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Hamlet
wskrzeszony
Hamlet, Dramma per Musica, reżyseria:
Rostyslav Derzhypilsky, Teatr Muzyczno-Dramatyczny w Iwano-Frankiwsku i Opera
Nova (Ukraina)

Wejścia do krypty pilnują
zakapturzeni mnisi. Na proscenium
bezwładne ciała, nad nimi zgaszone
lampy. Błysk latarki. Trzy ubrane
na czarno kobiety wchodzą w krąg
światła, odkładają na bok metalowe
kuferki i witają się pocałunkiem.
Po chwili zaczną szeptać zaklęcia,

za sprawą których Hamletowskie
uniwersum zostanie wskrzeszone.
Zapożyczony z Makbeta wątek trzech
wiedźm Rostyslav Derzhypilsky rozwija,
oddając historię duńskiego księcia w ich
ręce. Upiorny tercet obudziwszy pogrążonych we śnie bohaterów Hamleta,
nieprzerwanie będzie im towarzyszył,
przejmując w odpowiednim momencie
role przyjeżdzających do zamku aktorów, odgrywających autorską wersję Pułapki na myszy, bądź grabarzy bawiących
się czaszką Yoricka. To również jedna
z wiedźm podaje w finale spektaklu Gertrudzie (Irma Vitovska-Vanza) piersiówkę
z trucizną, którą ta łapczywie wypija. We
trzy zdają się panować nad scenicznym
światem, poruszać niewidzialne sznurki
wraz z muzykami, towarzysząc im jako

wokalne tło lub grając na mniejszych
instrumentach. Innym razem tańczą lub
wykonują mechaniczne gesty.
Dlaczego jednak wiedźmy zostały
przez twórców Hamleta, Dramma per
Musica nazwane w programie Eryniami,
pochodzącymi z mitologii greckiej boginiami zemsty i wyrzutów sumienia?
Mszczą się na Hamlecie, przywracając go
do życia? Być może. Duński książę znalazł
się w dziwacznym świecie przypominającym weselną ucztę lub tragikomiczną
stypę, pełną ekscentrycznych członków
rodziny. Kryptę-grobowiec, z którego
z pewnością chciałby się wydostać. Brak
tej możliwości sprawia, że popada w szaleństwo. Grający Hamleta Oleksiy Hnatkovsky, początkowo depresyjny i powolny, wraz z rozwojem akcji – wiernej
Szekspirowi, tylko okrojonej – zaczyna
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krzyczeć z obłędem w oczach, śmiać się,
gwizdać i anektować coraz więcej przestrzeni. Z lubością uprawia gry słowne
(mówiony po angielsku fragment o podróży do Anglii), bawi go czarny humor;
w jednej ze scen smaży na małej patelni
kawałki mięsa, sugerując, że mogą to być
zwłoki Poloniusza, którymi częstuje nie
tylko stryja, ale i widzów.
Duch zamordowanego ojca Hamleta
powraca w muzyce, która jest nieodłącznym elementem przywiezionego
z Ukrainy spektaklu. Reprezentuje go
przede wszystkim grający na kontrabasie dyrygent kilkuosobowej orkiestry,
stojący na szczycie metalowej konstrukcji zajmującej większą część sceny. Muzyka rozpięta od neobarokowych brzmień
do progresywnego rocka i trip-hopu nie
cichnie prawie wcale, zmieniając jedynie
natężenie oraz dominujący instrument
– wspomniany kontrabas bądź wiolonczelę, perkusję czy waltornię. Na scenie
znajdują się również kotły, przy których
najczęściej gromadzą się mnisi, oraz
syntezator miksujący muzykę klasyczną
– w niektórych momentach spektaklu
można wychwycić utwory Georga Friedricha Händla i Arnolda Schönberga. Za
warstwą dźwiękową podążają reflektory;
gdy ścieżka muzyczna ulega intensyfikacji, wraz z nią pulsuje żółte światło.
Poczucie niedopasowania poszczególnych elementów przedstawienia,
wynikające z pomieszania różnych porządków i konwencji, pojawia się także
w kwestii doboru kostiumów. Pozostawiane na uboczu stelaże z barokową garderobą kontrastują z nowoczesną bluzą
Hamleta oraz asymetrycznymi swetrami
Ofelii (Anastasiya Blazhchuk) i Laertesa
(Ivan Blindar). W akcję włączone zostały
również telefony komórkowe; list Hamleta do ukochanej to SMS, a wiedźmy-Erynie wdzięczą się do aparatu, robiąc selfie.
Czy znalazło to w spektaklu swoje uzasadnienie? Chyba nie do końca. Wysłannikiem przyszłości w nowoczesnym garniturze, z notebookiem pod pachą jest
Fortynbras (Yevhn Kholodnyak), który
nie kończy jednak przedstawienia monologiem o bohaterstwie tytułowego bohatera, bowiem reżyser postanowił ponownie oddać głos Hamletowi oraz jego:
„Być albo nie być…”. Monolog kończy
się jednak dopisanym, dojmującym „czy
jest tu ktoś?”. Czy znajdujący się w kilku
wymiarach – przeszłości, przyszłości, teraźniejszości – bohater jest skazany na
wieczne niebycie? W takim gatunkowym
miszmaszu na pewno.

