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Adriana Mickiewicz

This is a man’s 
world 
Sen nocy letniej, reżyseria: Ewelina Marciniak, 
Theater Freiburg (Niemcy)

Obraz Botticellego Narodziny Wenus 
przedstawia jedynie krótką chwilę, 
narodziny pięknej bogini. Płynąca 
na muszli postać jeszcze nie zaznała 
cierpienia. Ze spokojem może przyjąć 
okrycie i pozwolić zaprowadzić się na 
brzeg, choć, jak wiemy z mitologii, 
spotka ją tu wiele nieszczęść. Bogi-
nie zazdrosne o jej niezwykłą urodę, 
mężczyźni sprowadzający ją do roli 
obiektu erotycznego, nieliczący się 
z jej uczuciami, przymusowe mał-

żeństwo – oto czekający na nią świat 
męskiej dominacji. Wenus-Tytania 
w spektaklu Eweliny Marciniak zeszła 
już na ląd, poznała tę rzeczywistość 
i podjęła próbę sprzeciwu.

Fabuła spektaklu pozostaje wierna ory
ginałowi. Demetriusz kończy swój zwią
zek z  kochającą go Heleną, aby ożenić 
się z Hermią. Ojciec dziewczyny sprzyja 
temu małżeństwu, choć jego córka pra
gnie wyjść za Lizandra. Karą za sprzenie
wierzenie się woli ojca może być śmierć, 
lecz mimo to zakochani uciekają do lasu, 
aby w  tajemnicy wziąć ślub. Sytuację 
komplikują elfy, gierki między Tytanią 
a Oberonem oraz magia wyobraźni. Niby 
tak samo jak u Szekspira, a jednak zupeł
nie inaczej... 

Reżyserka w swojej inscenizacji skupia 
się na postaciach kobiecych, czytając Sen 

nocy letniej przez krytykę feministyczną 
(co niestety odbywa się kosztem mę
skich bohaterów – Lizander i Demetriusz 
wypadają po prostu nijako). Tak opowie
dziana historia maluje się raczej tragicz
nie niż komediowo. Wszystkie bohaterki 
są ofiarami patriarchalnego społeczeń
stwa. Przede wszystkim Hermia (Rosa 
Thormeyer), która zyskuje rozbudowa
ny rys psychologiczny, rzucający intry
gujące światło na tę postać. To młoda 
dziewczyna, dopiero odkrywająca swo
ją seksualność. Stłamszona przez ojca, 
zmuszającego ją do małżeństwa, i Teze
usza, dosłownie molestującego ją na sce
nie, próbuje uciec, rzucając się w objęcia 
Lizandra. Przypomina zagubione, nie
zdarne dziecko, bezradnie miotające się 
po scenie, gdy tylko zniknie jej ukocha
ny. Nie potrafi być sama. Obie z Heleną są 
marionetkami popychanymi od jednego 
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mężczyzny do drugiego, raz pożądany
mi, raz odrzucanymi. Ich losem kierują na 
zmianę Oberon i Tezeusz, będący w isto
cie jedną postacią, graną przez tego sa
mego aktora (Henry Meyer). Uciekając się 
czy to do ateńskich praw, pozwalających 
mężczyźnie decydować o życiu kobiety, 
czy też do pomocy Puka i jego magii, da
jącej panowanie nawet nad uczuciami, 
zyskuje pełnię despotycznej władzy. 

