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Kości
Hamlet
reżyseria: Oliver Frljić
Zagreb Youth Theatre (Chorwacja)

Trup leży na stole. Powaga śmierci
odeszła w niepamięć. Twarz
nieboszczki przykryto fartuchem-
-zapaską jako całunem. Spod
sukni wystają cudaczne, złote
botki. Na podłodze porozrzucane
kawałki pieczeni. Powietrze
wypełnione niebieskawym dymem
papierosowym. Wielki rozgardiasz,

świat wypadł z formy. I tylko te kości
jakoś nienaturalnie gładkie i białe.
Skrobanie kości, które pochłonie jednego z bohaterów – Grabarza, staje się
zresztą celną metaforą całego spektaklu.
Reżyser i adaptator Oliver Frljić zdecydował się na usunięcie mięsa i ścięgien,
a przede wszystkim poetyckiego tłuszczyku, i ocalił z dramatu Szekspira jedynie esencję. Całość wartko przepływa
z jednej wolty dramaturgicznej w drugą,
bez niepotrzebnych wątków i wodosłowia. Zniwelowanie potencjalnej pretensjonalności staje się zatem wartością
nadrzędną.
Przestrzeń sceniczna przypomina arenę, dookoła której umieszczono trybuny

dla widzów. Jedynym elementem scenografii jest stół, przy którym biesiadują
członkowie dworu – choć to „biesiada”
podszyta nastrojem zgoła minorowym.
Zgromadzeni ćmią papierosy, łypią spode łba albo pogrążają się w myślach.
Chorwackiego Hamleta można nazwać
dramatem indywidualistów, przepełnionym atmosferą defetyzmu i podejrzliwości. Nie jest to świat metafizyczny, chociaż zmarli współegzystują z żywymi, nie
odchodząc ani na moment od stołu. Nieboszczykom nie udziela się dyspensy na
wieczny spoczynek. Zwabieni w pułapkę
Rozenkranc (Vedran Živolić) i Gildenstern
(Petar Leventić) krążą dookoła sceny. Zamordowany Poloniusz (Pjer Meničanin)
wygląda, jakby wciąż wieczerzał, choć
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twarz skrywa w dłoniach. Martwi bynajmniej nie nawiedzają Elsynoru jako mary
z zaświatów, lecz przemawiają ustami
żyjących. Z tego powodu aktor wcielający się w Klaudiusza wypowie również
kwestię ducha starego Hamleta. Z kolei
jedyna kobieta w przedstawieniu, Nina
Violić, swobodnie manewruje między
tożsamościami Ofelii i Gertrudy.
Ograniczony liczebnie zespół i współdzielenie niektórych ról mogłyby sugerować, że reżyser zrezygnuje z marginalnych postaci. Tymczasem jednemu
z bohaterów epizodycznych nadano
niebagatelne znaczenie. Milczący właściwie do samego końca Grabarz Milivoja
Beadera został pozbawiony komediowych walorów pierwowzoru. To beznamiętny obserwator degrengolady, ze stoickim spokojem krający mięso i skrobiący
nożem kości. Dzięki jego cichej obecności świat zostaje naznaczony pieczęcią
śmierci.
Sam Hamlet Krešimira Mikicia to postać szczególnie osobliwa – metrykalnie
przekraczający obiegowe wyobrażenie
o duńskim księciu, neurotyczny, wyglądem przywodzący na myśl zmarniałego
ptaka. To jednostka z góry skazana na
porażkę. Trudno upatrywać w jej działaniu znamiona świadomego buntu. Ostatnie chwile życia Hamleta pozbawione są
doniosłości konania. Pojedynek z Laertesem (Jasmin Telelović) to ordynarna bitka
wśród mięsa i gnatów rozrzuconych po
stole. Ostatni monolog zakończony słyn-

nymi słowami: „reszta jest milczeniem”
jest wypowiadany z pełną świadomością zbliżającej się śmierci, choć trucizna
nie krąży we krwi księcia – bo trucizną
przesiąknięta jest cała rzeczywistość.
Ostateczny cios zada Gertruda, bezceremonialnie podrzynając gardło synowi.
Hamlet umrze w ciszy, w śmiesznej kałużce krwi, skompromitowany, zdradzony
i wydrwiony.
W spektaklu uderza przede wszystkim
ostentacyjna antyteatralność i antyestetyzm. Sceniczny świat został okrojony
z wszelkiego pozoru. Nie istnieją nawet
umowne kulisy, dzięki czemu zespół
jest ciągle obecny na scenie. Zrezygnowano z technik reprezentujących upływ
czasu czy przemieszczanie się między
przestrzeniami. Nawet część elementów
scenografii sprawia wrażenie przypadkowych – plastikowe pudełko z dyskontu,
w którym Grabarz przechowuje kopczyk
ziemi, butelka sklepowej wody mineralnej, jeden z aktorów nosi nawet spraną
koszulkę z logo pewnego browaru i poznańskiego Malta Festival. Na stole rośnie
stos cuchnących niedopałków.
Rzeczywistość odarta jest z blichtru
i wyrafinowanej ułudy – iluzje są wszakże domeną umysłu Hamleta. Chorwacki
spektakl to obraz świata zdefiniowanego
przez fatalizm, pozbawionego wszelkich
wartości, faworyzującego silniejszych.
Gdzie chwila przesącza się w drugą chwilę w miazmatycznej atmosferze. Gdzie
kości trupów mieszają się z pieczystym.

