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Agata M. Skrzypek

Gangsta’s
paradise
Makbet, reżyseria: Alessandro Serra,
Sardegna Teatro i Compagnia Teatropersona
(Sardynia/Włochy)

Przywoływane przez organizatorów
Festiwalu fragmenty recenzji
włoskich krytyków koncentrują
się na nasyceniu szkockiej tragedii
sardyńskimi lokalnościami,
tymczasem polski widz ogląda
Makbeta Alessandra Serry przede
wszystkim w zestawieniu z
konkursowym spektaklem Agaty
Dudy-Gracz. To wysmakowane
wizualnie i reprezentujące
minimalistyczny, wyrazisty styl
widowisko stanowi wspaniałą kontrę i
dopełnienie dla barokowej produkcji
Teatru Capitol.
Krwawa i ponura opowieść o przejmowaniu szkockiego tronu w wyniku skrytobójczych zamachów prowokowanych
przez siły nieczyste rozpięta zostaje
między trzy atmosfery: karnawału, grozy
i szaleństwa. Te mieszają się ze sobą w
różnych proporcjach, ale, co istotne, nie
służą stopniowaniu napięcia dla doprowadzenia akcji do punktu kulminacyjnego. Spektakl ma swój wewnętrzny puls.
To przykład nadzwyczajnej intuicji reżysera, który będąc świadomym, że opowiadana wielokrotnie fabuła nikogo już
nie zaskoczy, wyciszył większość monumentalnych i dramatycznych momentów
sztuki oraz zrezygnował z monologów
eksponujących rozterki bohaterów. Zastąpił te elementy sekwencjami choreograficznymi i pantomimicznymi, najczęściej w wykonaniu wiedźm lub postaci
drugoplanowych. Zabrał im słowa, które
przekazywałyby treść, zamieniając je w
pijacki bełkot i upiorne chichoty.
Efekt kondensacji wątków uzyskał
Serra również poprzez obsadzenie spektaklu wyłącznie męską obsadą, nawiązując do tradycji elżbietańskiej, wedle
której kobiety nie mogły występować
na scenie. Tym samym rola Lady Makbet
sprowadzona zostaje do milczącej obecności i kilku konspiracyjnych podszeptów. Afekty i dramaturgię budują natomiast w spektaklu gesty, znaki i symbole.
Najbardziej charakterystycznymi z nich

są towarzyszące wiedźmom kłęby kurzu, które, wzbijane w powietrze, pełnią
funkcję mgły, przez którą Makbet i Banko tracą orientację w terenie i zarazem
w wyznawanym kodeksie wartości. Kurz
unosi się w powietrzu nawet w momentach, w których wiedźm na scenie nie
ma, dyskretnie zaznaczając ich ukrytą
obecność bądź zwiastując ich nadejście.
Ułożone w stos kamienie, powszechnie symbolizujące pamięć o miejscu czy
też wydarzeniu, tutaj służą pozbawianiu
życia i przypominają o liczbie ofiar przepychanek o władzę. Rzadko spotykanym
w Makbetach przełamaniem tradycyjnej
interpretacji jest tu kwestia przeniesienia
odpowiedzialności za zdrady, zabójstwa
i ruinę kraju z sił nieczystych na protagonistów. Trudno bowiem przypisać winę
za szereg nieszczęść przezabawnym,
przekomarzającym się ze sobą wiedźmom, dla których sączenie intryg do
uszu wojowników zdaje się spontaniczną igraszką. Rzucone przez bohaterki
przepowiednie spełniają się, ponieważ
pozostali skrycie tego pragnęli, a nie dlatego, że przebieg wypadków kontroluje
wyższa siła.
Całość dopełniają intrygująca fonosfera składająca się z głosów aktorów,
brzmiących kamieni, dźwięków przesuwania nożem po szkle i rozmaitych
szmerów oraz wirtuozerska gra świateł
podważająca zasadę, że to, co dzieje się
w półmroku, jest mniej ważne. Sardyński
Makbet wbija w fotel – bez dwóch zdań.
Ale zaraz potem podrywa do owacji na
stojąco.
Karolina Kowalczyk