Osobą, która rzeczywiście odważa 
się mu sprzeciwić jest Tytania (świetna 
Janna Horstmann). Ciekawym pomy
słem okazuje się złączenie tej postaci 
z historią bogini Wenus, poprzez sprytne 
włączenie obrazu Botticellego do Szeks
pirowskiej fabuły. Baśniowa, mityczna 
scenografia (Katarzyna Borkowska) zo
stała zaprojektowana na podobieństwo 
tego dzieła. Uwagę zwracają przede 
wszystkim trzy ogromne muszle, będą
ce głównym ośrodkiem akcji. Z  jednej 
z nich wyłania się naga Tytania, stając się 
symbolem aż nazbyt idealnej (wystarczy 
spojrzeć na nieprzyzwoicie długą szyję 
bogini Botticellego), zmysłowej kobieco
ści. Królowa rozumie, że mężczyźni widzą 
w niej jedynie piękne ciało, choć przecież 
jej wnętrze zawiera o wiele więcej, „ty
siąc kolorów”. Dlatego próbuje walczyć 
o swoje, lecz jest to bój skazany na poraż
kę. Boginię miłości ostatecznie pokonuje 
sama miłość, która staje się narzędziem 
zemsty. W  tym męskim świecie, jak 
stwierdza Oberon, to Zefir (mężczyzna!) 
musi kierować muszlą bogini, która bez 
niego nie istniałaby. Jedynym wyjściem 
jest ucieczka w erotykę, sferę, do której 
władza nie dosięga. W lesie nie działają 
normy obyczajowe, a postaci mogą bez 
reszty oddawać się upojeniu, momen
tami wręcz orgii, bez poczucia wstydu. 
Mimo wszystko połączenie wolności 
z erotyką wypada dość banalnie. 

Wątkiem pobocznym spektaklu są 
pokraczne próby amatorskiego teatru 
pod kierownictwem Puka. Gdy aktorzy 
już wystawią swoją „sztukę”, jeden z nich 
głośno zastanawia się, dlaczego widzo
wie cieszyli się i klaskali, skoro przecież 
przedstawienie skończyło się tragicznie. 
Wcześniej podobne pytanie musiała 
sobie zadawać Marciniak. Jej spektakl 
kończy się tak samo jak sztuka Szekspi
ra – potrójnym (nie)szczęściem, ślubem 
trzech par, tu przypominającym raczej 
stypę. Aktorzy stoją sztywno z kamien
nymi twarzami. Nikt nie może mieć wąt
pliwości, że happy endu tym razem nie 
będzie.  

Julia Wróblewska

Tragedia do 
śmiechu
Sen nocy letniej, reżyseria: Ewelina Marciniak, 
Theater Freiburg (Niemcy)

Puk (Anja Schweitzer) podczas reży-
serowania swojej sztuki wystawianej 
podczas wesela Tezeusza i Hipolity 
podkreślał, że jest to „tragedia do 
śmiechu”. Określenie to pasuje do 
całego spektaklu Eweliny Marciniak, 
która jedną z najprzyjemniejszych 
komedii Szekspira zmieniła w dramat 
emocji i obietnic,a w jego centrum 
stanęła szeroko rozpatrywana spra-
wa kobiet. Na potrójnym weselu nikt 
jednak nie tańczył ani nie świętował.

W spektaklu najsilniej eksponowanym 
problemem jest patriarchat, który zostaje 
przedstawiony w krzywym zwierciadle. 
Z  jednej strony mężczyźni nieustannie 
dosłownie noszą kobiety, wydają sądy 
o zachowaniu Hermii (Rosa Thormeyer) 
i Heleny (Laura Angelina Palacios) i nimi 
rozporządzają. Z drugiej strony kobiece 
bohaterki są przesadnie i  groteskowo 
wręcz emocjonalne. Ich podmiotowość 
wydaje się formowana i  definiowana 
głównie poprzez uczucia do mężczyzn, 
ale – co ciekawe – kobiece kreacje i tak 
pozostają wyraźniejsze od osobowości 
męskich. Bohaterki Thormeyer i Palacios 
czuły naprawdę, nie oddziaływała na nie 
żadna magia, a to one zachowywały się 
najbardziej szaleńczo, co – mimo nieco 
przerysowanej gry – nie umniejsza ich 
autentyczności. Tytania (Janna Horst
mann) jako Wenus stojąca w muszli jest 
dumna z tego, że różni się od idealnego 
oryginału, że stanowi indywidualną mie
szaniną barw. Z  kolei Oberon próbuje 
zmniejszyć jej entuzjazm stwierdzeniem, 
że bez Zefira, który kierował muszlą, nie 
byłoby bogini. 