Agata Iżykowska

Anatomia
zbrodni
Hamlet, reżyseria: Oliver Frljić
Zagreb Youth Theatre (Chorwacja)

Oliver Frljić w swojej interpretacji
Hamleta skupia się na aspekcie
zbiorowej odpowiedzialności za
zbrodnię. Zaprasza widzów do
duńskiego dworu, w którym odsłania
siatkę intryg i knowań. Punktuje,
jak rodzi się szaleństwo, a przede
wszystkim jak rodzi się szaleńcze
pragnienie władzy.
W spektaklu zastosowano minimalistyczną scenografię, składającą się ze stołu,
krzeseł oraz zastawy stołowej. Scenerię
tę otacza ze wszystkich stron widownia,
tworząc pewną zamkniętą przestrzeń.
Stół natomiast stanowił fundament inscenizacji, stając się kolejnymi miejscami,
w których rozgrywała się fabuła dramatu. Mebel był cmentarnym klepiskiem,
po którym kroczą żałobnicy. Odegrał
również formę schodów, pod którymi
Hamlet (Krešimir Mikić) ukrył ciało Poloniusza (Pjer Meničanin).
„Niech żyje król, umarł król!” – tym
krótkim zdaniem można spróbować
podsumować inscenizację Frljicia, który
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rozpoczyna spektakl od uczty weselnej Gertrudy (Nina Violić) i Klaudiusza
(Sreten Mokrović), a kończy na stypie
na cześć króla Hamleta. Co istotne, na
końcu podobnie jak na początku powtórzony został ten sam monolog Klaudiusza o noszeniu żałoby – lecz najpierw
w kontekście Hamleta, swojego brata,
a później Hamleta – swojego bratanka.
Dzięki temu ciekawemu zabiegowi ma
się wrażenie, że akcja Hamleta, a w szczególności rozpacz młodzieńca, syna zmarłego króla, jest nieistotna, efemeryczna.
Przypomina anegdotę opowiedzianą
przy rodzinnym stole, gdzie wyjawia się
niewygodne historie. Zresztą to i inne
rozwiązania reżysera są bardzo wieloznaczne i otwarte na różne interpretacje. Powtórzona kwestia Klaudiusza nie
miałaby też takiego znaczenia, gdyby nie
fakt, że gra go ten sam aktor co Hamleta
ojca. Czy prośba o zemstę to tylko urojenie młodego duńskiego księcia?
Hamlet w wykonaniu Zagreb Youth
Theatre jest zdawkowy, a z drugiej strony przesycony treścią i akcją. Przez to, że
aktorzy nie schodzą ze sceny, a sekwencje następują bezpośrednio po sobie bez
zaznaczania zmian miejsca akcji, można
odnieść wrażenie natłoku działań, które wywołują ten przesyt. Kompozycja
spektaklu, na którą zdecydował się Frljić,
sprawia, że wiele sytuacji dokonujących
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się w Hamlecie nie zyskuje znaczącej im
reprezentacji. Reżyser zapowiada zdarzenia, jednak nie doprowadza akcji do
końca. Brakowało sceny z aktorami, którzy byli zapowiadani przez Hamleta, i do
końca nie wiadomo, jakie przedstawienie Pułapki na myszy przerywa Klaudiusz.
Moment jego modlitwy również został
potraktowany pobieżnie, ot w ferworze
Hamlet, stojąc na wprost stryja, ubolewa, że nie może go zabić, gdyż wtedy
złoczyńca trafiłby do nieba. Mało emocjonalna i skrócona jest rozmowa Hamleta z Gertrudą, gdy ten wyznaje przyczynę śmierci ojca. Gertruda w interpretacji
chorwackiego twórcy nie jest kobietą
przepełnioną skruchą czy żalem. Przedstawiono ją raczej jako wyrachowaną
manipulantkę, która dąży po trupach do
celu. W finałowej scenie, gdy wszyscy
zbierają się wokół stołu i ma się odbyć
sławetny pojedynek Hamleta z Laertesem (Jasmin Telelović), nie dochodzi do
zapowiadanego zdarzenia. Konfrontacja
nigdy nie miała się dokonać. Hamlet zostaje pojmany i siłą położony na stole,
wszyscy mężczyźni trzymają go za ręce
i nogi. A królowa? Królowa podrzyna mu
gardło. Hamlet dławiąc się własną krwią,
umiera, goście pozostają niewzruszeni.
Zupełnie jakby przed chwilą nie doszło
do straszliwej zbrodni, wszyscy ponownie zasiadają do stołu.

Julianna Błaszczyk

Podobało (nam)
się w lesie
Jak wam się podoba, Szekspir w parku
reżyseria: John Weisgerber (Polska)

Jednolitość strojów oraz nawiązujący
do teatru elżbietańskiego brak
scenografii sprawiły, że w Jak wam się
podoba Johna Weisgerbera znalazło
się miejsce na silną, momentami
przerysowaną ekspresję aktorską.
Dzięki niej nie było wątpliwości, że
postacie stworzone przez Szekspira
są karykaturami i że można, a nawet
wypada się z nich śmiać. Ale czy
obecnie da się wystawić prostą,
a jednocześnie pełną „życiowych
mądrości” komedię Szekspira tak,
żeby było śmiesznie?
Kluczowe okazało się znalezienie balansu
pomiędzy: najprostszymi żartami, idyllicznym romansem, zawiłą dramaturgią
(wielu znaną aż za dobrze) oraz tym, co
kiedyś było, a teraz niekoniecznie jest
smaczne. Podczas prawie trzygodzinnego przedstawienia można było odczuć
wesołość zgodną z duchem komedii.
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Naiwne, podobne do muzyki popularnej
piosenki wplecione w spektakl przypominały, że komedie Szekspira to utwory
pisane dla publiczności – Jak wam się
podoba nie aspirowało do bycia sztuką
wysoką. Zagrano las w lesie, publiczność
zasiadła na ławkach-kłodach, atmosfera pełna była swobody, panowało powszechne rozluźnienie. Zarówno aktorzy,
jak i publiczność zdawali się bawić nie tylko dobrze, ale też wspólnie – już podczas
pojedynku Orlanda (Jacek Knap) z zapaśnikiem księcia (Dominik Bąk) widzowie
zostali zaproszeni do wspólnego kibicowania temu, który miał wygrać po serii
zmagań z kaprysami losu oraz intrygami
Rozalindy (Hanna Konarowska).
Aktorzy ubrani w białe koszule i czarne spodnie poruszali się po przestrzeni
widowiska dynamicznie, co ożywiało
prawie trzygodzinną recytację tekstu
podawanego bez skrótów i w prosty
sposób zapobiegało nudzie (a przecież
znudzona publiczność w teatrze za czasów Szekspira nie zostawiłaby na grających suchej nitki). Artyści przemieszczali
się między sceną a widownią, wychodzili
zza drzew, wbiegali na pagórek, a więc
grali z lasem, co dało wrażenie autentyczności fragmentom rozgrywającym