Co tam
stwarzacie?
Bezimienne
dzieło.
Makbet, reżyseria: Alessandro Serra,
Sardegna Teatro i Compagnia Teatropersona
(Sardynia/Włochy)

Makbet zaczyna się od całkowitej
ciemności, w której narastają niepokojące dźwięki zbliżającej się lawiny
kamieni. Pogrzebany zostaje stary
świat i powołany nowy – koślawy,
przepełniony groteską, absurdem i

szpetotą; „roboczy” i jawnie teatralny. I taka właśnie rzeczywistość wymyślona przez Alessandra Serrę ożywa i nabiera powagi dzięki słowom
Szekspira.
To świat ze zgliszczy, pyłu i kamieni: tych,
które zostały po poprzednim Makbecie i
tych, na których nowy Makbet zbuduje
swoje królestwo. Rzeczywistość ustanawia grupa wiedźm mających na swe
usługi całą maszynerię teatralną. Na
środku sceny stoi blaszana, kwadratowa
ściana, która jako jedyna wyrasta ponad
horyzont popiołów. Z czasem okazuje
się, że jest ona złożona z czterech długich
stołów, które służą do konstruowania kolejnych miejsc akcji. Metalowe bloki raz
spadają, by wzbić w powietrze tumany
kurzu, to znowu spełniają funkcję zastawek i zasłon, za którymi drzemią siły nadprzyrodzone; są szubienicą Lady Makbet,
by w końcu stać się po prostu stołem –
zwykłym, nagim rekwizytem. Kolejne
formy teatralne przewijają się przez całe
przedstawienie w uporczywie powracających cyklach.
Owa cykliczność jest naczelną zasadą
kompozycyjną przedstawienia: budują
ją wschody i zachody słońca za horyzontem widowni, następujące po sobie
kontrasty światła i mroku, śpiewu i szeptu, piasek, który zmienia się w dym, dym,
który zmienia się w mgłę i przemykające się między tym wszystkim wiedźmy,
zszywające kolejne wątki. Świat Makbeta
jest przesypującą się klepsydrą, wiecznie
odwracaną do góry nogami – jak trumna
w scenie pogrzebu Dunkana.
Ze śmiercią każdego kolejnego bohatera aktorzy kładą na scenie kolejny kamień i budują grób, do którego Makbet
mówi swój ostatni monolog. Przewrotnie
to właśnie grób jest jedynym, w czym
kryć się może nowe życie. Właśnie na
tym intymnym cmentarzu Makbet przyznaje się przed sobą do tego, że nie wie
już, w co i komu wierzyć.
U Serry mieszają się dwa porządki:
poetycki i teatralny. W tym zderzeniu
przejmującej poetyckości z bezczelnie
obnażonym sztankietem kryje się pytanie: czy w wiedźmy trzeba uwierzyć, czy
będą robić swoje i bez tego?

2 DODATEK DO NUMERU 5 / NURT GŁÓWNY
Michał Pawłowski

Śmierć kołem się
toczy
Makbet, reżyseria: Agata Duda-Gracz, Teatr
Capitol (Wrocław)