Julianna Błaszczyk

Skazani na
niepamięć
Hamlet, Dramma per Musica, reżyseria: Rostyslav
Derzhypilsky, Teatr Muzyczno-Dramatyczny
w Iwano-Frankiwsku i Opera Nova (Ukraina)

Hamlet (Oleksiy Hnatkovsky) wraz
z Ofelią (Anastasiya Blazhchuk),
Poloniuszem (Dmytro Rybalevsky)
i Laertesem (Ivan Blindar) leżą
na wznak, nieruchomi, po dwóch
stronach sceny, w cieniu. Erynie
(Halyna Barankevych, Nadiya
Levchenko, Olesya Pasichniak),
będące jednocześnie zapożyczonymi
z Makbeta trzema wiedźmami,
zapalają lampki nad ich głowami i
przywracają do życia, do ponownego
„bycia” przez krótką chwilę.
Pomiędzy poszczególnymi scenami
aktorzy wracają na te miejsca, a grane
przez nich postaci wyłączają się z akcji,
gdy gaśnie nad nimi światło. Są jak marionetki poruszane przez Erynie i mnichów. Rytm spektaklu zapewnia grana
na żywo muzyka z pogranicza rocka,
trip-hopu i black jazzu, stworzona przez
Romana Hryhoriva oraz Illię Razumeiko.
To ona wysuwa się na pierwszy plan, nie
ogranicza się do bycia tylko tłem, dominuje nad postaciami Hamleta. W niektórych scenach bohaterowie wręcz tracą
podmiotowość, kiedy wkładają karykaturalne kostiumy (rycerską zbroję i dworską suknię), które mają tylko przód – są
płaskie, wybrakowane, uniemożliwiają
swobodne poruszanie się, eksponując
tym samym fikcyjność odgrywanych
ról, powierzchowność monarchów oraz
chwilowość ich roli społecznej, ponieważ stroje nigdy nie są zakładane na długo. Erynie i mnisi mają na sobie długie,
czarne szaty z kapturami, Gertruda (Irma
Vitovska-Vanza) i od pewnego momentu
Ofelia noszą bliźniacze gorsety, czerwone spódnice i peruki. Ich podobieństwo
można czytać różnorako – jako pragnienie dziewczyny, by upodobnić się do
królowej, czy wyraz upodobań Hamleta,
który w kobietach szuka podświadomie
swojej matki. Wszyscy ubrani są w stylu
gotycko-punkowym, współgrając tym
samym z muzyką, czernią scenografii
i pulsującym światłem.
Chichoczą i biegają jak hieny żerują-
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ce na resztkach pozostałych po starym
Hamlecie, a więc jego pozycji i władzy.
Gertruda, na początku rozbawiona, zagryza wyrzuty sumienia landrynkami,
ale w pewnym momencie ściąga krępujący strój i perukę, uświadamia sobie
swoją winę, i popada w stan podobny
do opętania. Klaudiusz (Yuriy Khvostenko) po obejrzeniu spektaklu przyjezdnej
trupy (u Derzhypilskiego jej aktorkami są
Erynie) złości się i każe przerwać występ,
później jednak, w odosobnieniu, okazuje
skruchę i potępia swój czyn. Snuje nawet
refleksje eschatologiczno-pragmatyczne, zastanawiając się, czy można trafić
do nieba, skoro zamiast odbywać pokutę, korzysta z owoców swojego przestępstwa. Modli się do zwisającego na
sznurze obiektu przypominającego prawosławny krzyż.
Histeria, rozpacz, „Być albo nie być”
– tylko kto chciałby być w świecie spektaklu Derzhypilskiego, gdzie dominuje
wszechogarniające szaleństwo? W ukraińskim spektaklu obłąkani są wszyscy, nie
tylko Hamlet i Ofelia, choć to właśnie ta
ostatnia jest postacią najbardziej w swoim szaleństwie poruszającą. Ofelia zagrana przez Anastasiyę Blazhchuk to drobna
dziewczyna, sprawia wrażenie kruchej,
wszyscy nią szarpią, rzucają i ją przenoszą. Nosi ze sobą miniaturowe pianino
dziecięce, które towarzyszy jej od chwil
radosnych przez rozpacz aż do śmierci,
po której staje się przewrotnym symbolem jej milczenia. Bo choć Szekspirowska
Ofelia nie mówi wiele, w tym spektaklu
sprawia wrażenie, jakby chciała zdradzić
więcej, lecz odebrano jej głos i wolę.
Zioła, które rozdaje, są kruszącymi się
płytkami z gliny, a nie pamiątkami, które
miały zachować pamięć o niej.
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Teatr kreuje
rzeczywistość
Z Krzysztofem Gojtowskim
z Teatru Korkoro
rozmawia Julia Wróblewska.
Od połowy lipca na ulicach Gdańska
można spotkać duchy Szekspira,
które obwieszczają nadejście
Festiwalu. Projekt „Zakochani
w Szekspirze. In(ter)wencje
w Mieście” ma na celu wciągnięcie
mieszkańców oraz turystów w wir
szekspirowskich tradycji Gdańska
oraz kooperację Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego z właścicielami
lokalnych biznesów.
Spacerując ulicami Głównego Miasta,
można się natknąć na instalacje stworzone wspólnie przez artystów i wolontariuszy, takie jak interaktywny obraz
Koronowanie króla w Palarni Kawy nawiązujący do Króla Leara czy instalacja
Chmury burzowe, odnosząca się do Burzy,
w Klasztornych Smakach. W ramach projektu – oprócz owych inwencji – wolontariusze we współpracy z Teatrem Korkoro
i Teatrem Jednego Aktora oraz Teatrem
Biuro Rzeczy Osobistych z Gdyni jeszcze
przed rozpoczęciem Festiwalu realizowali
happeningi na ulicach Gdańska.
Jaki cel przyświecał artystom przy
realizacji happeningów?

