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W garniturach
Miarka za miarkę, reżyseria: Declan Donnellan,
Cheek by Jowl (Wielka Brytania) i Teatr Puszkina
w Moskwie (Rosja)

Historia w Miarce za miarkę jest
z pozoru prosta i zdaje się, że
reżyser Declan Donnellan ulega
złudzeniu, a co więcej – postanawia
wyprostować wyprostowane,
doprowadzając tym samym do
zgubnego – na poziomie zarówno
konceptualnym, jak i estetycznym –
przeprostu.
Szekspir podarował ludziom teatru
scenariusz do straszno-śmiesznego,
a jednocześnie wstrząsającego i metafizycznego thrillera, którego mięsisto-
-sensualny język – jeśli mu nie przeszkadzać – właściwie załatwia sprawę erotyki
i dowcipu. Wydaje się jednak, że brytyjski
twórca nie za bardzo potrafi odnaleźć się
pośród wszechobecnych żartów i lubieżności, dlatego najzabawniej i najbardziej
nieprzyzwoicie jest w jego spektaklu
na ekranie (tym z napisami). Tam zostaje ucieleśniony grzech, podczas gdy na
scenie obserwujemy nijakie miasto, które
nie płonie ani z pożądania, ani ze wstydu.
Nawet kurwy są tutaj podejrzanie nieszekspirowskie – jakby wypożyczone od
innego dramatopisarza, który seksualny
underground zna co najwyżej z raczej słabych opowiadań.
Główny zamysł inscenizacyjny Donnellana polega na przeniesieniu akcji
z Wiednia w przestrzeń uniwersalną,
która – wiadomo – istnieje tu i tam, trwając w bezczasie; wydaje się na wskroś
metafizyczna, a jednocześnie zaskakująco przyziemna; każdy może się z nią
utożsamić i powiedzieć na przykład: „tu

jest Polska!” albo „Rosja to więzienie”.
Scenografia ogranicza się do kilkunastu
modnych lamp i pięciu czerwonych kubików, które – wraz z postaciami mniej
lub bardziej statecznie tkwiącymi (tylko
w tej scenie) w ich wnętrzach – w pewnym momencie zostają wprawione
w ruch, tworząc tym samym obrotową
metaforę ludzkiego uniwersum, którego
rytm wyznaczają naprzemiennie albo –
jak kto woli – jednocześnie seks (grzech)
i modlitwa. Książę i jego koledzy (panowie od polityki) chodzą w garniturach,
kontrastując z barwnym tłumem rzezimieszków, obłudników, duchownych,
pijaków i zwykłych, trochę pobożnych,
a trochę grzesznych obywateli. Osobną
grupę tworzą policjanci we współczesnym umundurowaniu, którzy naprawdę

się zarówno reżyserowi, jak aktorom udali. Pokazanie dynamiki tłumu i synekdotyczne obrazy rozkładu sił w mieście/
państwie to zresztą najciekawsze elementy spektaklu, który udając zmyślną
i uniwersalną satyrę na polityków, staje
się – niestety – mdły.
Co istotne, Donnellan mimo dramaturgicznych skrótów pozwala wybrzmieć
elżbietańskiemu pisarzowi, a widzom
poddać się starej opowieści o dwulicowej władzy, prawie podatnym na instrumentalne interpretacje, lisiej świętości
i mikrokosmosie płatnych uciech. Jest
to jednak Szekspir zdławiony i poskromiony. Reżyserowi nie udało się bowiem
balansowanie między wpisanymi w tekst
paradoksami ani wydobycie obecnego
w nim mięsa.

Miarka za miarkę, reż. Declan Donnellan, fot. Dawid Linkowski
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W szklanej kuli

Wybawiciele
i mordercy

Miarka za miarkę, reżyseria: Declan Donnellan,
Cheek by Jowl (Wielka Brytania) i Teatr Puszkina
w Moskwie (Rosja)

Rytuał 23 albo obrazy ze śmierci wodza
koncepcja, choreografia, wykonanie: Piotr
Mateusz Wach (Polska)

Miarka za miarkę Cheek by Jowl
i Teatru Puszkina w Moskwie
to idealna kontaminacja
powściągliwości właściwej
Brytyjczykom z rosyjską
gwałtownością. Każdy detal
wpisuje się w zamierzoną koncepcję
stworzenia spektaklu intensywnego,
pełnego ekspresji, a przy tym
zachowującego umiar.
Ascetyczna scenografia Nicka Ormeroda,
która składa się z pięciu czerwonych kubików i nisko zawieszonych lamp doskonale współgra z czarującą muzyką Paula
Akimina. Declan Donnellan z maestrią
reżyseruje widowisko, w którym wszystko jest perfekcyjnie wymierzone. Istotny
zdaje się każdy szczegół. Wymowne jest
milczenie, którym rozpoczyna się spektakl, a zarazem sugestywny jest urokliwy
walczyk przygrywany na kontrabasie
przez Claudia (Kiryl Dytsevich), który
powtarza się później raz po raz w formie
melodii jak z pozytywki, a aktorzy tańczą
w rytm taktu, przypominając marionetki
na niewidzialnych sznurkach.
Gra aktorska wpisuje się w tę spójną
sieć znaczeń, jaka utkana jest wokół całości. Szczególnie przejmująca jest Anna
Khalilulina, która z wyczuciem i subtelnością przeistacza się w rolę delikatnej
Isabelli. Andrei Kuzichev przybiera zaciętą, surową minę i staje się Angelem,
a Alexander Feklistov, przywdziawszy
barwny kaftan, z drwiącym uśmieszkiem
przemienia się w ordynarnego, ale poczciwego Lucia.
Angielsko-rosyjska Miarka za miarkę
skomponowana została w ściśle precyzyjny sposób. Przejście z jednej sceny do drugiej następuje płynnie, niemal niedostrzegalnie. Tłum przebiega z jednego miejsca
w drugie, zostawiając w tyle jedną osobę,
która rozpoczyna daną scenę. Teatralna
opowieść toczy się na naszych oczach,
przekazywana niczym krucha, szklana
kula, od aktora do aktora, od kwestii do
kwestii, bardzo zręcznie i dyskretnie.
Donnellan z klasycznej komedii mistrza ze Stratfordu kreuje piękną, magiczną rosyjską baśń, która jest pełna

Miarka za miarkę, reż. Declan Donnellan
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okrucieństwa i tyranii, ale też ukrytego
dobra. Miejscem akcji staje się już nie
siedemnastowieczny Wiedeń, ale groźna i nieprzewidywalna Rosja XXI wieku.
Treść dramatu nie ulega zmianie. Scenariusz jest – z małymi wyjątkami – niemal
odtworzeniem poszczególnych kwestii
z tekstu Szekspira. Aktorzy posługują
się wyuczonymi frazami zupełnie naturalnie. Ich stroje, z całą konsekwencją
wobec scenografii i muzyki, nie są zbyt
wyszukane. Isabella ma na sobie zwykły biały habit, książę i Angelo ubrani
są w garnitury, białe koszule i krawaty.
Charakterystyczne są mundury policji,
której w spektaklu pełno. Kostiumy są
nawiązaniem do czasów współczesnych.
Inne odniesienia do realiów dzisiejszej
Rosji można znaleźć w poszczególnych
elementach inscenizacji. Wspomniany
czerwony kolor boksów nie jest tu bez
znaczenia.
Miarka za miarkę, komedia momentami przypominająca bardziej tragedię,
staje się niezwykle adekwatna w odniesieniu do obecnej sytuacji w Rosji.
Ukazuje rzeczywistość, w której władza,
z pozoru sprawiedliwa, zdyscyplinowana,
silna, okazuje się zalążkiem korupcji, nieposkromionej żądzy i deprawacji, które
rozpleniają się na cały kraj. Szekspir pokazuje bohaterów zepsutych do głębi,
zohydzonych przez grzech i występki, doprowadza ich na skraj życia, po czym – by
komedia skończyła się tradycyjnie happy
endem – wielkodusznie ich ułaskawia.