Nie oszukujmy się. Śmierć tyrana nie
jest powodem do radości. Świat wraca do formy, z której tylko na chwilę
wypadł, i wcale nie wiadomo, czy ten
powrót będzie znacząco lepszy.
Nad Makbetem Agaty Dudy-Gracz i wrocławskiego Teatru Capitol unosi się anioł
śmierci (Emose Uhunmwangho): Erynia
wita zasiadających w fotelach widzów,
stojąc z tyłu sceny i górując nad miotającym się w nerwowych spazmach
Makbetem (Cezary Studnicki). Podobna konfiguracja ma miejsce pod koniec
spektaklu, tyle że zamiast oświetlonego
w kontraście do ciemnych trupów tytułowego bohatera cała uwaga zostaje
skierowana na zwycięzcę brutalnej walki, Malkolma (Artur Caturian).
Dramatyzym wojny zostaje interesująco zbudowany dzięki podnoszącej się i
opadającej razem z kolejnymi zdarzeniami rampie. Po konstrukcji, całej skąpanej
we krwi, toczą się kolejne trupy wiernych
wojowników, zdrajców, gwałconych żon
i mordowanych dzieci. Turlające i zderzające się ciała sprawiają wrażenie pasywnego materiału, który tylko czeka na wykorzystanie przez mądrzejszego odeń
kreatora. Prawie że namacalna, mimo
odległości dzielącej widzów i aktorów,
cielesność uderza swoją plastycznością.
Somatyczność spektaklu podkreśla doskonale dobrana, budująca mroczny nastrój muzyka.
Makbet również okazuje się tylko ciałem. Przez większość spektaklu uwięziony w strumieniu światła jest przedmiotem, nie podmiotem akcji. Nie chodzi tu
tylko o fakt większej determinacji wykazywanej przez jego żonę (Magda Kumorek), ale o całą formułę akcji. Wszelkie
zdarzenia w zaproponowanej inscenizacji zdają się dotykać Makbeta, nie zaś być
przez niego (współ)konstruowane. Obłapiany przez realizujące różne typy kobiecej osobowości (matka, ofiara, uwodzicielska nimfa) wiedźmy (Helena Sujecka,
Agnieszka Oryńska-Lesicka, Alicja Konarska), chroniący się przed Erynią bohater
Cezarego Studnickiego w swej trwodze

jest przekonujący w każdym calu. Podobnie zresztą należy docenić rolę Lady
Makbet, być może nieodbiegającej daleko od stereotypowego wyobrażenia tej
postaci, jednak zagranej bezbłędnie.
Wprowadzone przez demoniczny
spiritus movens koło śmierci toczy się
bezustannie i pochłania kolejne ofiary.
Dramatyczne tezy postawione przez
Makbeta w jego słynnym monologu

Adriana Mickiewicz

Upadek
Makbet, reżyseria: Agata Duda-Gracz, Teatr Capitol
(Wrocław)

Makbet Szekspira to historia o namiętności, przedstawiająca losy osób
dążących do władzy, która okazuje
się siłą deprawującą. Realizacja Agaty Dudy-Gracz skupia się na wątku
transgresji i konsekwencjach przekraczania granic moralnych. Reżyserka
pokazując rzeczywistość pogrążoną
w kompletnym nihilizmie, próbuje
się zmierzyć z odwiecznym pytaniem
filozofii – pytaniem o charakter zła.
Akcja spektaklu rozgrywa się w ogarniętej wojną Szkocji, gdzie to, co ludzkie,
nie jest warte więcej niż ostrze miecza, a
zasady moralne przestały obowiązywać.
Reżyserka wykorzystuje estetykę mroczną i brutalno-zwierzęcą, jakże daleką od
greckiego decorum. Scenografię tworzy
jedynie przesiąknięta czerwienią scena – ruchomy podest, podnoszący się i
opadający, z którego ześlizgują się kolejni bohaterowie, wszyscy umazani krwią.
Duda-Gracz czyni upadek, a właściwie
upadki (śmierć, niższą pozycję społeczną, wreszcie klęskę moralną) głównym
wątkiem inscenizacji, budując głęboką
filozoficzną interpretację Szekspirowskiej
sztuki.
Na scenie dominuje Hekate (wspaniała, obdarzona niezwykłym wokalem,
dumą i erotyczną siłą Emose Uhunmwangho). Bogini czarów, przedstawiona
jako mroczny anioł, uosabia zło. Ani na
moment nie schodzi ona z podestu, zwycięsko krocząc wśród swych ofiar – jest
wszechobecna, tak jak wszechobecna
jest tu nikczemność. Zbrodnie Makbeta,
choć kluczowe dla akcji, nie są jedynymi

(„życie jest tylko przelotnym cieniem”)
zostają tu uzupełnione o smutny wniosek dotyczący nie tylko natury jednostki, ale także rzeczywistości społeczno-politycznej jako takiej. Bez ukłonów czy
uśmiechów do widzów aktorzy żegnają
się z oglądającymi tak, jak się przywitali
– leżąc prawie że nieruchomo w cichym
napięciu oczekiwania na kolejne okrucieństwa życia.

