla filmów Baza Luhrman-
na czy Julie Taymor. Aktorzy płynnie 
przechodzą z  konwencji gry znanej na 
przykład ze spektakli Krzysztofa Warli-
kowskiego (chociażby Don Adriano de 
Armado Piotra Dębowskiego kojarzy się 
z  Taktykiem Marka Kality z  Kruma), ale 
nie boją się wprost cytować skeczy ka-
baretowych takich grup, jak Neo-Nów-
ka czy Paranienormalni. Reżyser zadbał 
również o drobne szczegóły – nawiąza-
nia do gestów charakterystycznych dla 
postaci sceny końca XX i początku XXI 
wieku, takich jak Michael Jackson czy 
David Bowie. Na to wszystko nałożono 
elektroniczną muzykę, „zaciągającą” do-
brze znanym disco. Mieszanka jest wy-
buchowa, ale czuć w  niej świadomość 
reżyserską i pewną rękę w montażu scen. 
Dokładnie wtedy, gdy można odczuć 
zmęczenie konkretną konwencją, dosta-
jemy inną, równoważną.

Komedia Szekspira zyskuje nową ja-
kość i  wyraz w  opowieści o  pokoleniu 
Y. Przestaje być tylko sprawnie przygo-
towaną „cieszotką”, a zaczyna opowia-
dać o czymś znacznie ważniejszym. Być 
może temat zabawy i  lekkiego podej-
ścia do życia jest jednym z  tych, które 
powinniśmy przemyśleć, ale bardziej in-
teresuje mnie inne rozpoznanie Vedra-
la. Tylna ściana sceny pokazuje pewien 
charakterystyczny nocny ogród, a  na 
niebie świeci przerażająco wielki księżyc 
czy też planeta, która w Melancholii von 
Triera zniszczy ziemię. Czy to oznacza, 
że znów jesteśmy u pewnego kresu, że 
czas hipsterów, najntisów i millenialsów 
się wyczerpał?  

Włóż gogle, nałóż słuchawki 
i przygotuj się. Za chwilę przeniesiesz 
się do wirtualnej rzeczywistości, 
w której obok ciebie przechadzać 
się będą bohaterowie Hamleta, 
a gdy zajrzysz do przezroczystej 
kuli, zobaczysz aktorów na próbie 
wcielających się w role tych postaci. 
Uważaj! Widzisz tę czerwoną 
linię na podłodze? Nie możesz jej 
przekroczyć, inaczej opuścisz ten 
świat.

Choć cały pokaz trwa zaledwie kilka mi-
nut, widzowie zdejmują gogle zachwy-
ceni. Belgijski zespół Crew zaskakuje 
przede wszystkim formą. Takiego Ham-
leta jeszcze nie było. Hands-on. Hamlet to 
krótkometrażowa propozycja nie tylko 
dla fanów nowinek technologicznych. 
Podczas projekcji dobrze się bawią wi-
dzowie w  każdym wieku – od małych 
dzieci, które niczym nieskrępowane nie 
boją się biegać w przestrzeni wyznaczo-
nej linią, po zadziwione możliwościa-
mi najnowszej techniki starsze panie, 
ostrożnie stawiające każdy krok.

Nie jest to zwyczajowa adaptacja dra-
matu, mimo że usłyszeć można dialogi 
z  Hamleta. Widz – każdy w  pojedynkę 
– zostaje dosłownie wrzucony w akcję, 
stając się nieświadomie jej uczestnikiem. 
I to wcale nie biernym, bo od tego, jaki 
ruch wykona, gdzie postawi krok, zależy 
to, co zobaczy. Jakaś postać stoi tuż za 
nim albo idzie prosto na niego. Chyba 
najbardziej zaskakującym momentem 
jest przejście ze scenerii Elsynoru w realia 
próby, gdzie aktorzy pozbawieni graficz-
nych nakładek obserwowani są przez 
ekipę twórców. Nie ma granicy oddziela-
jącej aktorów od widzów. Przez moment 
odbiorca zapomina, że świat, w  jakim 
nagle się znalazł, nie jest światem rze-
czywistym, a jedynie jej pozorem, symu-
lakrem, jak powiedziałby Baudrillard.

Hands-on. Hamlet to projekt ożywczy, 
innowacyjny, który fascynuje nowością, 
ale jednocześnie stawia pytanie, na jakie 
dziś nie chcielibyśmy chyba jeszcze usły-
szeć odpowiedzi twierdzącej: czy tak wy-
gląda przyszłość teatru?  

Stracone zachody miłości
reżyseria: Ivo Vedral
Policealne Studium Aktorskie 
przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie (Polska)

O brokacie
Mira Mańka

Hands-on. Hamlet, Crew (Belgia)

Hamlet 
przyszłości?

Balbina Hoppe

Stracone zachody miłości, reż. Ivo Vedral, fot. materiały prasowe
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gazeta festiwalowa

1. Nazwisko reżyserki spektaklu uhonorowanego 
Złotym Yorickiem w ubiegłym roku.

2. Dawna nazwa Festiwalu: „Gdańskie …. 
 Szekspirowskie”.

3. Spektakl Agaty Dudy-Gracz prezentowany 
na Festiwalu w  2013 roku. Każdy musi kiedyś 
umrzeć…

4. Ten spektakl Jana Klaty dwa lata temu otrzymał 
Złotego Yoricka.

5. Reżyser spektaklu Zakochany Szekspir.
6. Kraj, z którego pochodzi Oliver Frljić.
7. Adaptację sceniczną tego dramatu Szekspira 

możemy oglądać w tym roku najczęściej.
8. Reżyserka. W  2014 roku otrzymała Złotego 

Yoricka za Poskromienie złośnicy. 
9. Na podstawie tego dramatu powstał spektakl 

Wyspa Teatru Pieśń Kozła.
10. Dzięki niej mamy Festiwal Szekspirowski. Fun-

dacja Theatrum …
11. Teatr w …
12. Tytułowy bohater Najokrutniejszej tragikomedii 

prezentowanej w ramach SzekspirOFFu.
13. Festiwalowa maskotka w gąbkowym ciele.
14. Tam odbywa się część spektakli. Królewska Fa-

bryka …
15. Imię inicjatora i dyrektora Gdańskiego Teatru 

Szekspirowskiego.
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