Mimo że dramaturgię Juliusza
Cezara organizuje krwawa akcja,
jest on przede wszystkim dramatem
słów, które – mniej lub bardziej
bezpośrednio – przeobrażają
rzeczywistość. Słowa bowiem
z jednej strony przekształcają się
tutaj w sztylety, z drugiej – w pewien
sposób redefiniują czyny. Doskonale
widać to na przykładzie popisowej
mowy Marka Antoniusza, który
zmienia status Brutusa z wybawcy
na zdrajcę i mordercę, skazując
go tym samym na społecznopolityczną marginalizację. Piotr
Mateusz Wach w spektaklu Rytuał
23 albo obrazy ze śmierci wodza
niemalże całkowicie rezygnuje
jednak z narracji werbalnej.
W choreografii inspirowanej
japońskim butō – tańcem ciemności
– ucieleśnia Szekspirowską tragedię,
zwracając uwagę na to, co w niej
nie tyle podświadome, ile boleśnie
uniwersalne.
Wach zawęża przestrzeń tańca, ustawiając na scenie niewielką przezroczystą gablotę albo – jak kto woli – klatkę,
która ogranicza ruch, a więc poniekąd
ujarzmia ekspresję niekiedy rozgorączkowanego ciała. Performer znajduje się
we wnętrzu instalacji, co czyni jego choreografię rodzajem kinetycznej analizy
przypadku. Badane są tutaj z jednej strony mechanizmy odpowiadające za wytwarzanie „ja” tyrana, z drugiej – repertuary gestów właściwych demagogom
i przywódcom, a innymi słowy – języki
ciał, które pragną, a może nawet żądają,
wielkości i władzy. Wach, podobnie jak
w swoim wcześniejszym szekspirowskim
solo – Ryszard. Ciało z gniewu, wyprowadza ruch z przestrzeni irracjonalnych,
którym dałoby się przypisać wspólny mianownik wewnętrznego mroku,
i rzadko przełamuje afektualno-abiektualną poetykę.
Tancerzowi udaje się w Rytuale 23...
rzecz dość paradoksalna: rezygnując
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ze słów, jednocześnie o nich opowiada.
Ruch jego ciała zdaje się bowiem podporządkowany dynamice narracji i tego,
co ją poprzedza, czyli pragnień, emocji
i afektów. Odsłonięta klatka piersiowa
performera pozwala na przyjrzenie się
cielesnemu mikrokosmosowi jako nośnikowi miłości płynnie przechodzącej
w nienawiść oraz lustru obnażającemu
manipulatorski potencjał gestów i słów
udających troskę. Wach odgrywa bowiem
fanatyzm nie tyle mimiką, ile całym ciałem, które pogrąża się w niemym krzyku,
balansując na granicy szaleństwa i strategicznego geniuszu. Rzymski tyran niejako
znika z tej opowieści, ustępując miejsca
metaforycznej figurze wodza-przywódcy, która zjawia się w spektaklu w różnych konfiguracjach. Performer zdaje się
jednocześnie Juliuszem i Brutusem, a nawet – Markiem Antoniuszem. W Rytuale
23… chodzi bowiem przede wszystkim
o powtarzalność schematu dochodzenia
do władzy i cienką granicę między patriotyzmem a nacjonalizmem (stąd subtelnie
zarysowany akcent polski).
Największym błędem Brutusa było
to, że nie zabił Antoniusza. Oszczędzając go, niejako oszczędził Juliusza – ciało
umarło, ale duch tyrana przetrwał i właśnie o tym duchu zdaje się tańczyć Wach.
Gablota, w której porusza się performer,
jest w tym kontekście metaforą karuzeli historii, a sam Wach – ucieleśnieniem
dyktatury czy szerzej – konfliktu racji
politycznych.

Marcin Miętus

Maszyna
losująca start
HAMLETMASZYNA. Reenactment, reżyseria: Lucy
Sosnowska (Polska)

Przypadła ci rola Hamleta, przypadła
ci rola Ofelii. Hamletów jest
trzech, łatwo więc nie jest, nikt nie
obiecywał, że będzie inaczej. Nie
idzie ci zawiązanie krawatu, spróbuj
chociaż karcianych sztuczek. Jakaś
pani w pierwszym rzędzie może na to
poleci.
Mężczyźni w białych koszulach czekają na swoje ofiary. Zgrywając pewnych
siebie, łypią spod byka na widzów, przedrzeźniają nerwowe śmiechy, szepczą
do ucha Müllerowskie, napęczniałe od
znaczeń frazy. Krawat zawiązany, więc
wszystko w porządku. Można zaczynać.
Trzem Hamletom kilkanaście minut zajmie odnalezienie się w tej niewygodnej
rzeczywistości, gdzie każdy chce dominować, dać drugiemu w pysk.
Ich dramat i tak się nie odbędzie. Nikt
nie usiądzie przy pianinie i na nim nie
zagra. Kula dyskotekowa nie zawiśnie
na suficie, choć jej błysk i pojedyncze
dźwięki instrumentu złożą się na kształt
jednego z wygłaszanych monologów,

postulującego świat bez matek. Nieobecna Gertruda wolałaby pewnie nie
słyszeć o zaszywaniu własnej waginy.
Odgłos odkurzacza zagłuszy potem Aktora Grającego Hamleta, nagłośnionego
przez mikrofon buntownika. Jego słowa
o skamielinie nadziei i powstańczych
spacerach wybrzmiewają zaskakująco
aktualnie.
Co innego Ofelia, tragiczna przecież
rola. Na razie tylko stoi pod ścianą i obserwuje. Rzeka ją wypluła, podcinanie
żył i wkładanie głowy do piecyka też ma
za sobą. Znajdujące się w jej ręku korale
to tylko cukierki, które z łatwością można wsadzić do buzi i połknąć. Co, jeśli
się okaże, że to tabletki? Ubrana w futro
uważnie przygląda się zgromadzonym
naprzeciw kobietom, jednej z nich delikatnie dotyka. Garderoba i błyskotki
zostaną zdjęte, zrzucony z barków ciężar egzystencji potoczy się po podłodze
i zatrzyma. Niech sobie z nim radzą inni.
Może wyjść odziana we własną krew, tak
zwyczajnie, schodami.
Doktor Żywago w futrze opłakuje
swojego wilka, Raskolnikow za pazuchą
chowa niewidzialną siekierkę. Na scenie
nic się nie tworzy, jest tylko odtwarzane.
Z pełną świadomością działania poprzez
słowo, choć dużo tu (mechanicznych)
gestów. Hamlet to przecież wszyscy inni,
zwłaszcza literaccy bohaterowie o wielkich wątpliwościach i podobnie wielkich
konsekwencjach swoich działań. Hamlet
to również my, usadowiona w wąskich
rzędach i ciasnej przestrzeni publiczność.
Na biało-czarnych projekcjach wyświetlanych na ścianie widnieją ludzie,
którzy uczą się żyć, nie widząc. Ich krótki
wzrok skrócił się do zera, rękami próbują wymacać nieskończoną przestrzeń.
Wszyscy udajemy, jakbyśmy widzieli
i wiedzieli więcej, a tak naprawdę stajemy się niewidomi i wiemy coraz mniej,
więc zadajemy sobie odwieczne hamletowskie pytanie. Czy słusznie? Mózg to
przecież jedna wielka blizna, a rzeczywistością rządzi przypadek. Chyba lepiej
już być maszyną.
Nagroda redakcji gazetki festiwalowej
„Shakespeare Daily” została przyznana:
..........................................................................
...........................................................................
(Werdykt zostanie ogłoszony 6 sierpnia o godzinie 14:30 po zakończeniu
spektaklu Zakochany Szekspir w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim).