pokazanymi występkami. Reżyserka co
chwilę stawia przed widzami okrutne
sceny mordu, gwałtu, przemocy… Stale obecny tu trójkąt zło–seks–władza to
mieszanka pociągająca, ale wyjątkowo
niebezpieczna. Każda zbrodnia rodzi kolejną, i to nie od morderstwa króla, ale od
samej wojny, w której uczestniczy tytułowy bohater. Już w tej pierwszej scenie
widzimy go bezbronnego, zapłakanego
pośród martwych ciał, gdzie wysłucha
przepowiedni, która stanie się przyczyną
jego klęski.
Przerażony ogromem zła siedzi w wyznaczonym światłem niewielkim kwadraciku, z którego nie ma siły wyjść – takim
pozostanie już do końca. Jego, wydawałoby się – bardziej charyzmatyczna, żona
także stanie się ostatecznie łatwym łupem bogini.
Zbrodnia zaczęła się wojną, a skończyła… No właśnie, nie skończyła. Nowy
król, Malkolm, to jedynie nowa wersja
Makbeta, kolejna zabawka w rękach bogini. Tak samo bezsilny miota się przed
nią, zdecydowanie nie wyglądając władczo. Duda-Gracz tworzy wspaniały spektakl o zniewalającej sile zła, które może
zrodzić się w każdym wśród śmiechu Hekate wywołującego ciarki.
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Zuzanna Berendt (1994)

Julianna Błaszczyk (1997)

Pięć lat temu wyjechała z Gdańska studiować w Krakowie teatrologię i
wdychać tamtejsze zanieczyszczone powietrze. W ciągu tych pięciu lat
dołączyła do „Teatraliów”, opublikowała kilka tekstów w „Didaskaliach” i
została dyplomowaną teatrolożką. Na razie na północ wraca okazyjnie, na
przykład na Festiwal Szekspirowski.
Złota Czacha – dla spektaklu HMLT w reżyserii Magdy
Szpecht z Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie. Za
przeprowadzenie błyskotliwego eksperymentu teatralnego, stawianie Hamletowi Szekspira niewygodnych
pytań i stworzenie dla niego zupełnie nowego kontekstu.

W ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UW łączy iberystykę z wiedzą o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej,
co skutkuje coraz częstszym wzdychaniem
do dramatu hiszpańskiego.
Złota Czacha – dla Snu nocy letniej w reżyserii Eweliny Marciniak za antyczne piękno i
harmonijne kompozycje ciał, do których aż
miało się ochotę przyłączyć. Także za spójność reżyserskich rozwiązań.

Ula Bogdanów (1987)

Wiktoria Formella (1993)

Jedna z redakcyjnych seniorek. Wiele już w życiu widziała dobrych i niedobrych spektakli na różnych festiwalach. Wciąż kocha teatr.
Złote Wyróżnienie (Nurt Główny) – dla Miarki za
miarkę w reżyserii Jana Klaty. Choć miejscami spektakl
okazał się nierówny, to był konsekwentnie prowadzony w warstwie muzycznej, która budowała nastrój i
oddawała pejzaż emocjonalny każdej postaci. Sceny
przemocy oparte na długim trwaniu, a jednocześnie
pewnej kompozycyjnej ascezie – mocne i oblepiające.

Teatrolożka, kulturoznawczyni i – jeszcze przez chwilę – studentka zarządzania kulturą. Dzięki spektaklom obejrzanym podczas
Festiwalu Szekspirowskiego jej teatralny głód został zaspokojony
pewnie na (niecały) miesiąc. Nie lubi tworzyć swojego biogramu.