się w Lesie Ardeńskim. Może nie byli
w tej grze doskonali, ale sprawdzili się
jako aktorzy komediowi, zaangażowali
w spektakl publiczność, która reagowała
z wyraźnym entuzjazmem. Wyeksponowano zwłaszcza te fragmenty, które we
współczesnym tłumaczeniu nadal mogą
rozbawić. Te natomiast bardziej skomplikowane, w których postacie zaczynają
filozofować, wpleciono w przykuwający
uwagę ruch sceniczny i bieganinę. Bez
złożonej metafory, bez poszukiwania
drugiego dna, przyjemnie, po prostu. Jedyną metaforą pozostała ta znana od lat,
związana z teatrem świata, przy czym została wygłoszona w sposób niczym niezaskakujący, bezpośredni, trochę moralizatorski. Tak jak do ludu się przemawia,
również teraz.
Nie trzeba znać Szekspira, by zrozumieć dzieje bohaterów Jak wam się
podoba w reżyserii Johna Weisgerbera. Orlando wzdychający do Rozalindy
w przebraniu, braterska nienawiść zakończona pojednaniem, zły i dobry książę,
bezkompromisowy w swoim dowcipie
błazen. Wszystko zostaje przedstawione
takim, jakie było czterysta lat temu, czyli
prostym, i – co zaskakujące – nadal mogącym się spodobać.
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Balbina Hoppe

Szekspir
(nie)naturalny
Jak wam się podoba
Szekspir w parku
reżyseria: John Weisgerber (Polska)

Teatr Leśny we Wrzeszczu stanowi
idealną przestrzeń dla dramatów
Szekspira. Czyż można wyobrazić
sobie lepszą scenerię dla harców
złośliwych elfów, schadzek czarownic
czy schronienia wygnańców? John
Weisgerber wybrał to miejsce, by
zaprezentować Jak wam się podoba.
Zupełna cisza, cień drzew, promienie
słońca przebłyskujące między obrośniętymi zielenią gałęziami – wszystko
to sprawia, że już od pierwszych chwil
spektaklu można przenieść się w czasy
odległe o kilkaset lat i poczuć atmosferę
Lasu Ardeńskiego. Przestrzeń przyrody
miesza się z działaniami kulturalnymi, co
okazuje się doskonałym połączeniem.
Między światem natury a występującymi
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aktorami zawiązuje się nić porozumienia,
swego rodzaju symbioza.
Scenografia jest całkowicie zbędna,
gdy mamy do dyspozycji czyste niebo
i pachnący las. Brak dekoracji wcale nie
przeszkadza, czego, niestety, nie można
powiedzieć o braku kostiumów. Jeszcze
chwila i zacznę przypuszczać, że obowiązującym kodem tegorocznego festiwalu są proste, czarne (ewentualnie
czarno-białe) ubrania dla wszystkich aktorów. Niekiedy, jak to było w przypadku
spektaklu Wyspa Teatru Pieśń Kozła, brak
kostiumów wydawał się wyraźnie zamierzonym zabiegiem i bronił konwencją,
jaka została wykorzystana. W Jak wam
się podoba natomiast miałam wrażenie,
że oglądam produkt niedokończony,
próbę, a nie spektakl. Jakże przyjemnie
byłoby zobaczyć Rozalindę i Celię przechadzające się w długich sukniach z epoki w scenerii żywej natury! Zwłaszcza że
koncepcja reżysera nie wydaje się zbyt
awangardowa: spektakl jest wierną adaptacją komedii Szekspira. Dialogi bohaterów, z małymi wyjątkami (żarty słowne, piosenki), pochodzą bezpośrednio
z tekstu. Dla osób niezaznajomionych
z treścią dramatu realizacja może być
interesująca jako forma przedstawienia
(całej) historii na scenie, jednak dla nieco
bardziej wtajemniczonych spektakl zdać
się może nieco nużący. Nieprzebrani aktorzy po jakimś czasie przestają bawić,
mimo że grają komedię. Nie ma w ich
grze nic nieprzewidywalnego – poza
piosnkami (niezbyt wysokiego lotu) czy
finalną zbiorową sceną tańca.
Nie sposób jednak się nie zaśmiać
w głos, gdy Rozalinda (Hanna Konarowska) przekomarza się z Orlandem (Jacek Knap), Jakub (Łukasz Lewandowski)
z filozoficznym zacięciem komentuje
z boku wydarzenia rozgrywające się na
scenie, a błazen Probierczyk (Bartłomiej
Kasprzykowski) wykonuje komiczne wygibasy wraz ze swoją wybranką serca
Anielką (Kamila Bujalska). Nie sposób
się nie zaśmiać, a zarazem, niestety, pozbyć uczucia, że oto mamy do czynienia
z jakimś rodzajem gwiazdorstwa i przesadzonej w swych zabiegach gry aktorskiej. W przestrzeni czystej natury przydałoby się więcej gestów naturalnych,
swobodnych.
A jednak widzowie na wykrzyczane
pod koniec spektaklu przez Rozalindę vel
Ganimeda pytanie: „Jak wam się podoba?” odpowiedzieli gromkimi brawami
i owacją na stojąco – co tu dużo mówić
– chyba mimo wszystko się podobało.