Rytuał 23 albo obrazy ze śmierci wodza, Piotr Mateusz Wach, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com
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Everyone’s Hero
O nic, reżyseria: Natalia Orkisz
PWST w Krakowie (Polska)

Jeszcze nie umilkł tupot żołnierskich
kroków, a już ojciec ściąga troki
gorsetu weselnej sukni Hero.
Bohaterka całego zamieszania
stoi nieruchomo i, niczym
Gombrowiczowska Iwona, patrzy
– choć swoją milczącą obecnością
bynajmniej nie jest w stanie zmienić
relacji rządzących mesyńskimi
bohaterami.
Wiele hałasu o nic to kolejna komedia
wystawiona w ramach tegorocznego
Festiwalu Szekspirowskiego, po bodaj
najbardziej oczywistym Poskromieniu
złośnicy, które można przeczytać kluczem feministycznym. W przeciwieństwie do Katarzyny, napiętnowanej za
bezceremonialne wyrażanie emocji
i poglądów, Hero to bohaterka niewyemancypowana – milcząca, wycofana,
wklęta w patriarchalny model, w którym zaślubiny są usankcjonowanym rodzajem transakcji. Feministyczny walor
utworu wzmacnia wielka intryga z domniemanym zbrukaniem cnoty i zdradą
w tle. Z opisu zawartego w programie
wynika, że reżyserka postanowiła się
przyjrzeć przyczynom alienacji protagonistki (a jeżeli coś wynika przede wszystkim z programu, to jest to niespecjalnie
pomyślna diagnoza).
Owszem, postacie znajdują się w sytuacji paraliżu komunikacyjnego. Świadczy
o nim nawet scenografia, której dominantę stanowi zdewastowane pianino.
W tym świecie dotychczasowy porządek
został zaburzony. Hero, na ogół niema,
raz przeczyta kwestię z kartki, jakby recytowała swoją kobiecość i, najogólniej,
człowieczeństwo – ten trop jednak zaraz się urywa. Nieproporcjonalnie dużo
scenicznego czasu zajmuje scena balu,
rozegrana w prawie całkowitej ciemności, przy wykorzystaniu zwierzęcych masek. Można ją interpretować jako próbę
nawiązania kontaktu „wbrew” słowom
czy też „pomimo” słów. Fizyczny aspekt
gry aktorskiej stanowi zresztą niezwykle
ważną część spektaklu. Trącące sztucznością przekomarzanki Benedicka (Kacper
Lech) i Beatrycze (Dominika Handzlik)
przetykane są momentami, w których

Od lewej: O nic, reż. Natalia Orkisz, Hamlet, reż. Klaudyna Rozhin, fot. Sebastian Góra, www.sebastiangora.com

zalotnicy oddają się cielesnej ekspresji.
W podobny sposób skonstruowano scenę oficjalnego przekazania oblubienicy
Claudiowi (Marcin Urbanke). Hero (Grażyna Sobocińska) nie wypowie ani jednego
słowa, mimo to onieśmiela przyszłego
małżonka natarczywością, uporczywie
wodząc za nim wzrokiem i zmuszając
do przyjmowania nienaturalnych pozycji. Prawda stara jak teatr – w fizycznym
działaniu zawiera się wszystko, czego nie
zdołają pomieścić słowa.
Ów zalążek pomysłu nie został jednak dostatecznie rozwinięty. Gdzieś się
rozmydla Szekspirowska intryga. Rozumiem, że reżyserka chciała zbadać jedynie wycinek całości, ale bez wyraźnie
zarysowanego wątku fałszywego oskarżenia i jego konsekwencji słabnie oskarżycielski potencjał inscenizacji. Przedstawienie zostało rozegrane w śmiertelnej
powadze (zręczne manewrowanie między serio a buffo wzmocniłoby przekaz;
nie bez przyczyny w humanistyce tyle
uwagi poświęca się powadze ironii). Całość uzupełnia przyjemna dla ucha ścieżka dźwiękowa z piosenkami Beatlesów
i Fleet Foxes – słowa utworów są jednak zbyt ilustracyjne, a co za tym idzie –
sprzyjają jednotorowej interpretacji.
Wreszcie nadchodzi finał – dla mnie
niezrozumiały, choć jeśli ktoś przekona
mnie do konkretnego odczytania, uderzę się w pierś. Leonato (Roman Gancarczyk) zamyka przestrzeń gry, zmieniając
ustawienie pianina. Siada obok instrumentu, w milczeniu spogląda w dal. W tle
pląsają balowicze – choć, biorąc pod
uwagę ostatnie wydarzenia, należałoby
powiedzieć: żałobnicy. Zapada ciemność,
nie nadchodzi oczyszczenie. Zamiast alkowy – niepokojąco roztańczona krypta.
Co dalej...?

Julia Wróblewska

Kto wątpi i szuka
Hamlet, reżyseria: Klaudyna Rozhin, Divadlo
Kontra (Słowacja)

Ograniczenie obsady do dwójki
aktorów jest w przypadku
Hamleta Klaudyny Rozhin głęboko
uzasadnione. „Jeśli w każdym z nas
jest coś z Hamleta, jest z niego
coś także w Ofelii, Gertrudzie,
Horacym i Klaudiuszu...” – tłumaczy
reżyserka na stronie internetowej
przedstawienia. W końcu to, kim
jesteśmy, jest w największej mierze
sumą naszych doświadczeń.
Relacje z ludźmi kształtują nas, nawet jeśli nie poświęcamy temu na co dzień zbyt
dużej uwagi. Może więc to bliscy Hamleta wpłynęli na niego bardziej niż on na
nich. Może jesteśmy świadkiem projekcji z umysłu zwariowanego duńskiego
księcia, którego środowisko doprowadziło do stanu, w którym wymyśla całą
tę historię, biegając tam i z powrotem
po zamkniętym pokoju, do dyspozycji
mając tylko parę rekwizytów. Może tak
naprawdę Hamlet był jeden, drugi aktor
był duchem wytworzonym przez umysł
szaleńca. A może to są tylko słowa, słowa,
słowa, moje nadinterpretacje.
Pewne jest, że aktorzy Peter Čižmár
i Andrej Palko wchodzą w kolejne postacie szybciej, niż widz jest w stanie przyjąć
do wiadomości, że oto jest już świadkiem
następnej sceny. Sprawnie żonglują najtrudniejszymi emocjami, nie wypadając przy tym sztucznie – tyczy się to ich
męskich kreacji. Ofelię i Gertrudę przez
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większość czasu moim zdaniem grają, jak
gdyby przedrzeźniając wszystkie aktorki.
Nie umniejsza to jednak ich kunsztu aktorskiego, który aż wciska w fotel.
Hamletem są naprawdę – ja czułam
ich ból, rozczarowanie światem oraz
autodestrukcyjne myśli. Uderzają się
ciągle w głowę, jak gdyby chcieli usłyszeć dźwięk, który wydaje prosty gong
– element scenografii. Ich czaszki jednak nie rezonują, głowy są zbyt pełne
refleksji. Instrument zawieszony jest na
drewnianej konstrukcji do złudzenia
przypominającej szubienicę, której obraz dopełnia leżąca po jednej stronie
czaszka biednego Yoricka, a po drugiej
puchar, który jak wiemy, wypełniony będzie trucizną.
Myślę, że każdy oglądający kolejne
inscenizacje Hamleta jest ciekaw, jak reżyser przedstawi monolog księcia oraz
rozdającą kwiaty Ofelię. W przypadku
najsłynniejszych zdań Szekspira reżyserka postawiła na prostotę i wiarę w war
sztat Čižmára. Uważam, że wyszła z tego
trudnego momentu obronną ręką. Ofelia rozdająca kamyczki również do mnie
przemawia. Wydaje mi się nawet bardziej
prawdopodobne, że w roztargnieniu
weszła zbyt głęboko do wody w poszukiwaniu najpiękniejszych okazów, niż to,
że wpadła do potoku, wspinając się po
drzewie.
Hamlet w adaptacji Rozhin pobudza
wyobraźnię, zmusza ją do pracy, sprawiając, że przez to każdy może trochę
poczuć się Hamletem. „Każdy, kto wątpi
i szuka” – precyzuje reżyserka.

Sponge – najznamienitszy celebryta
wśród lalek i najbardziej wygadana
lalka wśród celebrytów, wystąpił
pozakonkursowo w sopockim Teatrze
BOTO w swoim stand-upie Hejt Show.

Show must go
on, czyli Kazio na
OFFie

A nie sądzisz, że przez to, że jest
w nim tyle niewiadomych, jest taki
fascynujący?
K.S.: Źie ćio, źie kobiety lubiom tajemnićie?