Każdy z tych happeningów, które zmieniają się raz na tydzień, jest inspirowany
dziełami Szekspira. Warsztatowicze tworzyli do nich kostiumy i osiem instalacji.
To rodzaj spektaklu ulicznego, opartego
na hiperekspresji, w którym performerzy mają za zadanie zaangażować osoby
z zewnątrz – na przykład przechodniów
z ulicy Długiej.
W czasie jednego
z happ eningów
p e r f o r m e r z y,
przebrani w zabawne kostiumy,
wchodzą do restauracji, dosiadają się do zajętych
stolików, wypijają
łyk cudzego wina
albo zjadają kawałek nieswojej
pizz y. Ocz y wiście „częstują”
się w granicach
zdrowego rozsądku. Takie akcje
bardzo… „żrą” (śmiech). Trasa happeningów jest taka sama jak instalacji, rozlokowanych po całym Starym Mieście, więc
mieszkańcy także są w to włączeni.
Kim są w takim razie wolontariusze?
Był oczywiście nabór, ale oprócz tego
poszukiwaliśmy wolontariuszy z tak
zwanych dzielnic zagrożonych, czyli
w tym przypadku najbardziej z Oruni,
gdzie zaprzyjaźnione teatry, instytucje
ogłaszały nabór wśród swoich pod-
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opiecznych, ale ostatecznie każdy mógł
dołączyć. Mamy chyba trzydzieści osób,
które na przemian przychodzą na akcje
happeningowe albo na warsztaty kostiumograficzne i się wygłupiają oraz
doświadczają, jak to jest być wolnym.
Bo paradoksalnie, jak organizuje się te
akcje i wkłada kostium, to człowiek
ma szansę robić dokładnie
to, na co ma
o ch otę. D o kładnie to, co
mu w sercu
gra. Na warsztatach ludzie
uczą się tego,
że mają słuchać
siebie. Jeżeli
mają ochotę…
spać – to niech
się położą na
środku ulic y
Długiej i śpią.
Jeżeli mają
ochotę kogoś
przytulić, to mogą to zrobić, bo mają
kostium, bo są w roli. I to działa – ludzie
wracają z happeningów oniemiali i mówią: „Jezu, jak mam teraz żyć, jak mam
teraz normalnie wrócić do domu, nie
mogę nikogo przytulić, nie mogę sobie
wejść na stolik w restauracji” (śmiech).
Nasi wolontariusze są w różnym wieku, mamy na przykład panią, która jest
z czterdziestego piątego roku, a także
szesnastolatki, nawet młodszą młodzież. Pamiętam, że na początku, jak
wpisywałem w tabelkę roczniki, to napisałem w uwagach: „dziewczyna napisała: czterdziesty piąty, pewnie chodziło
jej o dziewięćdziesiąty piąty, pewnie się
pomyliła” (śmiech).
Jak wyglądało wybieranie tematów
happeningów?
Na pierwszych warsztatach wymyślaliśmy je wszyscy razem, odbyła seria ćwiczeń, zaczerpniętych z metodyki „Odysei umysłu” i wspólnie, za sprawą burzy
mózgów docieraliśmy do tego, co chcemy robić na każdym z poszczególnych
warsztatów. Z biegiem czasu to ewoluowało, nowi wolontariusze dodawali
swoje pomysły, więc to work-in-progress
permanentny, do momentu wyjścia na
ulicę (śmiech). Wspólnie tworzyliśmy zarówno zajęcia, jak i dopracowywaliśmy
pomysły na happeningi, oczywiście moderowali to wszystko prowadzący, czerpiąc ze swojego doświadczenia.
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A reakcje widzów?
Najbardziej do mnie przemówił happen
ing, który robiliśmy przez parę godzin na
lotnisku, żeby złapać ludzi z konferencji
ESRA. Był bardzo oniryczny. Podawaliśmy sobie czaszkę, przebrani w czarne kostiumy z długimi pazurami. I jak
ludzie wychodzili z lotniska, po pięciu
przesiadkach, na przykład lecąc z Chin,
wychodzili w tym pędzie z tymi walizkami (wiemy, co się dzieje, kiedy wychodzi
się z samolotu…) i nagle trafiali na taką
bańkę, stworzoną wokół ośmiu aktorów, którzy w zupełnym spowolnieniu
podawali sobie czaszkę i czarny chleb.
To był Hamlet i było ciekawe patrzeć na
ich wzrok, kiedy oni w tym pędzie, z głową zupełnie gdzie indziej, nagle trafiali
na sztukę i tak zwalniali, przystawali, nie
wiedząc, jak to odczytać, nie wiedząc,
co tu się dzieje: dlaczego stoją przede
mną ludzie w dziwnych kostiumach
z pazurami podający sobie czaszkę. To
było ciekawe – obserwować, jak ludzie
zmieniają rzeczywistość. To właśnie robi
teatr, on kreuje rzeczywistość. Angażuje
ludzi i w tym momencie zaangażował
wybitnie.
Jestem ciekawa, która in(ter)wencja
jest Pana ulubioną?
Do mnie chyba najbardziej przemawia
nawiązująca do Ryszarda III [rzeźba Garbus w restauracji Allora], tak, Rysio jest