Agata Tomasiewicz

Lady Makbet
Mahakali
Makbet Lustro
reżyseria: Santanu Das
Kalyani Kalamandalam (Indie)
Makbet Lustro, reż. Santanu Das, fot. Dawid Linkowski

Makbet istnieje w świadomości
przeciętnego Europejczyka przede
wszystkim jako dramat polityczny,
opisujący mechanizmy powstawania
tyranii. Nie trzeba lat wyczerpujących
studiów literaturoznawczych, by
stwierdzić, że „szkocka sztuka”
w równym stopniu stanowi obraz
rozpadu świadomości, a sam Szekspir
przydał Makbetowi i jego żonie
cząstki człowieczeństwa, wyrażonej
palącymi wyrzutami sumienia.
Dramatowi zdezintegrowanej jaźni towarzyszy obecność świata nadprzyrodzonego. Nie bez przyczyny W.H. Auden
opisywał szczególne aspekty Makbeta,
w tym mroczną metafizykę: „Trzecia
wspólnota zbudowana jest w oparciu
o pseudospójność i solidarność w niegodziwości. To świat czarów i czarownic,
w którym (...) «złe dobre jest, a dobre
– złe»”.
Tworzenie teatru interkulturowego
stanowi doświadczenie laboratoryjne,
w którym destyluje się różne tradycje odczytań tekstów kultury i usiłuje znaleźć
uniwersalną płaszczyznę porozumienia.
Ów międzykulturowy mariaż przynosi
różne efekty, nierzadko i rozczarowujące – jednak najczęściej najbardziej wartościowe są nie tyle konkretne praktyki
inscenizacyjne, ile sam proces twórczy
prowadzący do negocjacji nowych
znaczeń. Wypadałoby w tym punkcie
przypomnieć dokonania Eugenia Barby,
Petera Brooka, Tadashiego Suzukiego
czy niektóre inscenizacje Julie Taymor.
Dobrym przykładem teatru interkulturowego czerpiącego zarówno z bogatej tradycji indyjskiego teatru, jak i spuścizny mistrza ze Stratfordu jest Makbet
Lustro w reżyserii Santanu Dasa. Twórcy
powołują do życia świat przepojony mistycyzmem, pełen mrocznych rytuałów
i tajemnych inkantacji. Trzy aktorki –
Monalisa Chatterjee, Shipra Dey oraz
Jayeeta Das – wcielają się naprzemiennie w grupę wiedźm oraz Makbeta i jego
żonę. Ramę dla organicznej ekspresji

wykonawczyń stanowi grana na żywo
muzyka oparta na eskalującym rytmie.
Kobiety występują w biało-czerwonych
szatach; ich twarze naznaczone są tilaką,
a w trakcie widowiska zostaną pokryte
glinką w kolorze czerwieni i ugru. Co jakiś
czas pojawiają się rekwizyty: czarki, rytualne ostrza, płatki kwiatów, misy z wodą,
za pomocą których dokonuje się rytualnych ablucji. Za plecami aktorek znajdują się cztery sznury, szarpane w momentach największego dramaturgicznego
napięcia niczym struny łączące ziemię ze
światem nadnaturalnym.
Dominującym żywiołem spektaklu
jest śpiewna, przechodząca nieraz we
wrzask fraza, za pomocą której wyrażone zostają zarówno przepowiednie
czarownic, jak i szaleńczy paroksyzm
króla Szkocji czy knowania Lady Makbet.
Poszczególne kwestie nabierają czasem
cech gorączkowej glosolalii. Warto nadmienić, że aktorki wykonują szczególną
choreografię, w której wiodącą zasadą
jest zachowanie środka ciężkości, ustawienie ciała blisko ziemi na póługiętych
nogach oraz powtarzalne (być może
skodyfikowane) ruchy dłoni. W niektórych chwilach, które można by ochrzcić
mianem nieświętego szału, rysy twarzy
aktorek tężeją, przypominając tym samym maski.
Szekspirowska fraza przeplata się
z hinduskimi mantrami. W pewnym
momencie rozlega się wezwanie do bogini Mahakali – „wielkiej Kali”, żeńskiego aspektu boga Śiwy, utożsamianego
z panowaniem śmierci i czasu. Apologia
destrukcyjnej siły oraz gniewu jest oczywistą analogią do działań Lady Makbet.
W wielu kulturach najpotężniejsza magia
rytualna utożsamiana jest wszak z kobiecością. Nie ulega wątpliwości, że tym razem rozterki wiarołomnego króla Szkocji
tracą na znaczeniu w obliczu mrocznego
triumfu jego małżonki. W Makbecie Lustrze dwa płciowe żywioły nie dopełniają
się, lecz ścierają w permanentnym konflikcie.