Z Kaziem Sponge’em, gwiazdą stand-upu Hejt Show i jego mamą, Anną
Makowską-Kowalczyk, rozmawia
Katarzyna Wiśniewska.
Nie łatwo być szekspirologiem,
gdy jest się lalką z gąbki. Jeszcze
trudniej jest, gdy owa lalka jest
na tyle atrakcyjna, że swoją
aparycją odciąga uwagę (przede
wszystkim najmłodszych) od
tego, co ma do powiedzenia. A do
powiedzenia ma wiele. Kazio

Kaziu, miałeś bardzo ciężki występ…
Kazio Sponge: Oj, bajdźio, najcięźśi
w moim źiciu, mogę powiedzieć!
…i dlatego chciałam cię najpierw
zapytać, czy lubisz dzieci?
K.S.: Wieś ćio – genejajnie lubię, ale dlatego głównie glam dla dojośłych, bo dojośli mi nie wylywajom ląk.
Dlaczego zostałeś szekspirologiem,
a nie kimś innym?
K.S.: Bo śpodobało mi się to, źie w śiumie
mało ludzi wie ćioś o Śiekśpizie, a ja
w śiumie wiem najwięćiej, bo wielu źieći
nie boję się powiedzieć. Poźia tym to jest
modne. Jak jesteś śiekśpijojogiem, to źiaplasiają cię do Gdańśka.
Super! Czyli to chodzi głównie
o wyjazdy do Gdańska na festiwal?
K.S.: Taaaak, bo lubię! (śmiech)
Czemu akurat zdecydowałeś się na
hejt, a nie jakiś pochwalny stand-up
na cześć Szekspira?
K.S.: Bo jestem na festiwalu ćwajty jaź,
i jak wśiśtkie ćteji lata analiźiuję, no to
Śiekśpij mnie bajdzio ijituje tom śwojom
populajnościom, i to, źie ma w śiobie tyle
niewiadomych, źie wśiści się nim jajajom
[jarają – przyp. red.] i nawet mu feśtiwal
wśtawiajom.

No chyba tak.
K.S.: A ćio ź faćietami, któźi się palajom
Śiekśpijem, jak wujek Limon?
Anna Makowska-Kowalczyk: To zapytamy wujka (śmiech).
Jak długo tworzyłeś Odę do Yoricka?
Czy było trudno?
K.S.: Nie, pyknąłem to na jednym pośiedzieniu na balkonie. Pięć minut.
A teraz takie trochę przewrotne
pytanie. Podaj trzy powody, dla
których nie warto przychodzić na
twoje stand-upy?
K.S.: Bo się dowiadujeś pjawdy, bo

jeśt nudno i w ogóje nie wajto. W ogóje. Po ćio wy to jobićie? Chćiećie, źieby gadała do waś lalka? (śmiech)
Dobrze, teraz porozmawiamy troszkę
z Twoją mamą. Pytanie podobne jak
do Kazia. Było ciężko, więc jak sobie
radzisz na tego typu występach?
Musisz na bieżąco wymyślać zadania
dla dzieci, tak by nie czuły się
urażone i trochę odsuwane na bok?
A.M.K.: Wszystkie show, które gram
z Kaziem, są dla dorosłych. Pierwszy raz
miałam taką sytuację, że dzieciaki tak
zdominowały show, że nie wiedziałam,
o czym mam mówić, a trzeba było jakoś
odbić piłkę do dzieci. Zdarza się, że one
się pojawiają, ale dziś była wyjątkowa sytuacja. Jest to ciężkie, bo trzeba jednak
utrzymać skupienie, reagować do nich,
a w sumie przychodzę z innym tematem.
Czyli uważasz, że to nie był najlepszy
występ?
A.M.K: Nie, w ogóle. I ja nie chcę o tym
występie pamiętać. Na szczęście gram
jeszcze dwa razy, w innych warunkach.
Chciałam jak najszybciej skończyć.
Mogłabyś w takim razie zdradzić, co
miałaś w zanadrzu? Jakie tematy?
A.M.K: Głównie to, że nie przyznają
w tym roku Yoricka – Kazio ma swoje
zdanie na ten temat: „dlaczego?”. Cały
wykład o egzystencji człowieka, cała
część o tym, dlaczego lalki nie grają Szekspira, i tak dalej – taka „spuszczaczka”
sfrustrowanego sześciolatka. „Dlaczego,
dlaczego, dlaczego? Bo to, bo to, bo to!”
(śmiech).
Czy w trakcie przygody z Kaziem
nie czujesz, że to on jest bardziej
gwiazdą, a nie ty? Nie ma takiej małej
zazdrości o Kazia?
A.M.K.: Nie, jeśli chodzi o Kazia, to jest to
z premedytacją, mnie to pasuje. Ciągnę
swoją drogę zawodową osobnym torem
i łączę się z Kaziem – wtedy jestem Kaziem (śmiech). Pilnuję takich rzeczy, że
wysyłam tylko fotografie Kazia. Po prostu
robię to z premedytacją, że jestem totalnie w cieniu.
Jak podobają się wam tegoroczne
spektakle?
A.M.K.: Cóż, przyjechaliśmy dopiero
wczoraj i widzieliśmy tylko Miarkę za
miarkę, i to jeszcze nie całą.
K.S.: W tym joku jesteśmy taći niedzielni
widźiowie (śmiech).
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Tak nie można
Bez-Senność
reżyseria: Anna Rakowska i Piotr Misztela
Teatr Strefa Otwarta (Polska)

„Spełni się sztuki zamiar prawy; /
Dobrej dostarczyć wam zabawy”.
Twórcy Bez-Senności wzięli sobie do
serca słowa Prospera i postawili na
całkowitą parodię Snu nocy letniej,
ogałacając ją z jakiejkolwiek refleksji.
„Czy tak nie można?” – pytają
prowokująco widzów.
Aktorzy, autorzy scenariusza i reżyserzy
w jednym – Anna Rakowska oraz Piotr
Misztela wcielają się naprzemiennie
w kilka postaci. Ich tożsamość przypomina najbardziej Puka zmieniającego
twarze. Nie wystawiają całości dramatu,
ograniczają tekst Szekspira do minimum.
Można nazwać ich rzemieślnikami od-

grywającymi przedstawienie dla Tezeusza oraz Hipolity. Czasem wcielają się
w konkretne postacie, potrzebując do
tego atrybutów, które w żaden sposób
nie nawiązują do sztuki Szekspira, a i bez
tego trudno jest znaleźć uzasadnienie ich
doboru – Hermia nosi na głowie opaskę
z piórami, Lizander czerwone okulary
z grubymi oprawkami, Helena różową
perukę, a Demetriusz krawat w czarno-białe paski. W pewnym momencie rezygnują z ich noszenia i animują je jak lalki,
co wzbudza śmiech widzów.
Publiczność momentami bawi się
bardzo dobrze, jej reakcje jednak aktorzy sami umniejszają stwierdzeniem, że
„oni śmieją się ze wszystkiego”. Rakowska i Misztela budują swój spektakl na
interakcjach z widzami, licząc głównie na
ich dystans do siebie i do sztuki. Samym
twórcom tego dystansu nie brakuje, nie
idą w zaparte, wierząc w głębię swojego
przedstawienia. Co jakiś czas komentują
„nudne to” czy „nie wyszła ta scena”, co
może wywoływać uśmiech politowania
pomieszanego ze współczuciem. Uwagi

te byłyby może śmieszniejsze, gdyby nie
były prawdziwe.
Promykiem nadziei dla tego spektaklu
jest moim zdaniem wątek łączenia przypadkowych ludzi siedzących na widowni
w pary (podejrzewam, że uczestnicy tej
zabawy pewnie się ze mną nie zgodzą).
Taka przypadkowość na swój sposób
obrazuje dzisiejsze relacje międzyludzkie. Podczas spotkania nie padają pytania o ulubioną książkę tej drugiej osoby,
o najzabawniejszą historię z dzieciństwa
czy o to, czego najbardziej się lęka. Ważny jest numer telefonu, numer konta bankowego i numer buta.
Efektywność tego spektaklu jest zależna od chęci widzów do współpracy.
Artystom zapewne nie było łatwo, skoro
osoby wchodzące z nimi w interakcje nie
wiedziały, jak powinny się skończyć przetasowania wśród bohaterów Snu nocy letniej, a ci, którzy wiedzieli, widocznie nie
chcieli po prostu uczestniczyć w tej farsie.
Może więc kluczem do sukcesu przedstawienia będzie odpowiedni dobór jego
formy do uczestników tej zabawy.

Znajdź trzy
różnice
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warsztaty 7
Katarzyna Wiśniewska

Balbina Hoppe

Jeszcze więcej
hałasu o… nic?