Mateusz Kaliński (1993)
Wieczny polonista, który nie do końca wie, skąd się wziął w Gdańsku
(podejrzewa długotrwałe szprycowanie opioidami oraz porwanie). Niemniej z werwą i przy wsparciu kawy (nie stwierdzono dalszej obecności
opioidów w diecie) próbuje swoje skromne umiejętności przerobić na
przyjemne w lekturze teksty.
Dymiąca Czacha (Nurt Główny) – dla Romeo i
Julii w reżyserii Janusza Józefowicza, któryna niechlubne wyróżnienie zasłużył za niepotrzebną –
jak we wszystkich naddatkach – mnogość futurystycznych fajerwerków w dość prostym romansie.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – trudno wybrać „to jedyne” przedstawienie, które pozostanie w mojej pamięci na dłużej,dlatego wskazuję spektakl, który –
choć nie najlepszy i nieco „naiwny” – ujął mnie za serce.
Wyróżniam uroczy Sen nocy letniej w reżyserii Philipa
Parra. Szczególnie zasłużony jest boski płaszcz Oberona.

Anna Olszak (1995)
Studentka wiedzy o teatrze i pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prowadzi koczowniczy tryb życia. Człowiek o niesparowanych skarpetkach.

Dymiąca Czacha – dla spektaklu Ryszard. Niech żyje
król (Sofia Amendolea Theatre Company) za monotonię, przytłaczający patos i zmarnowany potencjał.

Dymiąca Czacha (Nurt Główny) – dla Romea i Julii ze Studia Buffo w reżyserii Janusza Józefowicza za banalne wyobrażenie
na temat społeczeństwa żyjącego w przyszłości oraz kicz, nadmiar i nachalność
środków wizualnych.

Maja Skowron (1997)
Studiuje komparatystykę w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lubi pandy i Don Kichota, zbiera pocztówki. Przyjechała na Festiwal prosto z koncertu Beyoncé. Kiedyś udowodni
związki jej twórczości z Szekspirem.
Złota Czacha – dla sympatycznej pani, która
jest kobietą „wcale nie taką jak wszystkie
inne” i świetnie zagrała lwa w piątkowym popołudniowym Śnie nocy letniej z brytyjską
grupą Parrabolla. Za odwagę, poczucie humoru, dystans do siebie i kreatywne symultaniczne tłumaczenie z angielskiego, sprawniejsze niż niejedne festiwalowe napisy.

Dymiąca Czacha – za brak w programie
Burzy, która choć nieobecna w repertuarze, musiała o sobie przypomnieć w
świecie-teatrze i zaskoczyła część redakcji
„Shakespeare Daily” w drodze na kolejny
spektakl.

Złota Czacha – dla Szukając Romea
w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak
(Teatr Bagatela w Krakowie) za dystans do Szekspira, dobrą muzykę i
kruka.
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Karolina Kowalczyk (1995)

Agata Kwiatkowska (1988)

Studiuje reżyserię na Akademii Teatralnej w Warszawie, jest
absolwentką wiedzy o teatrze. Lubi ryby słonowodne. Szekspira czytuje wyłącznie w tłumaczeniu Leona Ulricha.
Dymiąca Czacha (Nurt Główny) – dla Romea i Julii ze Studia Buffo w reżyserii Janusza Józefowicza za absolutne zniszczenie
jakiejkolwiek scenicznej wartości dramatu
Szekspira, pozbawienie tekstu piękna, a
historii głębi; stworzenie antywychowawczego przedstawienia dla młodzieży, które
uniewrażliwia estetycznie i etycznie.

Psychofanka krakowskiej wiedzy o teatrze, przyjaciółka wszystkich roczników. Marzy o umiejętności teleportacji, żeby doświadczenie festiwalu
nie wymagało zdolności sprintera.

Złota Czacha (Nurt Główny) – dla spektaklu
Hamlet – komentarz Teatru Pieśń Kozła w reżyserii Grzegorza Brala: za przeniesienie historii Hamleta w przestrzeń poza semantyką,
która zachwyca swoją dynamiką, melodią i
pięknem.

Adriana Mickiewicz (1997)
Studentka filozofii i polonistyki w ramach MISH UJ, której kreatywność rośnie proporcjonalnie do ilości zjedzonej skrobi. Na
co dzień kieruje się zasadą „mleko bez laktozy, filozofia bez dualizmu”. Z zawodu piratka.
Złota Czacha (Nurt Główny) – aktorowi
grającemu Podszewkę w Śnie nocy letniej
Eweliny Marciniak (Lukas Hupfeld), który
mimo 200 stopni Celsjusza nie uciekł ze
sceny i do końca bohatersko trzymał fason
w futerkowym stroju penisa. Dziękuję za
poświęcenie i miłość do teatru.
Złote Wyróżnienie – fotografom festiwalowym (Sebastian Góra, Dawid Linkowski),
którym udało się uchwycić emocje i urok kolejnych spektakli,
za często niedocenianą, a bardzo ważną i ciężką pracę.