6 wydarzenie towarzyszące
Marcin Miętus

Sanskryckie
zaklęcia
Makbet Lustro
reżyseria: Santanu Das
Kalyani Kalamandalam (Indie)

Złączone w uścisku trzy wiedźmy
rozpoczynają i wieńczą hinduski
spektakl. Są one nie tylko
zwiastunem nadchodzącej zbrodni,
ale także nośnikiem akcji. Cały
Makbet Lustro oparty jest bowiem
na trzech aktorkach, przejmujących
role poszczególnych bohaterów
z dramatu Szekspira.
Makbeta w wydaniu azjatyckim mogliśmy oglądać choćby w filmie Tron we
krwi Akiry Kurosawy. Japoński reżyser
przeniósł akcję dramatu ze Szkocji w realia średniowiecznej Japonii, czyniąc
z tytułowego bohatera samuraja, a z jego
żony gejszę. Kostiumy i scenografia odwoływały się do tradycji japońskiego teatru. By ukazać emocje, Kurosawa korzystał również z tańca i wyrazistego gestu.
Podobnie rzecz ma się z przywiezionym
z Indii przedstawieniem Makbet Lustro,
gdzie oprócz ruchu, reżyser opowiada
historię wodza armii króla Dunkana również za pomocą śpiewu oraz muzyki. Nie
zdominowały one jednak tekstowej warstwy przedstawienia, opartej na jedynym
bengalskim tłumaczeniu dramatu.
Fabuła Makbeta opowiedziana jest
z perspektywy wiedźm, to one odgrywają kwestie przyszłego króla oraz
jego żony. Pomiędzy akcją pełną knowań, krwi i trupów wciąż powracają
jako wiedźmy. Oprócz trzech aktorek
na scenie znajduje się również muzyk
grający na tradycyjnych indyjskich instrumentach, by w odpowiedniej chwili zwrócić naszą uwagę na kluczowe
momenty spektaklu. Śpiew dominuje
przede wszystkim w zaklęciach wiedźm,
w których twórcy zamiast oryginalnych
słów zdecydowali się użyć sanskrytu,
literackiego języka starożytnych i średniowiecznych Indii, stosowanego w ceremoniach religijnych.
Pole gry zdominowała czerń, trzy reflektory przez większość czasu oświetlają ustawione przodem do widza aktorki.
Kwestie wiedźm, Makbeta, Lady Makbet
wygłaszane są w stronę publiczności,

Makbet Lustro, reż. Santanu Das, fot. Dawid Linkowski

choć między artystkami dochodzi do różnych interakcji. W centrum sceny znalazły
się cztery sznury zwisające ze sztankietu,
które wraz z narastaniem szaleństwa
Makbeta wprawiane są przez aktorki
w intensywny ruch. W pewnym momencie nawet krępują tytułowego bohatera,
niemogącego się wyzwolić od destrukcyjnej w skutkach żądzy władzy, która
ogarnęła go za sprawą przepowiedni.
Siła wyrazu aktorki wcielającej się w rolę
Makbeta jest intensywna, jej ciałem
wstrząsają konwulsje, a krzyk i śmiech
przeplatają się ze sobą. Dopełnieniem
ekspresji aktorek jest biała, czerwona
i czarna farba nakładana na ich twarze.

To właśnie oszczędność indyjskiego spektaklu pozwala na skupienie
uwagi na aktorstwie, momentami bardzo intensywnym, w innych chwilach
wyciszonym i skupionym. To rodzaj
wewnętrznego przeżywania, rozpięty
między teatrem a rytuałem, eksplorujący korzenie hinduskiej kultury, nieuciekający przy tym od uniwersalizmu
Szekspirowskiego dramatu. Hinduski
Makbet Lustro to wszak opowieść o złu
tkwiącym gdzieś w kosmosie, oddziałującym na człowieka, niezależnie od
miejsca, w którym się znajduje. Ta myśl
zdaje się najbardziej nurtować twórców
spektaklu.

SzekspirOFF 7
Balbina Hoppe

Poskromić i żonę,
i męża!
Poskromienie złośnicy
opieka artystyczna: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Teatr PAPAHEMA (Polska)

Gdy widzę aktorów odgrywających
mechaniczną scenę tańca, która
przesiąknięta jest osobliwą erotyką
objawiającą się w obscenicznych,
dwuznacznych ruchach mężczyzn
i wulgarnie wydętych ustach kobiet,
moje poczucie estetyki podburza się
i mam ochotę wyjść. A jednak, choć
pierwszym moim odczuciem podczas
oglądania Poskromienia złośnicy
było zdegustowanie, nie tylko nie
ruszyłam się z miejsca do końca, ale
stwierdziłam, że przedstawienie jest
fenomenalne i, póki co, mogę śmiało
napisać, że według mnie najlepsze
spośród dotychczasowych spektakli
prezentowanych w tegorocznym
nurcie SzekspirOFF.

Estetyka przerysowania, uwydatnienia
konkretnych zachowań niekoniecznie
idzie w parze z kiczem i tandetą. W przypadku Poskromienia złośnicy mówić należy raczej o parodii pewnych sytuacji.
W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że oto mamy do czynienia z historyczną adaptacją komedii Szekspira. Zachowane są należyte konwencje: pełna
charakteryzacja (biały puder, oczy podmalowane kredą, ubarwione usta, zaczesane włosy), kostiumy stylizowane na
te z epoki elżbietańskiej (długie suknie
z bufiastymi rękawami, pantofle na obcasie, mężczyźni – białe koszule, bufiaste
spodnie i kolorowe pończochy). Szybko
się jednak okazuje, że to jedynie zabawa
formą, drwina z konwencji. Dodatkowo
fakt ten potwierdza cała sztuczność sytuacji: aktorzy momentami przypominają lalki – ich oczy są puste, a każdy gest
czy mina wyuczone.
Parodia obecna jest w poszczególnych scenach, na przykład w trzykrotnie
powtarzanej sytuacji, gdy akcja przebiega dwutorowo: Petruchio (Mateusz
Trzmiel) podsuwa Baptiście Minoli (Piotr
Wiktorko) przerażająco długą umowę,
a Hortensjo (Przemysław Bollin) z prze-