Akceptować
siebie

Much Ado About Nothing, prowadząca: Tanya
Roberts (Wielka Brytania)

Aby grało całe ciało, prowadząca: Urszula
Kowalska (Polska)

W trakcie dwudniowych warsztatów
aktorskich poprowadzonych przez
Tanyę Roberts we współpracy ze
studentami London Metropolitan
University pracowaliśmy nad
komedią Wiele hałasu o nic (Much Ado
About Nothing). Tanya Roberts jest
adiunktem w londyńskim Richmond
The American International
University oraz wykładowcą
w London South Bank University.
Warsztaty niosły ze sobą swoisty paradoks, który zapewne znany jest każdemu, kto z pasją oddaje się pracy aktorskiej. Pomimo fizycznego zmęczenia
spowodowanego siedmiogodzinnym,
ciągłym działaniem czuliśmy ogromną
satysfakcję, że możemy wspólnie zrobić
coś, co zapamiętamy na długo. Mogłabym określić to mianem słodkiego zmęczenia – czyli takiego, które nie nuży, lecz
motywuje i dostarcza endorfin.
Pierwszego dnia, jak to bywa na tego
typu zajęciach, poznawaliśmy się. Tanya
Roberts zadbała o to, by odbyło się to
poprzez zabawę, zaproponowała więc
kilka ćwiczeń, dzięki którym nie tylko poznaliśmy swoje imiona, ale i zaliczyliśmy
rozgrzewkę. Jednym z najciekawszych
na tym etapie było ćwiczenie, w ramach
którego stojąc w okręgu, mieliśmy po
kolei zapowiadać osobę stojącą obok
tak, jakby to była największa gwiazda
wszech czasów. Nie dość, że w trakcie
wychodziły zabawne sytuacje, to jeszcze każdy mógł przez moment poczuć
się naprawdę gwiazdorsko. Oprócz tego
ćwiczyliśmy improwizację, koncentrację, pamięć oraz koordynację ruchową i świadomość ciała, także drugiego
dnia. Dodatkowo trenowaliśmy oddech,
emisję głosu i poczucie rytmu. Pod koniec pierwszego dnia zajmowaliśmy się
już tekstem komedii. Tanya rozdzieliła
kwestie i pomagała nam zinterpretować
każdą myśl zawartą w poszczególnym
zdaniu. Następnie stopniowo zaczęła
wdrażać ruch sceniczny, więc dość szybko wiedzieliśmy, jak mniej więcej będziemy grać.

Wiele hałasu o nic, reż. Tanya Roberts, fot. Justyna Sankowska

Wystawiliśmy spektakl 3 i 4 sierpnia.
Po delikatnej rozgrzewce i motywujących słowach Tanyi przystąpiliśmy do
działania. Inscenizacja miała aranżację
obozu namiotowego młodych ludzi,
w oryginalny tekst wpleciono współczesne dialogi. Naprawdę zżyliśmy się
ze sobą przez te kilka dni. Zbliżyła nas
wspólna praca, pasja teatralna i – oczywiście – William Szekspir. Pomimo pewnych
różnic kulturowych nasze międzynarodowe towarzystwo znalazło porozumienie na jednej, wspólnej płaszczyźnie, jaką
jest teatr.
Wrażenia uczestników:
Valetine: Uczestnicy byli niesamowici!
Entuzjastyczni, chętni do pracy i zainteresowani tym, co robią.
Weronika: To była świetna okazja dla
ludzi o różnym zapleczu kulturalnym
i wykształceniu, by spotkać się razem
i stworzyć coś ekstra. Fajnie było zobaczyć, jak kompletnie obcy sobie ludzie
nawiązują taki kontakt w ciągu czterech
dni warsztatu. Super było poczuć się
częścią festiwalu.
Paweł: Ogromnie się cieszę, że prowadziła mnie taka reżyserka, jak Tanya
Roberts, która jest wspaniałą artystką
i weteranką Festiwalu Szekspirowskiego. Nie tylko mieliśmy okazję podejrzeć
utalentowanych artystów przy pracy, ale
jako uczestnicy warsztatów mogliśmy
wystąpić tuż obok nich i poczuć się częścią zespołu.
Olivier: Ja się zbytnio nie napracowałem. Całe warsztaty działały, ale ja nie…
Żartuję! Uważam, że było świetnie. Będąc
tu po raz pierwszy, tworząc coś uniwersalnego i pozytywnego z nowymi i starymi przyjaciółmi, a do tego będąc czarnym chłopakiem w przeważnie białym
kraju, czułem się zupełnie jak w domu
i nie mogę się doczekać, kiedy tu wrócę,
bo gościnność jest wyjątkowa, że nie do
wiary. Cieszę się, że stałem się częścią
tego wszystkiego.

Aby grało całe ciało to festiwalowa
propozycja warsztatów
aktorskich dla młodzieży. Tak
można było wnioskować z opisu
znajdującego się w programie.
A jednak – jak się okazało – seria
ćwiczeń zaproponowanych przez
prowadzącą świetnie nadaje się
dla każdego, nie tylko dla młodzieży
o zainteresowaniach
aktorskich.
Uczestnicy pod czujnym okiem swojej
mentorki Urszuli Kowalskiej zmierzyli się
oko w oko ze swoimi słabościami (niepoprawna wymowa, zła postawa, nieśmiałość). Słuchali poleceń prowadzącej,
która pokazywała, jak prawidłowo wykonać każde ćwiczenie, a później sami –
grupowo lub pojedynczo – starali się ją
naśladować.
Warsztaty obejmowały ćwiczenia na
stres, skupienie uwagi, afirmację. Można było – w ramach wprawek z emisji
głosu – poznać techniki oddychania
przeponą, sposoby prawidłowej dykcji,
rozmaite zabiegi retoryczne. Uczestnicy uczyli się, jak donośnie i efektywnie
przemawiać.
Na koniec przyszła kolej na zajęcia
stricte aktorskie. Zabawa przypominała
dobrze znane kalambury. Każdy musiał
wylosować karteczkę z konkretną emocją, którą następnie miał przedstawić
reszcie, nie używając przy tym słów. Nie
było to takie proste, jak się wydaje. Jak
przedstawilibyście (za pomocą mimiki!)
pokorę, a jak akceptację? W momencie
gdy grupa nie mogła zgadnąć, z dodatkową pomocą przychodziły gesty, a na
samym końcu słowa.
Zajęcia prowadzone w dość kameralnym gronie spotkały się z pozytywnym
odbiorem. Nie było istotne, czy komuś
udało się wykonać dane ćwiczenia czy
nie. Warsztaty pokazały uczestnikom, że
każdy może przezwyciężyć swoje słabości, przekroczyć granice, jeśli tylko tego
chce. Szkoda jedynie, że podczas zajęć
w żaden sposób nie można było odczuć
ducha trwającego festiwalu.
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Marcin Miętus

Pułapka na
Makbeta
Makbet. Garderoba, reżyseria: Igor Gorzkowski,
Teatr Ochoty w Warszawie (Polska)

Krótki, ale mocny akcent na koniec
Festiwalu. Zaczerpnięty z dramatu
Szekspira motyw zasadzki i pojedynku
posłużył twórcom spektaklu Makbet.
Garderoba do metateatralnych
refleksji o zawodzie aktora. Warto
im się przyjrzeć, wszak wygłaszane
są z dwóch ciekawych perspektyw –
młodego i doświadczonego artysty.
Spektakl Makbet. Garderoba powstał
w ramach „Polowania na motyle”, konkursu organizowanego przez Teatr Ochoty w Warszawie. Stanowi jedną z trzech
etiud spektaklu Triatlon. Troje reżyserów wraz z wyłonionymi na podstawie
zgłoszeń dramaturgami, bo to właśnie
ich dotyczyła czwarta edycja konkursu,
przygotowało miniatury nieprzekraczające pół godziny. Ich punktem wyjścia
był autotematycznie teatr definiujący
miejsce akcji poszczególnych etiud oraz
bohaterów biorących w nich udział.
Znajdujemy się za kulisami. W męskiej garderobie rozegra się pojedynek
między starym a młodym aktorem. To
pożądana rola Makbeta stanie się osią
konfliktu między artystą dramatycznym
starej daty (znakomity Janusz Nowicki)
a młodym aktorem (Maciej Cymorek).
Rozgrywana w jednej przestrzeni sytuacja prowadzi do pojedynku między klasycznym aktorstwem a nowoczesnym
sposobem grania, często wiążącym się
z „byciem na scenie”. W tym drugim sposobie myślenia o teatrze i roli obowiązkowa jest również pomoc dramaturga,
który przedstawiony w spektaklu autoironicznie nie robi nic innego, tylko kreśli
po oryginalnym tekście.
W tym krótkim spektaklu udało się
twórcom doskonale stworzyć charakter
scen zakulisowych. Obie strony chcą wyjść
zwycięsko z tego pojedynku. W przypadku
Makbeta. Garderoby rozstrzygnięciem jest
doprawdy ciekawe widowisko, które mimo
krótkiego czasu trwania warte jest uwagi.
Szansa na obejrzenie tej wariacji Szekspirowskiego dzieła będzie niejedna, spektakl
prezentowany jest bowiem ostatniego
dnia Festiwalu aż sześciokrotnie.