fajny (śmiech). Chmury burzowe też są
ciekawym pomysłem, ale można by bardziej zaskakiwać ludzi... Widziałaś ją?
Jeszcze nie, ale słyszałam, że może
być niespodzianka…
Tak (śmiech), to może być niespodzianka,
muszę ją zdradzić niestety – ludzie mogą
tam być po prostu skąpani w wodzie, ale
trochę to jest asekuracyjnie zrobione. Ja
bym to zrobił tak, żeby tak naprawdę zostać zmoczonym (śmiech). Także myślę,
że Rysio jest najciekawszy. Żywy obraz
w Palarni Kawy też jest fajny, można sobie zrobić zdjęcie i to naprawdę ładnie
wygląda.
Czy pamięta Pan, kiedy zakochał się
w Szekspirze?
(Śmiech). Hm, dziesięć lat temu grałem
w spektaklu Romeo i Julia i graliśmy go
tyle razy, że znałem na pamięć cały przekład Barańczaka, gdy potem zdawałem
do szkoły aktorskiej, to po prostu leciałem monodramem, znając ten tekst. To
był taki szok, że te książki, ten Szekspir
– niby taki nieznośny, trudny i w ogóle
o co mu chodzi, to nagle się okazuje, że
w tym przekładzie nagle był… normalny!
Dało się go zrozumieć, byłem młody i on
mówił o mnie, i to było prawdziwe. To był
ten moment, kiedy zrozumiałem, że sztuka i książki to nie są rzeczy wymyślne, tylko to jest coś, co nas dotyczy.
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Agata Tomasiewicz

Grać Gburleta
do kotleta
Gburlet, reżyseria: Piotr Kosewski, Teatr
Specjalnie na Tę Okazję (Polska)

Z tytułem tego tekstu jest trochę jak
ze słynnym dowcipem opowiedzianym na falach Radia Erewań: „Czy to
prawda, że na placu Czerwonym rozdają samochody? Tak, to prawda, ale
nie samochody, tylko rowery, nie na
placu Czerwonym, tylko w okolicach
Dworca Warszawskiego i nie rozdają,
tylko kradną”.
No dobrze – aktorzy nie występują tak
zupełnie do kotleta, tylko na ulicy Długiej, dla gapiów, znudzonych dorosłych
i ich dzieci oderwanych od fidget spinnerów, pana w stroju Minionka i kapiących lodów. I nie „grają Gburleta”, tylko
„zgrywają się”. Hej – zapytałby ktoś – ale
czy nie o to właśnie chodzi, o zaraźliwy
ludyczny żywioł, o wychodzenie ze sztuką do ludzi, o popularyzatorską misję
ulicznego teatru?
Niby tak, ale zanim widzowie zdążą
się dopchać, pokrążyć trochę, znaleźć
odpowiednie miejsce, nadepnąć na kilka
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Balbina Hoppe