W przedstawieniu Marciniak siła pa
triarchatu leży w jego systemowości i in
stytucjonalności. Tezeusz (Henry Meyer) 
wykonujący badanie ginekologiczne na 
Hermii nie robi tego wyłącznie dla wła
snej przyjemności, tak samo jak nie za
brania jej ślubu z  Lizandrem (Dominik 
Paul Weber) z osobistych pobudek – tak 
stanowi prawo, takie rozwiązanie dyk
tuje system. Ostatnie słowo w  kwestii 
losu córki ma jej ojciec, a  dziewczyna, 

która weszła w okres rozrodczy, staje się 
obiektem nie tyle uczuć, ile pożądania. 
Zwieńczenie wątku patriarchatu nastę
puje podczas sceny walca, która zmienia 
się w chaotyczny taniec przypominający 
Święto wiosny – Hermia zostaje ofiarą – 
pozostali tancerze coraz szybciej prze
rzucają między sobą coraz poddające się 
ich woli ciało kobiety.

Styl i estetyka są najbardziej harmonij
nymi elementami tego spektaklu. Marci
niak konsekwentnie buduje sensualność 
czy nawet seksualność swojego Snu nocy 
letniej – stąd erotyka ślizgających się po 
rozlanej na scenie wodzie ciał, niena
chalna (może do momentu wyjścia na 
widownię) nagość aktorek i aktorów czy 
przezroczyste, ale niewulgarne kostiumy 
(Katarzyna Borkowska). Moimi zdaniem 
jedynie Mikołaj Podszewka (Lukas Hup
feld) w kostiumie yeti z głową w kształ
cie imitującym męskiego członka burzy 
delikatność pozostałych zabiegów, co 
jednak wywołuje raczej efekt komiczny 
niż poczucie zgorszenia. Seksualność 
bohaterów, choć bezpośrednio i  bez 
metaforycznego kostiumu ukazana na 
scenie, pozostaje subtelna – jak w scenie 
pieszczot Hermii i Lizandra w muszli czy 
wspólnej sensualnej orgii wszystkich po
staci. Nie widać tam wulgarności, jedynie 
piękno dotyku. 

Dykcja każdego z aktorów jest w pew
nym sensie hiperwyrazista i  – jak ich 
gra – przerysowana, co momentami na
daje im groteskowego charakteru. Wy
konawcy często nie zachowują powagi 
i bawią się swoimi kwestiami, niekiedy 
wchodząc w interakcje z widzami, a tym 
samym próbując wypłoszyć ich ze strefy 
komfortu. Wprost mówią do siebie, że nie 
zachowują się dostatecznie profesjonal
nie, jak przystało na spektakl w teatrze; 
stroją sobie żarty. Motywem powracają
cym w rozmowach bohaterów jest szacu
nek do sztuki, która powinna być czysta. 
„Sztuka, której szukam, wymaga prawdy, 
nie prawdomówności” – pada w  pew
nym momencie ze sceny. Na początku 
przedstawienia, podczas pierwszej pró
by spektaklu o Priamie i Tyzbe, Pukreży
ser tłumaczy aktorce grającej lwa (Angela 
Falkenhan), która wyzywającymi pozami 
chce udowodnić, że może zagrać głów
ną bohaterkę, że w  teatrze odwaga to 
za mało, trzeba odsłonić się jeszcze bar
dziej  – pokazać duszę, nie samo ciało. 
Marciniak, mimo częstej nagości bohate
rów jej Snu nocy letniej, udaje się uchwy
cić też ową duchowość.  
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Ula Bogdanów

Inny kosmos 
(Romeo i Julia. 
Musical 3D)
Romeo i Julia, reżyseria i choreografia: Janusz 
Józefowicz, muzyka: Janusz Stokłosa, Studio 
Buffo (Polska)

Historia kochanków z Werony za-
inspirowała niejednego artystę do 
stworzenia własnej adaptacji –  
teatralnej, filmowej czy musicalowej, 
nie tylko na Broadwayu. Musical 
na podstawie Romea i Julii został 
zrealizowany w Buffo już w 2004 roku 
przez tych samych twórców, mamy 
zatem do czynienia z rodzajem te-
atralnego remake’u – w wersji 3D na 
dodatek. Zostały muzyka Stokłosy, 
libretto Agaty Miklaszewskiej (przy 
częściowej zmianie dialogów) oraz 
inscenizacyjne fajerwerki według 
pomysłu Janusza Józefowicza. 