Agata Tomasiewicz

Au revoir, Will
Zakochany Szekspir, reżyseria: Paweł Aigner,
Gdański Teatr Szekspirowski i Teatr Wybrzeże
(Polska)

Po hektolitrach przelanej krwi
i uronionych łez, dymiącej
jusze, rytualnych inkantacjach,
rozrzuconych kościach i kotletach,
pieczeniu pasztetu z młodzieńczej
krwi, dryblingu z czaszką Yoricka jako
piłką, samobójstwach, prostytucji,
a nawet lobotomii (!) wreszcie
przyszła pora na coś lżejszego.
Zakochany Szekspir w reżyserii Pawła
Aignera, w oparciu o scenariusz filmu
Johna Maddena, nie będzie może pigułą wiedzy na temat elżbietańskiego mistrza, ale zawrze w sobie wszystkie elementy gwarantujące sceniczny sukces
– romans, seks (może w ograniczonym
stopniu), szpadę, intrygę, zawiść, przebieranki oraz tematy bardziej pragmatyczne, czyli politykę i finanse sprzęgnięte nierozerwalnie z funkcjonowaniem
instytucji kultury.
Kto oglądał realizację Maddena, będzie miał wstępny obraz podejmowanej
w spektaklu tematyki. Obłędnie piękni
ludzie wikłają się w obłędnie piękną historię, w tle przewija się Romeo i Julia,
utwór inspirowany rzekomo romansem
Willa i Violi de Lesseps (postaci fikcyjnej,
ulepionej na użytek filmu z tęczy, mgieł
i galarety, ale kto by się tym przejmował
– grunt, że dzieło nagrodzone Oscarem
ogląda się nadzwyczaj dobrze).
Tę historię, zaadaptowaną na warunki
sceny, będzie można obejrzeć 6 sierpnia
2017 roku o godzinie 11:00 w Gdańskim

Teatrze Szekspirowskim. Aigner ma już
na (szekspirowskim) koncie będące koprodukcją Teatru Wybrzeże i GTS-u Wesołe kumoszki z Windsoru. I tym razem
proponuje przedstawienie umożliwiające festiwalowemu homini evento zresetowanie się, odetchnięcie, a także przeżycie historii miłosnej, o której każdy
skrycie marzy, ale temu przeczy w swoim
widzowskim cynizmie.
Kamila Łapicka tak pisała o Zakochanym Szekspirze na łamach swojego
nowego bloga (www.zteatru.pl): „Jak
często podkreślam, aktorzy Teatru Wybrzeże, którzy tym razem grają na scenie
Teatru Szekspirowskiego (spektakl jest
koprodukcją), to mistrzowie zespołowości. Podbudowują nawzajem swoje
role, tak jak Piotr Biedroń (Ned Alleyn)
i Robert Ninkiewicz (Burbage), którzy od
tyrad i wyzwisk potrafią gładko przejść
do rzetelnej teatralnej roboty, albo Grzegorz Gzyl (Henslowe) i Cezary Rybiński
(Hugh Fennyman), którzy toczą cudowną walkę praktyka z absolutnym laikiem
teatru (który jednakowoż ma pieniądze),
aby na koniec razem podglądać zza kulis
premierowe przedstawienie (w którym
Fennyman gra małą, ale jakże znaczącą
dla finału sztuki, rolę aptekarza w pięknym czepku!)”.
Inscenizację chwalił też Łukasz Rudziński z portalu Trojmiasto.pl: „Zakochany Szekspir jest aktorskim popisem
i przykładem finezyjnej, przemyślanej
w najdrobniejszych szczegółach inscenizacji. Chociaż to powielenie modelu
wypracowanego przy okazji poprzedniej
koprodukcji GTS-u i Wybrzeża, spektakl
zaskakuje dynamiką i zaraża energią sceniczną. Gorące i zasłużone owacje na stojąco podczas premierowego spektaklu
są tego najlepszym dowodem”.
Warto zapytać o dostępność biletów
i wejściówek w kasie teatru!

Zakochany Szekspir, reż. Paweł Aigner, fot. materiały prasowe
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Elementy
większej całości
Z uczestnikami warsztatów – Elżbietą Golińską, Olgą Gulińską oraz
Adamem Dattą – rozmawia Julia
Wróblewska.
W ramach większego projektu
„Zakochaj się w Szekspirze”
i warsztatów prowadzonych w lipcu
przez Iwonę Zając – zasłużoną
w Gdańsku malarkę i autorkę murali
(między innymi słynnej Stoczni)
– w przejściu podziemnym pod
skrzyżowaniem ulicy Okopowej
z Podwalem Przedmiejskim został
stworzony mural inspirowany
dziełami Szekspira. Wernisaż muralu
odbędzie się 6 sierpnia o godzinie
15:00.
Czy możecie opowiedzieć, jak
wyglądał proces tworzenia muralu?
E.G.: Warsztaty trwały dziesięć dni, brało w nich udział trzynaście osób, część
z nich to studenci Wydziału Malarstwa
ASP w Gdańsku, absolwenci kierunków
artystycznych, ale było też sporo osób
niezwiązanych z ASP, niemających doświadczenia w pracy z szablonami czy
muralami. Pani Iwona Zając prowadziła
warsztaty – pomagała, dawała nam korekty, uczyła nas. Spotykaliśmy się w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych lub
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Na
początku pracowaliśmy nad koncepcją
muralu i projektami. W ramach warsztatów wybraliśmy się na spektakl Zakochany Szekspir. Zwiedziliśmy teatr i przyjrzeliśmy się rekwizytom. Kiedy już powstały
projekty, rozpoczęliśmy wycinanie szablonów. To żmudna praca i zajęła nam
kilka dni. Następnym etapem było malowanie ściany w przejściu. Rozłożyliśmy na ziemi wszystkie szablony, żeby
ustalić, które projekty do siebie pasują.
O.G.: Dużo czasu zajęło przygotowywanie projektów, natomiast malowanie na
ścianie poszło znacznie szybciej. Pani
Iwona starała się każdemu pomóc, ale
nie zmieniała naszych projektów, tylko
sugerowała, jak byłoby lepiej. Jestem jej
za to bardzo wdzięczna.
A.D.: Z początku cały proces wydawał
się skomplikowany, lecz była to jedynie
kwestia praktyki. Zaczyna się od idei –

moim zdaniem to jedna z ważniejszych
rzeczy przy tworzenia muralu. Przy malowaniu widzimy efekty poprzednich
etapów pracy, co jest czasami frapujące, gdyż nie zawsze wychodzi tak, jak
się oczekiwało. Ale daje to możliwość
eksperymentów, wprowadzania zmian
w taki sposób, aby uwydatnić przekaz od
strony wizualnej. Malowanie to przyjemna część, o ile nie pojawią się utrudnienia ze strony pogody czy przechodniów.
Czemu zdecydowaliście się
zaangażować w ten projekt?
E.G.: Kilka miesięcy temu miałam pierwsze doświadczenia związane z tworzeniem muralu. Jestem studentką malarstwa ASP w Gdańsku. W ramach działań
Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej
malowałam ścianę w Sopocie. Zdecydowałam się wziąć udział w warsztatach,
ponieważ chciałam nauczyć się czegoś
nowego, poszerzyć jeszcze dotychczasowe doświadczenia. Poza tym interesowała mnie praca pod okiem pani Iwony
Zając.
O.G.: Zawsze marzyłam o studiach na
ASP i w jakimś stopniu moje marzenie się
spełniło. Do tego projektu trafiłam absolutnie przypadkowo. Pani Iwona zobaczyła moje rysunki i zaproponowała, żebym wybrała którąś postać i zrobiła szkic.
Spodobał jej się mój styl i to, że zwracam
uwagę na detal. Zaskoczyłam samą siebie, ale narysowałam wtedy Julię.
A.D.: Cóż... W głównej mierze byłem
spragniony kolejnych doświadczeń. Lubię się uczyć nowych rzeczy, szczególnie
powiązanych ze sztuką. Miałem możliwość wykazania się, a także wyrażenia
się poprzez środki artystyczne. Dostałem
propozycję od pani Iwony i tak to się zaczęło.
Co w tym doświadczeniu najbardziej
Ci się podobało? Może któryś
z elementów muralu?
E.G.: Najbardziej podobał mi się proces
jego powstawania na ścianie. Dodawanie lub odejmowanie elementów, poszukiwanie, zabawa szablonami, przypadkowe, nieoczywiste rozwiązania.
Fotografowałam mural na różnych etapach pracy. Ale nie mogę wskazać jednego elementu, wszystkie coś w sobie
miały. Pewnie dużo uwagi poświęciłam
swojej pracy. Wycinając szablony, nie
byłam pewna, jakie uzyskam efekty już
na ścianie, i samo malowanie było mo-