Zwykły Hamlet

stóp, dopytać kto zacz, po co i dlaczego,
to nagle cała sztuczka dobiega końca
i aktorzy ustawiają się do oklasków. Hej
– ktoś może spytać po raz kolejny –
przecież tak miało być, wszak to Jeremi
Przybora i jego humorystyczny Gburlet,
zwany inaczej Hamletem chuligańskim,
a przecież ów (Przybora, nie Hamlet)
wielkim satyrykiem był. Owszem, ale
trzeba pamiętać, że tekst współzałożyciela Kabaretu Starszych Panów to tylko
literacka ciekawostka, co prawda urocza
i zabawna, ale mogąca zaistnieć tylko
jako część wkomponowana w większą,
kabaretową całość. Co celne i zabawne
w krótkim tekście, niekoniecznie musi
być zabawne i krótkie w warunkach scenicznych.
Pisać nie ma o czym. Jest Gburlet
(Piotr Kosewski) wysztafirowany na modłę hipsterską, jednak ze zgoła anachroniczną szpadą w ręce. Jest Ofelia (Paulina
Wojtowicz), jakby wycięta z płótna Waterhouse’a, która po odegraniu swojej
rólki siada na parapecie w witrynie sklepu z wymownym szyldem „Cepelia”. Są
i inne postaci, określane za pomocą prostych gagów, zagrane momentami dość
lekko, jednak nie na tyle, by wykrzesać
frenetyczną energię.
Wszystko rozumiem – że to spektakl
pretekstowy, „specjalnie-na-tę-okazję”,
że nie ma aspiracji do stania się wielką sztuką, że to tylko, ekhem, doraźny
kabaret, pięciominutowy przerywnik,
teatralny muzak et cetera. Szkoda tylko artystów, bo jak już coś robić, nawet
bez niebosiężnych ambicji, to można to
ugryźć w sposób błyskotliwy.
Stos trupów rośnie, a mi zostało zetrzeć lodową ciapę z buta i ruszyć dalej.

Katarzyna Wiśniewska

American dream?

Hamlet, Bartosz Budny, Poznańska Fundacja
Artystyczna (Polska)

Frances
reżyseria: Tomasz Leszczyński (Polska)

Niemałe to wyzwanie – stanąć
przed publicznością i skupić na
sobie jej uwagę przez cały czas
trwania spektaklu. Aktor grający
w pojedynkę musi być na tyle
elastyczny, swobodny w swej roli,
by nie znudzić odbiorców. Powinien
też umieć przekonać widzów, że
nie potrzebuje innych aktorów, by
odegrać spektakl.

Zagłębiając się w biografie
hollywoodzkich gwiazd,
niejednokrotnie można stwierdzić,
że życie w Fabryce Snów to złota
klatka, a cierpienie wynikające ze
złożenia siebie na ołtarzu sławy
to stały element życia w miejscu,
o którym marzą miliony ludzi
na świecie.

Bartoszowi Budnemu udaje się spełnić
ten drugi warunek. Mężczyzna może
nawet nie tyle przekonuje o swej samowystarczalności na scenie, ile maluje sobie białą farbą współtowarzyszy. Gorzej
rzecz ma się w przypadku pierwszego
założenia. Hamlet w wykonaniu Budnego
nie jest ani wstrząsający, ani wzruszający,
ani też porywający. A teatr jednego aktora wyróżniać winien się jakimś niezwykłym rodzajem ekspresji.
Jego Hamlet to nie jest żadne indywiduum, jednostka wyjątkowa, ponadprzeciętna, jak chętnie widzieliby go
romantycy. W zamian mamy zwykłego
chłopaka, którego przypadek pokazuje,
że oto… Hamletem może być każdy?
Na słowa uznania z pewnością zasługuje sama koncepcja stworzenia
niewielkiego spektaklu, w którym występuje jeden aktor wcielający się w rozmaite role. Bartosz Budny gra Hamleta,
ale jednocześnie przeistacza się w postaci, których sylwetki zostały przez niego
namalowane na ścianie farbą. I tak staje
się to Klaudiuszem, to Gertrudą, Ofelią, Laertesem, Poloniuszem, Horacym.
Dialogi wypowiada raz w komiczny, raz
w dramatyczny sposób, zmienia tylko
tembr głosu i mimikę. To jego ekspresja
sprawia, że nieco bezbarwna koncepcja
spektaklu nabiera charakteru.