Z Szekspirowskiego oryginału zostały je
dynie zarys fabuły i najważniejsze dla roz
woju akcji postaci. Motywem wiodącym 
są wątki związane z młodzieżą, do której 
to twórcy adresują spektakl. Dlatego na 
pierwszy plan wybijają się melodrama
tyczna historia zakochanych, młodzieńcza 
porywczość i lekkomyślność Romea, Mer
kucja czy Tybalta. Pozostając przy optyce 
młodych, pozostałe wątki okrojono do 
minimum, przez co siłą rzeczy całość traci 
wielowymiarowość oryginału. 

W poprzedniej realizacji rzecz całą 
osadzono w kolorycie początku lat dwu
tysięcznych, który zdążył już zblaknąć. 
Reżyser postanowił zatem odświeżyć 
realia i umieścił akcję w czasie nie tak da
lekiej przyszłości, a może jedynie nieco 
podrasowanej wizualnie teraźniejszości. 
Nieodłącznymi elementami dzisiejszego, 
a także tego scenicznego, świata są Inter
net, smartfony czy gry komputerowe. To 
dość oczywiste rozpoznanie zostaje jed
nak reżysersko i dramaturgicznie całkiem 
sprawnie poprowadzone. Ojciec Julii jest 
zajęty pracą w korporacji, matka zagłusza 
wewnętrzną pustkę drinkami, a  dzwo
niący telefon jest ważniejszy niż córka. 
Członkowie rodziny nie mają ze sobą 
kontaktu, choć przebywają obok siebie 
w  jednym pomieszczeniu. Cyberprze
strzeń wydaje się Romeowi bardziej real

na niż rzeczywistość offline. W pierszych 
scenach obiektem westchnień młodego 
chłopaka jest nie tylko niedostępny, ale 
również nierzeczywisty ideał – Rozalina 
to konstrukt, awatar, a nie żywy człowiek. 

W ślad za fascynacją tym, co wirtual
ne, podąża cała scenografia, którą nie
mal w całości zastąpiły wizualizacje 3D 
(wyświetlane na ekranie za aktorami 
oraz na kurtynach wodnych pomiędzy 
wykonawcami). Tradycyjne rekwizyty 
uzupełniają sceniczną przestrzeń, ale 
służą głównie wzmocnieniu efektu re
alności (łódź na rzece, pościg latających 
motorów). Ludzie mieszkają w szklanych 
wieżowcach, przemieszczają się drogą 
naziemną, a kościoły popadają w ruinę, 

Romeo i Julia, reż. i chor. Janusz Józefowicz, fot. Dawid Linkowski 

stając się pustelnią byłych zakonników. 
Romeo i Julia po scenie balkonowej za
miast rozmowy twarzą w twarz wspoma
gają się komunikatorem. Dzięki wizuali
zacjom jesteśmy świadkami tej wymiany 
zdań, a raczej emotikonów, co tym bar
dziej podkreśla powierzchowność, a jed
nocześnie naiwną szczerość ich uczuć. 
Zastosowana technologia unaocznia 
zatem podwójność świata, w  którym 
bohaterowie funkcjonują, daje widzowi 
szansę na bycie jednocześnie „w  sieci” 
i „w realu”. Pozwala też oddać w pełnej 
krasie senny koszmar Romea.

Inscenizacja jest silnie zakorzeniona 
w  stylistyce filmów science fiction, co 
jednych może drażnić konwencjonalno
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Wiktoria Formella

Romeo i Julia 
w czasach 
iPhone’a 46s
Romeo i  Julia, reżyseria: Janusz Józefo
wicz, Studio Buffo w Warszawie (Polska)

Studio Buffo zaprezentowało 
uwspółcześnioną wersję Romea i Ju-
lii w reżyserii Janusza Józefowicza. 
Pierwszy musical w historii Festi-
walu Szekspirowskiego w Gdańsku 
okazał się coverem wersji z 2004 
roku z nowymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi, które niekoniecznie 
przysłużyły się Szekspirowi.