mentami zaskakujące, ale w pozytywny
sposób.
A.D.: Hm... Zapewne podoba mi się efekt
mojej pracy, choć sam w sobie niczego
nie wnosi. Ważna jest całość, jaką tworzą wszystkie elementy, jest to wspólna
opowieść. Kojarzy mi się to ze słowami
zawartymi w pewnej książce – „wszystko,
co nas otacza, jest fragmentem większej
całości”. Zatem ciężko mi jest wybrać,
każdy element jest równie istotny.
O.G.: Ciężko powiedzieć, który z elementów muralu najbardziej mi się podoba,
bo każdy ma w sobie coś wyjątkowego.
Gdybym jednak musiała wybrać jeden, to
wybrałbym postać Piotra Tumana z Wesołych kumoszek [Wesołe kumoszki z Windsoru, koprodukcja Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże].
Jaka idea, cel przyświecał wam podczas malowania muralu? Co chcieliście
osiągnąć?
E.G.: Naszym celem było stworzenie
muralu, który nawiązuje do motywów
z Zakochanego Szekspira, estetyczne zagospodarowanie przestrzeni w przejściu
podziemnym oraz ożywienie tego miejsca.
A.D.: Kluczowym celem było przywrócenie tunelowi dawnego uroku,
zabarwienie go treściami szekspirowskimi po sześciu latach przerwy.
Było też dla nas istotne, by zwrócić uwagę na Festiwal Szekspirowski i uhonorować go w ten sposób.
O.G.: Ten mural to przede wszystkim odpowiedź na pytanie: „A czy damy radę?”,
bo nikt z nas wcześniej nie robił niczego
podobnego na taką skalę. To było niezapomniane doświadczenie i zawsze będę
wdzięczna pani Iwonie za to, że zaufała
mi, wspierała mnie, pozwoliła zostawić
na ścianach tego miasta cząsteczkę siebie. Marzy mi się, że kiedyś całe przejście
będzie należało do postaci z dzieł Szekspira. Może zamieszkają też na ścianach
budynków.
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ANNA BAJEK (1994)

Studentka wiedzy o teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Cztery lata temu płakała po nocach pisząc do gazetki po raz pierwszy,
w tym roku nie płakała, redagując. Woli nawet nieudany eksperyment od przewidywalnej poprawności. Na festiwalu widziała pond
dwadzieścia Hamletów i ciągle nie ma dość, a jej ulubionym jest ten Arasha Dadgara z irańskiego Quantum Theatre.
Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – dla
przedstawienia Hamlet. Miłość zespołu
Standby Studio za infantylną koncepcję
i niedostatki w grze aktorskiej.
Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – dla Ust
Szekspira Wydziału Aktorskiego STT w Warszawie za zupełnie nijakie wyrecytowanie
Szekspirowskich sonetów. Bez interpretacji,
inwencji twórczej. Nieposklejany wstęp nie przypomina przedstawienia, a raczej pokaz przygotowany w pośpiechu i zaprezentowany na przykład z okazji rocznicy śmierci Szekspira po
szkolnym apelu…

ALICJA MÜLLER (1991)

Redaktorka naczelna „Teatraliów” i krytyczka tańca, doktorantka UJ. Dobrze robią jej twórcy, którzy nie psują Szekspira.
Najbardziej lubi dowcip o małym Hamlecie, który nie jeździ
na rowerku, bo szprycha przebiła mu płucko.

Złote Wyróżnienie (Nurt Główny) – dla
twórców Wyspy z Teatru Pieśń Kozła za przedstawienie najbardziej otwarte na interpretacje
(które każdy dopisuje sobie sam) ze wszystkich propozycji Nurtu Głównego.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – wędruje
w ręce Piotra Mateusza Wacha, twórcę Rytuału 23 albo obrazów ze śmierci wodza za dojrzałość, umotywowaną i spójną koncepcję. Za użyczenie ciała
nie tylko Juliuszowi Cezarowi, ale również Brutusowi i Markowi
Antoniuszowi w swoim niedługim performansie.
Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – otrzymuje Mateusz
Trzmiel grający Petruchia w Poskromieniu złośnicy Teatru PAPAHEMA, za zbudowanie postaci nieoczywistej, wbrew przyjętym
schematom. Za umiejętne balansowanie między kobiecością,
a męskością – najbardziej frapujący zabieg w spektaklu.

Dymiąca Czacha (Nurt Główny) dla Yoricka, za to, że w tym
roku nie przyjechał na festiwal.

BALBINA HOPPE (1994)

Studentka filologii polskiej i teatrologii na Uniwersytecie Gdańskim. Choć jako jedyna z redakcji gazety „jest stąd”, codzienny dojazd na festiwal zajmuje jej dłużej niż czas trwania niejednego
OFFowego spektaklu.
Złota Czacha (Nurt Główny) – dla
spektaklu Miarka za miarkę „za wsio”.
Dziękuję za stworzenie widowiska będącego piękną, subtelną, wysmakowaną adaptacją komedii Szekspira.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – dla całego zespołu aktorskiego Teatru PAPAHEMA za zagranie w sposób profesjonalny i z przymrużeniem oka.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – należy
się słowackiemu teatrowi Divadlo Kontra za świetną zabawę w czasie spektaklu Hamlet, za niezwykłych aktorów,
którzy, jak gdyby nigdy nic, przeobrażali się z chwili na
chwilę w kolejnych bohaterów, wreszcie – za umiejętność
zachowania granicy dobrego smaku w oscylacji między
poważną treścią egzystencjalnego dramatu a jego komediową adaptacją.
Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – dla Evgena Malinowskiy’ego za ekspresję, siłę i charyzmę, które spotkałyby się z uznaniem samego Włodzimierza Wysockiego.

Dymiące Wyróżnienie (Nurt Główny)
– dla warstwy muzycznej w spektaklu
Hamlet, Dramma per Musica za nieznośną
nieumiejętność operowania ciszą.
Dymiące Wyróżnienie (SzekspirOFF) –
dla reżysera Tytusa – Najokrutniejszej tragikomedii za „wiele hałasu o nic”. Z zapowiedzi wynikało, że spodziewać możemy się nie wiadomo
jakich scen okrucieństwa, których w spektaklu jakoś się nie
doczekaliśmy.

JULIANNA BŁASZCZYK (1997)

Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie łączy iberystykę z wiedzą o teatrze. Chciałaby wiedzieć, czy Aztekowie
mieli teatr i czy spektakle mogą być tam, gdzie podobno ich nie
ma. Lubi, gdy podczas przedstawienia można wstawać, chodzić
i przesiadać się.
Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – dla 7/7 The
Dance of Life in Seven Steps za imponującą precyzję
i sprawność artystki, rytmiczność i harmonię.
Złote Wyróżnienie (Nurt Główny) – dla Hamlet.
Dramma per Musica za oryginalność i Ofelię.
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MIRA MAŃKA (1993)

Absolwentka wiedzy o teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, studentka performatyki przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyczynowo biega na krótkich dystansach dom-przystanek tramwajowy, a w ostatnich tygodniach dokonuje performatywnej
analizy przestrzeni siłowni i sal do fitnessu.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – przyznaję
spektaklowi Stracone zachody miłości z Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze
im. S. Jaracza w Olsztynie. Za próbę opowiedzenia klasyczną komedią Szekspira o zgliszczach poprzedniego systemu polityczno-kulturalnego i budowaniu nowej tożsamości
społecznej. Za pokoleniowy głos we własnej
sprawie.