Małgorzata Kowalska jako tytułowa Frances stworzyła wnikliwe studium psychologiczne gwiazdy Hollywood z przełomu
lat 30. i 40., czyli tak zwanej złotej ery,
w czasie której wylansowano nazwiska współczesnych ikon. Bardzo istotny
w odbiorze tego odważnego monodramu jest fakt niezwykłej fascynacji Kowalskiej postacią Frances Farmer – młodziutkiej aktorki z Seattle, cierpiącej na
schorzenia psychiczne powstałe wskutek
nieszczęśliwej miłości, nieudanego życia
osobistego, nieszczęśliwego dzieciństwa
oraz używek.
Monodram rozpoczął się projekcją
odegranego wywiadu telewizyjnego
z Frances, w którym dziennikarz nonszalancko i z tupetem omawiał z Frances
najciemniejsze karty jej życiorysu. Jednym z motywów spektaklu jest woda:
wypełniona jest nią wanna na scenie, pojawia się również w projekcji, gdy
kobieta pływa. Symbolika tego żywiołu
wiąże się z oczyszczeniem i życiem, co
przekłada się zarówno na fabułę spektaklu i na rzeczywiste losy Frances Farmer, jakby stanowiąc dodatkowy walor
katartyczny. Kreacja Małgorzaty Kowalskiej jest w pewien sposób wulgarna –
Od lewej: Gburlet, reż. Piotr Kosewski (1, 4), Hamlet,
Bartosz Budny (2), Frances, reż. Tomasz Leszczyński (3),
fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com

6 SzekspirOFF / warsztaty
Agata Tomasiewicz

Ta wyspa jest
moja
Metoda Rytmu Serca
prowadząca: Kelly Hunter (Wielka Brytania)

Uczestnicy tworzą krąg. Dwie
osoby siedzą na krzesłach, reszta
na podłodze, po turecku. Niektórzy
są boso. Podeszwy stóp są prawie
czarne od kurzu. Nikomu to nie
przeszkadza – na warsztatach
panuje wyjątkowo swobodna
atmosfera. Przywitanie i pożegnanie
to miarowe uderzanie otwartą
dłonią w pierś, imitujące rytm serca.
Raz-raz, raz-raz...

Frances, reż. Tomasz Leszczyński, fot. Sebastian Góra,
www.sebastiangora.com

w języku, jak i cielesności. W jej grze czuć
niepokój, jaki towarzyszy osobom z problemami psychicznymi. Nagość Frances
to sygnał dla widowni, że kobieta nie ma
nic do ukrycia, prowadzi cały czas rozrachunek z samą sobą i demonami przeszłości: matką, mężem i całym środowiskiem filmowym.
Reżyser i aktorka zapomnieli się nieco
w ilości wulgaryzmów i epizodów nagości, które same w sobie mówiły niewiele o tragedii kobiety i dominowały nad
treścią przedstawienia. Monodram stał
się jednak często wypieranym obrazem
tego, czego nie widać z perspektywy
czerwonego dywanu.
Pomimo pewnych zastrzeżeń co do
niektórych składowych spektaklu, jest
on o tyle wartościowy, że widać w nim
doskonale, ile wówczas był wart mit
American dream. I ile Małgorzata Kowalska włożyła serca w wykreowanie
postaci swojej idolki. Dzięki temu powstała charyzmatyczna i silna postać
kobiety, która potrafi podźwignąć się
po upadku.

Autorka metody rytmu serca, Kelly Hunter, to aktorka Royal Shakespeare Company oraz założycielka, dyrektor artystyczny i reżyserka Flute Theater, instytucji
zajmującej się pracą z ludźmi, których
ograniczają różne dysfunkcje. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom autystycznym. Oparcie techniki na dziełach
Szekspira nie jest bynajmniej jałowym
pomysłem. Wykorzystanie szczególnej
rytmiki frazy daje osobom z autyzmem
poczucie bezpieczeństwa. Ale do mistrza
ze Stratfordu przywiodła Hunter przede
wszystkim wyrazistość emocji, które wyrażają bohaterowie dramatów. Największym wyzwaniem dla ludzi cierpiących
na autyzm jest okazywanie i odczytywanie uczuć, co prowadzi do utrudnionego
lub wręcz uniemożliwionego kontaktu
z otoczeniem i zaburzeń w budowaniu
relacji. Przerwaniu tej izolacji służy cykl
zabaw integrujących zmysły, opartych
na powtarzalności, lecz z możliwością
wprowadzenia wariacji mających utrzymać zainteresowanie dziecka.
Siedemnastoletnie doświadczenie
Hunter zainicjował pewien przypadek.
W trakcie warsztatów prowadzonych
przez aktorkę w pewnej placówce edukacyjnej podszedł do niej jeden z pracowników i odradził kontakt z grupą
dzieci autystycznych, argumentując
swoją radę słowami: „one i tak nie potrafią się bawić”. To wydarzenie zrodziło
opór Hunter i w konsekwencji doprowadziło do przeorientowania jej dotychczasowej kariery. Wszak nie od dzisiaj wiadomo, że żywioł zabawy jest wrodzony,
a odpowiednio wykorzystany staje się