Przeniesienie akcji Romea i Julii do cza
sów wyprzedzających współczesność 
nie jest złym pomysłem, jednak Józe
fowicz (wraz z  librecistką Agatą Mikla
szewską i autorem dialogów Bartoszem 
Wierzbiętą) posłużył się banalnym i ste
reotypowym wyobrażeniem na temat 
społeczeństwa żyjącego w czasach tech
nologicznego postępu. Nieprzypadkowo 
podczas uwertury twarze kilku postaci 
są podświetlane ekranami telefonów ko

mórkowych – czas akcji wskazuje kolejna 
wersja iPhone’a. Nie zaskakuje też fakt, że 
relacja tytułowych młodych kochanków 
jest możliwa dzięki portalowi interneto
wemu „Eden”, przez który – jako przed
stawiciele kultury obrazkowej – wysyłają 
sobie emotikony w kształcie serduszek 
i planują ślub, a problemy spotykają ich, 
gdy któreś postanawia się wylogować. 
W  tej rzeczywistości Rosalina funkcjo
nuje głównie (bo dwukrotnie przybiera 
także realną, fizyczną postać) jako tech
nologiczna nowinka – zastępstwo praw
dziwego człowieka i obiekt westchnień 
młodych chłopców. To świat pozbawio
ny śladów sacrum, dlatego też Ojciec 
Laurenty jest stereotypowym wyobra
żeniem narkomana marzącego o  eks
tazy, posiadającym magiczną miksturę 
gwarantującą zapadnięcie w letarg, czyli 
Szmaragdowy Strzał. Nie dziwi więc, że 
zrujnowaną świątynię zalewa woda… 

Aktorzy otrzymali niewielkie partie 
materiału, które nie wystarczyły na zbu
dowanie przekonujących postaci. Nie 
pomagają im w tym poszczególne par
tie libretta – w solowym utworze Pana 
Capulettiego roi się od rymów często
chowskich („Wszystko jest moje, zabiorę 
te stroje”, „Jesteś głucha, nie chcesz słu
chać”), które rozbijają strzępy napięcia. 
Dialogi oparto o fałszywe, stereotypowe 

ścią formy i epickim rozmachem inspiro
wanym Hollywood (3D, zoomy w wizuali
zacjach, slow motion), dla drugich będzie 
zaś stanowić niewątpliwą atrakcję. Mam 
wrażenie, że reżyserowi zależało, by 
na kanwie Szekspirowskiego dramatu 
opowiedzieć prostą historię w  sposób 
atrakcyjny wizualnie i  interesujący dla 
młodego widza, który być może dopiero 
rozpoczyna swoją przygodę z teatrem. 
Nie wiem tylko, na ile konieczne jest do
ganianie filmowych technologii i rozpo
znawalnych realiów. W końcu siłą opo
wieści Szekspira wydaje się uniwersalizm 
zachowań i  uczuć ludzkich, które wy
brzmiały w lirycznych partiach solowych 
Romea i  Julii. Utwory i  ich wykonania 
oddały emocjonalność pary przerażo
nych i osamotnionych dzieciaków podej
mujących decyzje w sprawach, które ich 
przerastają. Romantyczne uczucie może 
wybrzmieć dopiero po śmierci – w me
taforycznym przecież obrazie tańczącej 
pary.  

Romeo i Julia, 
reż. i chor. Janusz Józefowicz 
fot. Dawid Linkowski 
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wyobrażenia na temat języka młodych, 
dlatego Julia w przypływie złości mówi 
do Niani „suko”, co u delikatnie popro
wadzonej postaci eterycznej dziew
czynki brzmi sztucznie. Rozczarowuje 
również warstwa plastyczna – projekcje 
3D ograniczono głównie do banalnych, 
futurystycznych wieżowców i zalanych 
ruin świątyni. Pomiędzy poszczególny
mi scenami brakuje pomysłów na spójne 
przejścia, zamiast których twórcy serwu
ją szereg blekautów tworzących rwaną 
strukturę. Irytują także tautologie – roz
pacz Romea dopełnia projekcja burzo
wych chmur i błyskawic, a bezgranicz
ność uczucia kochanków ilustrują obrazy 
planet. Pojawiają się też nieprzemyśla
ne pomysły kostiumowe, inspirowane 
współczesnymi poradnikami modowy
mi – Julia do zwiewnych, dziewczęcych 
sukni odciętych pod biustem nosi cięż
kie, skórzane buty (wyglądające wręcz 
jak ortopedyczne), a jej ojciec – biznes
men związany z rynkiem IT – ma na so
bie czerwony płaszcz z długim trenem. 
Pomysły Malwiny Wędzikowskiej nie 
znajdują żadnego uzasadnienia w war
stwie fabularnej. Zawodzi choreografia, 
która jest niedopracowana pod wzglę
dem synchronicznym, jednak prostotę 
układu oraz brak wykonawczej precyzji 
można tłumaczyć trudnymi warunka
mi (dużą ilością wody na scenie). Spek
takl rozczarowuje także pod względem 
technicznym – wykorzystano nie tylko 
nagraną muzyką, ale również chóry, 
a problemy z mikroportami, artykulacją 
i nagłośnieniem często uniemożliwiały 
zrozumienie obszernych partii spekta
klu. Przede wszystkim zaskakuje specy
ficzne rozumienie gatunku: twórcy tego 
spektaklu nie zaangażowali artystów 
wszechstronnych (pod względem aktor
skowokalnoruchowym), lecz wyspe
cjalizowanych w wąskich obszarach do 
wzięcia udziału w konkretnych scenach 
(rapu, tańca współczesnego, wushu), co 
daje wrażenie, że kompozycja całość zo
stała pomyślana jako szereg „numerów” 
rodem z talent show.