Poskromienie złośnicy, Teatr PAPAHEMA, fot. Sebestian Góra, www.sebestiangora.com

strachem ucieka z lekcji muzyki, którą
dawał Kasi (Paulina Moś, Helena Radzikowska, Katarzyna Pietruska). Takich komicznych scen jest oczywiście w spektaklu o wiele więcej (brawa dla całej
obsady za świetną grę aktorską!). Przede
wszystkim warto wspomnieć o podróży
Kasi, Petruchia i jego sługi (Paweł Rutkowski), którzy jadą „konno”, a także scenie z upuszczaniem chusteczek, rodem
z powieści Jane Austen. Zdecydowanie
udał się zabieg rozszczepienia osobowości Kasi, granej przez trzy zupełnie różne
od siebie aktorki, które przywodzą na
myśl diaboliczne kochanki albo Erynie,
boginie zemsty. Rozwiązanie podkreśla
wiele twarzy postaci, a także nieobliczalność kobiety.
Spektakl Teatru PAPAHEMA przeinacza słynny dramat Szekspira o silnym
zabarwieniu szowinistycznym w przewrotną komedię o całkiem nowym
brzmieniu. Pokazuje, że w Poskromieniu
złośnicy wcale nie musi chodzić o to,
żeby żona była posłuszna mężowi. Nie
zaprzecza, że złośnicę poskromić należy, ale jednocześnie podsuwa pomysł,
że może warto by zrobić to samo z jej
mężem.

8 SzekspirOFF
Mira Mańka

Odlotowe
Agentki
Szekspir czy buty
reżyseria, opieka pedagogiczna: Grzegorz
Mielczarek, III rok Wydziału Aktorskiego
PWST w Krakowie (Polska)

Bardzo trudno jest pisać o etiudach
egzaminacyjnych wydziałów
aktorskich. Prosta fabuła przetykana
monologami pożyczonymi od
innych klasyków często pęka na
szwach, a wszelkie środki „wyrazu
artystycznego” wydają się jakoś
źle czy niepotrzebnie użyte.
Kostiumy kompletuje się z własnej
garderoby, rekwizyty pożycza,
a w scenografii koniecznie musi
wisieć jakiś koc, prześcieradło
czy inny kawał materiału służący
za dodatkową przestrzeń gry lub
ekran. Ta mieszanka nie miałaby
wiele wspólnego z dobrym teatrem,
gdyby nie aktorzy, którzy ratują całą
sytuację.
Historia jest prosta: oto cztery francuskie
agentki postanowiły pokrzyżować plany
„niezakochania się” czterem agentom.
Wybrały się więc z poselstwem do tychże i niczym Atomówki, Odlotowe Agentki czy Aniołki Charliego walczyły z plagą
„kamiennych serc” cnotą, pięknością
i wierszem Szekspira. Jak w każdej dobrej

Szekspir czy buty, reż. Grzegorz Mielczarek, fot. Sebestian Góra, www.sebestiangora.com

fabule, wątki komediowe przepleciono
układami choreograficznymi, piosenkami aktorskimi, muzyką na żywo oraz
inspiracjami z movie-artu, thrillerów i romansów. Słowem, nasze Agentki użyły
wszelkich środków, by uwieść i podstępnie porzucić zalotników.
A zalotnicy to nie byle gratka, tylko kwiat światowej agentury. Działając
incognito, prowadzą poważne akcje
polowania na jelenia, przyłapują na cudzołóstwie, a przede wszystkim zatajają
informacje o stanie własnych serc. Ale
w przypływie miłości nic nie da się ukryć

Szekspir czy buty, reż. Grzegorz Mielczarek, fot. Sebestian Góra, www.sebestiangora.com

i tak panowie Dawid Chudy, Mikołaj Kubacki, Patryk Michalak, Antoni Sałaj raz
po raz raczą widownię spojrzeniem w dal
i z drżącym głosem (lub nogami) wypowiadają słodkie słowa miłości. Jej urok
pada na cały dwór i już za chwilę otoczenie Króla Ferdynanda rozprawia o miłości, cierpieniu i życiu. Nawet prostaczek
Bania (Michał Pawlik) uległ temu czarowi
i miętosząc czapkę, zastanawia się nad
swoją egzystencją.
Niestety, bohaterki również padły
ofiarą przysłaniającej wszystko miłości.
Nie pomogły trampki, spódnice w kropki i zgrywanie twardych sztuk. Ze łzami
w oczach opowiadają o emocjach, których w sytuacjach konfrontacji wcale nie
kryją i tyko agenci tak bardzo skupieni na
własnych uczuciach nie widzą, że te dawno zostały odwzajemnione. Szkoda, że
agenci okazali się mniej niż mierni. Żadni
z nich kandydaci na Jamesa Bonda – by
ich zmylić wystarczyło włożenie masek
oraz zamiana prezentów. I już szepczą
słodkie słówka nie do tych uszu co trzeba. Panowie wstyd! Słuszna kara na was
spadła.
Na szczęście nikt nie ukrywa, że to,
co widzimy, to próba, szkic na brudno
czy egzamin. To nie jest gotowe przedstawienie i nigdy nie będzie, nie o to
chodzi. To pokaz kilkumiesięcznej pracy
aktorów nad tekstem klasycznym. I jako
taki sprawdza się dobrze, traktując Szekspira użytkowo i nie roszcząc sobie praw
do miana wielkiego teatru.
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Pieśni szekspirowskie, Mateusz Ławniczak, fot. materiały prasowe

Julia Wróblewska

‘To see,
to hear,
to touch,
to kiss, to die’
Pieśni szekspirowskie
Mateusz Ławniczak (Polska)