darem o potencjale zarówno twórczym,
jak i terapeutycznym.
Pierwsza część zajęć została oparta
na próbie utrzymania wewnętrznego
rytmu grupy poprzez naśladowanie rytmu serca i powtarzanie słów przywitania
przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktu
wzrokowego (choć, jak podkreśla Hunter,
zachowanie pełnej synchroniczności nie
jest obligatoryjne). Istotną częścią warsztatów była rozmowa na temat trudności
w interpretacji emocji przez osoby autystyczne, co zaowocowało ćwiczeniem
opartym na wykonywaniu podstawowych mimicznych ekspresji – szczęścia, smutku, złości, zdziwienia, strachu
i obrzydzenia.
Kolejna zabawa zintegrowała wszystkich zebranych – studentów, aktorów,
stateczne pedagożki i matki dzieci autystycznych. Abstrakcyjne stany emocjonalne zostały ucieleśnione, choćby w postaci Kalibana reprezentującego gniew.
„Ta wyspa jest moja!” – krzyczą wszyscy,
wykrzywiając twarz w grymasie. Owa
eksklamacja podszyta jest metaforycznym wydźwiękiem – ostatecznie każdy
człowiek, choć stanowi część społecznego archipelagu, ma swoją wrażliwość,
indywidualność i prywatność.
Kolejne gry są coraz bardziej złożone,
choć nie wykraczają poza łatwy do opanowania schemat. Wszystkie opierają się
na stopniowym przełamywaniu trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, odgrywaniu emocji i fizycznej ekspresji. Uczestnicy poznali ćwiczenia oparte
na Burzy: interakcje Prospera i Kalibana,
„czary” Ariela (konieczność wodzenia
wzrokiem za poruszającą się dłonią przy
jednoczesnym utrzymaniu konkretnego
dystansu) czy spotkanie Ferdynanda i Mirandy (zabawa przełamująca lęk przed
wymianą spojrzeń). Istotnym punktem
była również nauka poszanowania sfery
osobistej, czemu miało służyć wcielanie
się w nachalnego Kalibana i asertywną
Mirandę.
O pięknie (!) pracy z dziećmi autystycznymi najlepiej świadczą historie
zaczerpnięte z doświadczenia. Bodaj
najbardziej wymowna opowieść dotyczyła zabawy w Ariela. Przypomnijmy,
podstawą ćwiczenia jest utrzymanie
niezmiennej odległości między twarzą
a dłonią, co wymaga od dzieci nieustannego przemieszczania się w obrębie wyznaczonej przestrzeni. Wyciągnięcie ręki
przez Ariela oznacza, że „zaczarowane”
dziecko musi uczynić krok w tył, co każdorazowo wywoływało panikę u jedne-
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go z podopiecznych. Stopniowo chłopiec
zwalczał swój lęk przed „przepaścią”.
Pewnego dnia zastygł wpół kroku na dobrych kilka minut, lecz ostatecznie zdecydował się na wejście w nieznane... Tak
udanego okiełznywania przepaści życzę
wychowankom Hunter i wszystkim osobom z autyzmem oraz ich opiekunom.

Jak mówić
bez słów
Z Piotrem Mateuszem Wachem,
prowadzącym warsztaty Monologi
ciała z interpretacji tekstu
w kontekście tworzenia własnej
wypowiedzi artystycznej oraz
ich uczestnikami rozmawia Julia
Wróblewska.
Co było dla Ciebie najważniejszym
punktem warsztatów?
Na pewno spotkanie. Pracuję z reguły
z tancerzami, więc chciałem zobaczyć,
czym ze swojej techniki jestem w stanie
podzielić się z osobami, które nie praktykują tańca na co dzień. Chciałem pokazać na przykład to, że tekst niekoniecznie
trzeba wypowiedzieć, żeby zaistniał na
scenie. Uważam, że jest to bardzo istotne w kontekście współczesnego teatru.
Dzisiaj rządzą nami obrazy, YouTube,
krótkie formy, billboardy. Musimy na to
zwracać uwagę też w teatrze. Sam tekst
jest bardzo istotny, ale sposób podania
go może być różny. I na tym mi zależało
– by pokazać te różne drogi dochodzenia
do kolorytów tekstu.
Skupialiśmy się na połączeniu ruchu
ciała, przestrzeni oraz tekstu. Czy
któryś z tych elementów określiłbyś
jako dominujący?
Jeśli chodzi o warsztaty, to opierały się na
pracy z ciałem, na to kładłem największy
nacisk. Oprócz tego zależało mi na tym,
by uruchomić emocje, by poszukiwać
w nich ruchu. Dzisiaj na przykład podczas improwizacji synchronizowałyście
się w pozycjach, nie widziałyście tego,
miałyście zamknięte oczy, ale w danej
emocji tak samo układałyście ręce… Dla
mnie to się oglądało jak spektakl. W mojej pracy również ciało jest najważniejsze,
dla mnie jest nośnikiem treści i emocji.
Sam nie używam tekstu mówionego

w swoich spektaklach, więc na warsztatach chcę też pomóc ludziom odczytywać tego typu twórczość w przyszłości.