AGATA IŻYKOWSKA (1992)

Absolwentka wrocławskiego kulturoznawstwa i antropologii teatru. Zawodowo opowiada dzieciom dlaczego Tadeusz pomylił
Zosię z Telimeną. Kolekcjonuje pieczątki z wycieczek muzealnych.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – dla całej grupy PAPAHEMA za świeże, a przede wszystkim
śmiałe spojrzenie na najbardziej szowinistyczną sztukę Szekspira. Dodatkowo za wspaniałą
muzykę, która do dziś mnie prześladuje.
Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – dla Piotra Mateusza Wacha. Prezentacja tak szerokiej
palety emocji Ryszarda poprzez sam ruch, to
gigantyczna sztuka.
Dymiące Wyróżnienie (SzekspirOFF) – za
spektakl Jak nam się podoba grupy King’s Men,
na który dłużej się czekało niż rzeczywiście się
go oglądało.
Złota Czacha (Nurt Główny) – przypada w
tym roku Hamletowi w reżyserii Olivera Frljicia – za ciarki na plecach, które wywołało
umiejętne stopniowanie napięcia, ostentacyjny antyestetyzm, programowy brak wiary
w człowieka i człowieczeństwo. Również za
niemizdrzenie się do widza – za myślą spektaklu pójdzie ten, kto naprawdę tego chce,
zdają się mówić twórcy.
Złote Wyróżnienie (Nurt Główny) – dla Wyspy. Za pokazanie,
że Szekspir może być strawą dla wyobraźni. Za interpretacyjną
przestrzeń i świadomy zespół.

MARCIN MIĘTUS (1989)

Ukończył wiedzę o teatrze w Gdańsku i teatrologię
w Krakowie. W wiecznym rozkroku. Z jednej strony ceni
prostotę, z drugiej widowiskowość, cekiny i stroboskop.
Najbardziej lubi festiwale, może wówczas obejrzeć taką
ilość spektakli, by przez następny miesiąc lub więcej mieć
święty spokój.
Złota Czacha (Nurt Główny) – chciałbym przyznać Łukaszowi Drewniakowi
(za asertywność) oraz iść w jego ślady i nie
przyznać nagrody w Nurcie Głównym,
ponieważ z przykrością stwierdzam, że
żaden z obejrzanych przeze mnie w tym
roku spektakli na nią nie zasłużył.
Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – dla twórców spektaklu HAMLETMASZYNA. Reenactment za interesującą próbę
zmierzenia się z tekstem Heinera Müllera oraz wydobycie na
wierzch jego poetyckich wnętrzności.

AGATA TOMASIEWICZ (1991)

Absolwentka wiedzy o teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja
Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodego Krytyka.
Zawodowo zajmuje się rzucaniem sucharów do celu, ale
zawsze chybia. Wiecznie nienajedzona.
Dymiąca Czacha (Nurt Główny) – serce mi pęka, bo to spektakl, który miał
naprawdę duży potencjał. Mowa o Hamlet. Dramma per Musica w reżyserii Rostyslava Derzhypilskiego. Wymowa spektaklu zginęła w nieprzyzwoitym wręcz
nadmiarze rozwiązań inscenizacyjnych.
Za dużo grzybów w barszczu. Czasem
lepsze jest wrogiem dobrego, a spektakl
mocno nierówny gorszy od zaledwie nijakiego. Szkoda.
Dymiące Wyróżnienie (Nurt Główny) – dla Tytusa Andronikusa 2.0. Czyż Szekspir w wersji minimalistycznej, odarty ze
zbędnych kryz i koronek, nie powinien wstrząsać? Powinien.
Tymczasem widz obcuje wyłącznie z serią klisz.

Złota Czacha (SzekspirOFF) – Piotrowi Mateuszowi Wachowi
za zaprezentowany w ramach Festiwalu dyptyk poświęcony
ciału wodza – początkowo w pozornej glorii, lecz ostatecznie
złamanemu kołem Historii.

Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – wędruje do Frances. Zacznę od tego, że monodram Kowalskiej w ogóle nie powinien
znaleźć się w programie Festiwalu – Szekspira tu mniej niż
mięsa w parówce. I w zasadzie powinnam na tym skończyć
uzasadnienie, bo reszta jest milczeniem.

Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – przyznaję grupie Divadlo
Kontra za Hamleta, a konkretnie za dojmującą serię aktorskich
wyładowań energetycznych na (prawie) nagiej scenie

Dymiące Wyróżnienie (SzekspirOFF) – dla Ust Szekspira, bo
duch szkolnej akademii unosi się nad wodami, a powinien zginąć uduszony zatęchłą kotarą.
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KASIA WIŚNIEWSKA (1991)

Absolwentka kulturoznawstwa i pedagogiki UMK w Toruniu. Zamiast sprzedać duszę diabłu i wieść wygodne życie,
oddała serce teatrowi i musi teraz kombinować. Aktorsko
niespełniona, ale wciąż ma nadzieję. Pasjonatka folkloru Słowian i dziwnych rzeczy z Internetu.

JULIA WRÓBLEWSKA (1997)

Studentka kulturoznawstwa oraz prawa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie
Warszawskim. Na pytanie – z którym kierunkiem czuję się bardziej
związana – odpowiadam, że przez ostatni rok głównie zgłębiałam
prawo, ale szekspirowskie.

Złota Czacha (SzekspirOFF) – Feast:
Women’s Appetite for Shakespeare (Parrabola & begin begin) za pochylenie się
nad psychologią bohaterek Szekspira,
która koresponduje z rozterkami współczesnych kobiet oraz za stworzenie spektaklu opartego wyłącznie na aktorstwie
dialogu, urzekającego klimatem i sposobem realizacji bez nachalnych środków
wizualnych.

Złota Czacha (SzekspirOFF) – dla Piotra Mateusza Wacha za pokazanie, że słowa nie zawsze są
potrzebne, a wręcz są czasem niewystarczające,
by ukazać wszystkie odcienie ludzkich emocji.

Złote Wyróżnienie (SzekspirOFF) – Szekspir czy buty (III
rok Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie) za dynamikę,
humor i potencjał młodych aktorów.

Złota Czacha (SzekspirOFF) – dla Tytusa – Najokrutniejszej tragikomedii za zabicie kury. Za nieoszukiwanie się, że żeby zjeść rosół, to
gdzieś kura musi zostać zabita.

Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) –
Hamlet. Miłość (Standby Studio) za
skrajnie niejednolitą warstwę językową; scenariusz, który mógłby stanowić
podstawę do paradokumentu o nastolatkach, a został niefortunnie oparty na
postaciach Szekspirowskich, za zbyt
rozwlekłe tempo akcji, nikłe walory artystyczne, oraz za bezsensowną, ocierającą się o niesmak, grę nagością.

Złote Wyróżnienie (ponadprogramowo) – dla uczestników projektu „Zakochani w Szekspirze” za stworzenie muralu, organizowanie happeningów na ulicach Gdańska oraz za stworzenie instalacji
rozsianych po całym Starym Mieście. Za wciągnięcie mieszkańców
oraz turystów w świat Szekspira.

Dymiące Wyróżnienie (SzekspirOFF) – Frances (Małgorzata Kowalska), pomimo wyraźnej fascynacji aktorki swoją
bohaterką, za mało widoczną inspirację Szekspirem i zbyt
zuchwałe szokowanie językiem i nagością.
Stopka redakcyjna znajduje się na stronie 6.

Złota Czacha (Nurt Główny) – dla twórców Wyspy z Teatru Pieśń Kozła za wizję umysłu Prospera,
która była nie tylko estetycznym wykorzystaniem
gry świateł i ruchu ciał, ale też wnikliwym stadium
umysłu człowieka.

Dymiąca Czacha (Nurt Główny) – dla filmu
Makbet produkcji GSP Studios za, moim zdaniem, zmarnowanie możliwości technologicznych, które miały przekonać widzów o przełomowym charakterze tego dzieła.
Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – dla Tytusa
– Najokrutniejszej tragikomedii za zabicie kury.