Powyższa wyliczanka to cytat z Come
again Johna Dowlanda, pierwszej
pieśni prezentowanej przez
Mateusza Ławniczaka, która oddaje
ducha całego występu.
Artysta raczy widzów utworami o renesansowej miłości i melancholii, jednocześnie opowiadając między pieśniami wiele
zabawnych i nietuzinkowych anegdotek,
w których zdobyciu na pewno pomogły
mu studia w Instytucie Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Jest jednym z niewielu artystów łączących wykonanie wokalne
z własnym akompaniamentem na lutni,

co czyni występ Ławniczaka tym bardziej
wyjątkowym.
Do repertuaru Ławniczaka należą
między innymi pieśni kompozytora
tworzącego w czasach Szekspira, wyżej
wspomnianego Dowlanda (Come again, White as Lilies was Her Face), a także
utwory wykorzystywane w spektaklach
Stratfordczyka. Do najbardziej poruszających należy smutna The Willow Song
śpiewana przez Desdemonę w Otellu,
będąca wyjątkiem od reguły, wedle której główne postaci nie zniżają się do takich czynów, jak śpiew. Zwykle robią to
istoty nadprzyrodzone, jak Ariel śpiewający w Burzy, lub bohaterowie poboczni, jak dwaj paziowie śpiewający w Jak
wam się podoba najprawdopodobniej
pieśń skomponowaną przez Thomasa
Morleya pod tytułem It was a Lover and
his Lass, zachwalającą wiosnę, która jest
najlepszym czasem dla kochanków. Ten
utwór pełen jest komicznych onomatopei – ‘When birds do sing, hey ding
a ding a ding; / Sweet lovers love the
spring. / Between the acres of the rye, /
With a hey, and a ho, and a hey nonino’.
Oprócz miłości ważnym wątkiem Pieśni

szekspirowskich jest powszechna wówczas choroba, czyli melancholia. W celu
leczenia jej polecano takie recepty, jak…
sen, do czego nawiązuje pieśń Weep You
No More, Sad Fountains – ‘Sleep is a reconciling, / A rest that peace begets. /
Doth not the sun rise smiling / When
fair at even he sets? / Rest you then, rest,
sad eyes, / Melt not in weeping / While
she lies sleeping / Softly, now softly lies
/ Sleeping’.
Innym lekarstwem może być też
dobre towarzystwo, o czym słyszymy
w Pastime with Good Company napisanej
przez samego Henryka VIII. Ta hedonistyczna pieśń o polowaniu, śpiewaniu
i tańcu uczy nas, że choć towarzystwo
czasem jest dobre, czasem złe, to każdy
człowiek ma wolną wolę i może wybrać
sobie kompanów do zabawy.
Oprócz dostarczenia rzetelnej dawki
informacji o muzyce i obyczajach doby
renesansu Mateusz Ławniczak magicznie przenosi widzów w tamten świat za
sprawą swoich pieśni, którymi czaruje
zupełnie jak Ariel. Mając wolną wolę, dobrze wybrałam jego towarzystwo na to
popołudnie .

10 SzekspirOFF
Katarzyna Wiśniewska

Kobiety (nie tylko) Szekspira
7/7 The Dance of Life in Seven Steps, choreografia: Baczó Tünde, Csiky Gergely Hungarian State Theatre in Timişoara (Rumunia)
Feast: Women’s Appetite for Shakespeare, reżyseria: Philip Parr, Parrabbola & begin begin (Wielka Brytania)

Wieczór piątego dnia nurtu
SzekspirOFF XXI Festiwalu
Szekspirowskiego upłynął pod
znakiem żeńskiego pierwiastka.
Mieliśmy okazję obejrzeć dwa
spektakle, które choć należały do
odmiennych nurtów teatralnych,
miały wspólny mianownik: obydwa
opowiadały o kobiecości.
Pierwszym z nich był spektakl 7/7 The
Dance of Life in Seven Steps. Jest to dynamicznie, a zarazem lekko poprowadzony
spektakl z nurtu teatru tańca, traktujący
o życiu kobiety – zarówno jego fizycznym, jak i psychologicznym wymiarze.
Pośród mroku leży w pozycji embrionalnej półnaga kobieta, w tle gra rytmiczna,
elektroniczna muzyka. Nagle zaczyna
pląsać, by tymże ruchem oddać moment,
w którym rozwój człowieka jeszcze jest
na poziomie komórkowym (co sugeruje
projekcja na ekranie, na którym wyświetlane są rysunkowe minifilmy spełniające
funkcję dookreślenia fabuły). Po chwili
ruchy aktorki są coraz lepiej skoordynowane i szerokie, a na ekranie pojawia się
mała rysunkowa dziewczynka – znak, że
główna bohaterka to kilkuletnie dziecko.
Potem nadchodzi przedstawienie etapu
szkolnego (szalony taniec z ogromnym,
różowym tornistrem szkolnym), młodzieńczego, a wraz z nim pierwszych miłości i odkrywania seksualności (ciut niezdarne, ale zmysłowe w zamiarze ruchy
młodocianej uwodzicielki, która podrywa
pierwszych chłopaków), wczesnodorosłego, gdy kobieta idzie do poważnej pracy
(wówczas tempo tańca nagle się wzmaga, ruchy są dynamiczne, pełne, muzyka
zaś głośniejsza, a jej rytm szybszy).
Najciekawiej jednak zrobiło się pod
koniec spektaklu, od momentu, gdy
kobieta zaczęła się starzeć. Zastosowano wtedy najprostszy, a równocześnie
najbardziej efektowny trik na scenie.
Jako że bohaterka spektaklu poświęciła
się obowiązkom domowym, jej głowa
(a w zasadzie umysł i wszelkie myśli) niejako utknęły w wielkim garze, jakby ów
gar był symbolem prozy życia rodzinnego. W garze znajdowała się mąka, która
wniknęła w imponująco długie i gęste