Michał Pawłowski (1996)
Student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W
teatrze uwielbia spać, a czasem nawet obejrzeć jakiś spektakl.
Fan Wojciecha Młynarskiego, poszukuje puentki, ale w przeciwieństwie do Mistrza raczej rzadko ją znajduje.

Złota Czacha (SzekspirOFF) – dla zespołu
Royal Academy of Dramatic Art za Dwóch
panów z Werony za młodzieńczą lekkość
inscenizacji i jej odświeżający klasycyzm.
Dymiąca Czacha – dla Bei von Malchus
w monodramie Królowe. Nadużywanie
słów „wow”, „well” i powtarzanie tych
samych dowcipów jest dobrą drogą do
popsucia ciekawego skądinąd spektaklu.

Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – dla spektaklu
Shaketherapy. Sztuka życia, który faktycznie był
terapią wstrząsową, w dodatku przeprowadzoną
wbrew woli pacjenta. Z drugiej strony przemianowanie Szekspira na Paula Coelho to też nie
lada wyczyn.
Złota Czacha (Nurt Główny) – dla zespołu HMLT w
reżyserii Magdy Szpecht za brak narracji „z góry”, za
poczucie humoru (chmura na czole Hamleta <3) i
udowodnienie, że można bez nadęcia i bicia się w
pierś mówić o sprawach serio.

Agata Łukaszuk (1991)
Romanistka i teatrolożka, doktorantka w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UG. Po obejrzeniu kolejnego kiepskiego spektaklu mówi sobie,
że już nigdy nie powróci do teatru. A jednak ciągle wraca.
Złota Czacha (Nurt Główny) – dla spektaklu #Gwałt
na Lukrecji z krakowskiej AST w reżyserii Marcina Libera za przejmującą opowieść o przemocy seksualnej wobec kobiet. W tym przedstawieniu dobre było
wszystko: począwszy od scenografii przez dramaturgię po grę aktorską. Szczerze, bez patosu i w ważnej,
a zbyt często tabuizowanej i zamiatanej pod dywan
sprawie.

Alicja Müller (1991)
(Dumna) redaktorka naczelna „Shakespeare Daily” oraz „Teatraliów”, doktorantka UJ i autorka książki pt. Sobątańczenie. Dobrze robią jej twórcy,
którzy nie psują Szekspira. Najbardziej lubi dowcip o małym Hamlecie,
który nie jeździ na rowerku, bo szprycha przebiła mu płucko. Nie uczestniczy w rozdaniu Złotych i Dymiących Czach, ponieważ – Jan Klata
sprzątnął jej sprzed nosa odpowiednią miarkę.

Agata M. Skrzypek (1993)
Doktorantka UJ, praktykująca performatyczka. Wiecznie coś tworzy. Wpadła na Festiwal zweryfikować, czy nadal nie przepada
za Szekspirem, i zrobić przy tym kilka niezdarnych zdjęć ekipie
„Shakespeare Daily”, a w szczególności redaktorce naczelnej w
kostiumie napalonej wróżki ze Snu nocy letniej.
Złota Czacha (Nurt Główny) – dla Makbeta z
Sardegna Teatro i Compagnia Teatropersona za
to, co w teatrze najlepsze, czyli nieuleganie pokusom dydaktyzmu i nadmiaru. Minimalistyczny w
formie i przemyślany pod kątem treści. Szczególnie przypadający do gustu osobom, które do
większości inscenizacji Szekspira podchodzą z
dużą dozą nieufności.
Brokatowa Czacha (Nurt Główny): specjalne
wyróżnienie dla Królowych Bei von Malchus za jajcarski herstorytelling w dobrym stylu!