Wrażenia uczestników:
Alicja: Byłam na przedstawieniu Piotra
[Ryszard. Ciało z gniewu], później dowiedziałam się, że będzie prowadzić warsztaty, i pomyślałam, że wezmę w nich
udział. Na co dzień nie jestem w ogóle
związana ze sztuką, pracuję w finansach,
więc to zupełnie inna bajka. Ale podobały mi się, dopiero teraz czuję, ile można
przekazać emocji poprzez ruch i jak ciężko jest to zrobić! Widać, że sposób, w jaki
my, uczestnicy pokazujemy te emocje,
jest zupełnie inny niż sposób Piotra. Jest
profesjonalistą po prostu (śmiech).

Gdy przygotowujesz spektakl,
pracujesz ze sobą tak samo, jak teraz
z uczestnikami?
Tak, to są moje metody pracy. Oczywiście też jest tak, że niektóre z tych ćwiczeń są zapożyczone z innych warsztatów, w których uczestniczyłem. Są to
rzeczy zebrane przez lata treningów
w szkole i w teatrze, które najbardziej
mnie nakręcają i pozwalają dojść do
pewnych rezultatów. Czasem zmieniam je pod siebie… i tak przekazuję je
Martyna: Przyszłam tu, ponieważ chcę
dalej. W PWST w Bytomiu jest szeroki
być reżyserem teatralnym i uczę się, jak
wachlarz warsztatów. Regularny ciąg
pracować z aktorami, jak mówić o tenauczania jest i tak bardzo intensywny,
atrze, o ruchu scenicznym i o wszystkich
a dodatkowo każdy student musi odbyelementach teatralnych. Najbardziej pować kursy warsztatowe. Do wyboru są
dobał mi się sposób, w jaki Piotr mówił
niesamowici pedagodzy, miałem zajęo ruchu. Zwykłym ludziom niepracucia z tancerzami z Afryki, również z akjącym w teatrze, ani z ruchem, trudno
torami z Hongkongu, którzy w tym roku
wszystko tak nazywać. Mówimy komuś
wystawiali na festiwalu Tytusa [Tytus
„porusz ręką”, a Piotr jest w stanie tak do
Andronikus 2.0, Tang Shu-wing Theatre
nas przemówić, nakierować nas, byśmy
Studio]. Odbyło się też wiele ciekawych
sami zrobili to, czego od nas oczekuje.
i radykalnych warsztatów zPperformani o t r
M a t e u s z
W a c h
su, z nowych mediów. Dzięki temu szkoGabi: Ruchowe ćwiczenia najbardziej zała nabiera kolorytu i daje nam kolejne
padły mi w pamięć. Każdy przychodzi na
bodźce do pracy. Mamy stałą polską
takie warsztaty i czuje się niepewnie, a te
technikę tańca współczesnego, a te
ćwiczenia każą skupić się w sobie. Przez
warsztaty bardzo motywują, by poszeto nagle stajemy się pewniejsi, bo czualbojakości
obrazyjemy
ze śmierci
wodza
rzać horyzonty i szukać nowych
samego siebie
i łatwiej jest wtedy
oraz nowych możliwości wypowiedzi.
improwizować.
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Piotr Mateusz Wach, fragment plakatu, fot. materiały prasowe

8 gry i zabawy

Test znajomości
słynnych
cytatów
z Szekspira

Nieograniczona szekspiroza1
Bawcie się dalej kolejnymi skojarzeniami, wpisując pasujące nazwy w puste
miejsca. Uwaga! Im dłuższy łańcuch stworzycie, tym lepiej! Pamiętajcie, że
szekspiroza nie ma końca.
LAS

„Królestwo za _ _ _ _ _ !”
„Kto umie lepiej poskromić
_ _ _ _ _ _ _ _, niech zawiadomi całą
okolicę!”
„To, co zwiemy _ _ _ _, / Pod inną nazwą
równie by pachniało”.
„Zdaje mi się, że widzę... gdzie? /
– Przed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mojej”.

ARDEŃSKI
ATEŃSKI
BIRMEŃSKI

OBŁĘD
HAMLETA
MAKBETA
OFELII

MIEJSCE SCHRONIENIA ROZALINDY

„W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA”

ŚMIERĆ

„Mów _ _ _ _ _ _ _, jeśli mówisz o miłości”.
„Krew za krew płaci i czarka za czarkę, / Pośpiech za pośpiech i _ _ _ _ _ _
za _ _ _ _ _ _”.
„Reszta jest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”.

Nieograniczona semioza – pojęcie wprowadzone przez Charlesa Peirce’a na określenie
niekończącego się procesu zachodzącego w systemie językowym, polegającego na tworzeniu
coraz to nowych znaczeń i interpretacji jednego słowa.
1
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