włosy artystki i osiadła na jej twarzy. Rozpoczyna się bardzo efektowny taniec,
gdyż z każdym ruchem głowy wznosiłsię w powietrze obłok mąki, który jakby
tańczy razem z bohaterką. Ciekawym
zabiegiem jest też nałożenie na siebie
w projekcji poprzednich ról kobiety, wyświetlanych bezpośrednio na performerce. Rozpoczyna się ostatni, pełen ekspresji taniec. Po jego zakończeniu bohaterka
położy się na scenie, tak jak na początku
spektaklu. Jej życie zatoczyło koło.
Spektakl powstał z inspiracji tekstem
Jak wam się podoba, z której zaczerpnięto fragment monologu Jacques’a
o traktowaniu świata jako sceny. Gdyby
jednak nie wyświetlono tego cytatu na
początku, trudno byłoby się domyślić,
że przedstawienie zostało zainspirowane Szekspirem. Nawiązując do dramatu,
można napisać, że w tym przedstawieniu kobieta była symbolem wszystkich
kobiet, które muszą codziennie wcielać
się w wiele ról, by dobrze występować
na scenie świata.
Następnym żeńskim spektaklem była
koprodukcja teatru Parrabola & begin begin, pod tytułem Feast: Women’s Appetite
for Shakespeare. W tym przedstawieniu
spotkało się sześć bohaterek różnych
dzieł Szekspira: Emilia z Otella, Lady Makbet, Lady Anna z Ryszarda III, Imogena
z Cymbelina, Ofelia oraz Izabela z Miarki
za miarkę. Nie było tu efektownej choreografii i multimediów. Była za to zaaranżowana na warunki teatralne kuch-

nia, w której bohaterki przygotowywały
tytułową ucztę.
W atmosferze tak zwanych babskich
pogaduszek kobiety wspominały swoje
losy, jakie zgotował im Szekspir w swych
dziełach, ale też próbowały usprawiedliwić swoje działania czy działania swoich
mężczyzn. Nie obyło się bez uszczypliwości, lecz nad wszystkim panowała niewidzialna dla bohaterek wróżka, która
niejako zaklinała rzeczywistość, objaśniając przy okazji widzom akcję. Głównym
powodem spotkania kobiet okazała się
nie tyle próba rozliczenia się z własnym
„ja” w opozycji do Szekspirowskiej charakterystyki, ile utwierdzenie się w przekonaniu, że tylko razem są silne. Wiedzą,
że nie muszą się zmieniać, by żyć w przyjaźni, wzajemnie się wspierając. Wymieszały swoje obawy, uczucia i emocje jak
składniki w kuchni, zyskując nową jakość
własnych relacji. Bez obwiniania kogokolwiek za swój los kobiety wzniosły toast
za ciąg dalszy swoich historii, a Ofelia obdarowała wszystkich ziołami. Widzowie
również coś z tego otrzymali – po gałązce rozmarynu, by wciąż mieć je w pamięci. W tej niemalże magicznej atmosferze
rozpoczęła się uczta.
Spektakl doskonale i autentycznie oddaje zawiłość damskich relacji. Niekiedy
zadziorne, wyniosłe, to jednak zawsze
troskliwe i empatyczne kobiety potrafią
się wykazać siłą i zawalczyć o swoje – nie
tylko te od Szekspira, ale i żyjące poza literacką fikcją .
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Koncepcja: Agata Tomasiewicz

Zupa czarownic
Znajdź ingredienty zupy czarownic. Hasła zostały ukryte również od tyłu i na ukos.
PIERWSZA CZAROWNICA
Dalej, dalej, siostry wiedźmy,
Czarodziejski krąg zawiedźmy
Wkoło kotła, wrzućmy doń
Zbójczych jadów pełną dłoń.
Ropuszysko, siostro płazu,
Coś pod zimną bryłą głazu
Przez trzydzieści dni i nocy
W odrętwiałej śpiąc niemocy,
Skisło, zgniło w własnej ropie,
Ciebie naprzód w kotle topię.
WSZYSTKIE TRZY
Tańcząc wkoło kotła.
Dalej! żwawo! hasa! hej!
Buchaj, ogniu! kotle, wrzej!
DRUGA CZAROWNICA
Bagnistego węża szczęka
Niech w ukropie tym rozmięka:
Żabie oko, łapki jeża,
Psi pysk i puch nietoperza,
Żądło żmii, łeb jaszczurzy,
Sowi lot i ogon szczurzy,
Niech to wszystko się na kupie
Warzy w tej piekielnej zupie.

WSZYSTKIE TRZY
(...) Dalej żwawo! hasa! hej!
Buchaj, ogniu! kotle, wrzej!

DRUGA CZAROWNICA
By zaś zakląć wszelkie duchy,
Wlejcie jeszcze małpiej juchy.

TRZECIA CZAROWNICA
Jeszcze ingrediencyj kilka!
Łuska smocza i ząb wilka,
Z mumii sok, kiszka i ślina
Zbójcy morskiego, rekina,
Korzeń lulka i cykuty
Z łona ziemi w noc wypruty,
Język bluźniącego Żyda,
Koźla żółć, i ta się przyda,
A do tego Turka nos
I z Tatara brody włos,
Dwa paluszki małych dziatek
Zaduszonych; na ostatek,
Dla nadania konsystencji
Tej przeklętej kwintesencji,
Tygrysicy scuchłe trzewo.

Wchodzi Hekate.

WSZYSTKIE TRZY
Jak wyżej.
Dalej! żwawo! w prawo! w lewo!
W lewo! w prawo! hasa! hej!
Buchaj, ogniu! kotle, wrzej!

HEKATE
Dobrzeście mi się popisały,
Trud wasz i pośpiech wart pochwały,
Terazże dalej, wszystkie społem
Opaszcie sagan skocznym kołem
I ponad parą jego warów
Śpiewając dokonajcie czarów.
Wychodzi. Muzyka. Śpiew.
Duchy czarne, białe,
Bure i szare
Zstąpicie, zstąpcie, zstąpcie
W tę tu pieczarę.
William Szekspir
Makbet
fragment aktu VI sceny I
tłum. Józef Paszkowski
Wykreślanka znajduje się na następnej
stronie (12).

12 gry i zabawy
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