Mnogość pomysłów (scenografia 
w technologii 3D, kurtyny wodne, po
kaz sztuk walk wschodnich, lot na linie, 
taniec współczesny) przytłaczała, two
rząc kakofonię kiczu, często nieumo
tywowaną fabularnie. Szkoda, że przez 
pretensjonalność i nieposkromioną po
trzebę widowiskowości przedstawienie, 
które mogłoby być czymś absolutnie 
wyjątkowym, staje się tylko efekciar
skim popisem.  

Maja Skowron

Szaleństwo 
sobotniej nocy
La Fiesta del viejo, reżyseria: Fernando Ferrer, 
Grupa La Fiesta del Viejo (Argentyna)

Nie może się dobrze skończyć przyję-
cie, na które ktoś przychodzi z pi-
stoletem w kieszeni. Urodziny Viejo 
(hiszp. „stary człowiek” albo – w języ-
ku potocznym – „ojciec”) wymknęły 
się więc spod kontroli dużo bardziej 
niż stereotypowa kłótnia przy ro-
dzinnym stole. 

Do wspólnego świętowania zostaliśmy 
zaproszeni przez argentyńskiego reży
sera Fernanda Ferrera, który tytułową 
fiestę zorganizował w kameralnej sali Te
atru Wybrzeże, zamienionej z tej okazji 
w sportowy klub o bliskiej nam nazwie 
Polska. Duch sportu i silnie z nim zwią
zanej rywalizacji unosił się ponad sceną, 
jeszcze zanim publiczność zdążyła zająć 
swoje miejsca. Niewinna gra w pingpon
ga (którą mogli obserwować wchodzący 
do sali widzowie), zapowiadała mającą 
się źle skończyć rywalizację o względy 
bohatera, a  właściwie – jego majątek. 
Obecni na scenie przed rozpoczęciem 
właściwej akcji (tj. przed wybrzmieniem 
oficjalnego powitania) aktorzy dbali o to, 
byśmy poczuli się zaproszeni do stołu. 
Rzeczywiście impreza nie rozpoczęła się 
bez nas, ale w jej trakcie widownię do
strzegał tylko Viejo. Tracący zmysły pro
tagonista przekonywał pozostałych, że 
widzi przed sobą ludzi.

Może dlatego, choć nieraz dosłownie 
spadła mu z głowy korona, Viejo bez wąt
pienia królował na scenie tego wieczoru. 
To w końcu jego urodziny. Staruszek, jak 
Szekspirowski Lear, swój majątek po
stanowił rozdzielić pomiędzy trzy córki. 
Wyznanie miłości ojcu miało być warun
kiem otrzymania spadku. Uczynienie 
uczuć przedmiotem rywalizacji (im gor
liwsza i piękniejsza mowa, tym większe 
szanse na spory przydział majątku) czy 
traktowanie miłości w kategoriach nie
mal sportowych doprowadziło starca 
do szaleństwa, które, choć fabularnie 
mogło wydać się nieco niezrozumiałe, 
było najmocniejszym elementem przed
stawienia. Charyzma Abiana Vainsteina 
zdecydowanie przyćmiła resztę grupy. 
Może i członkowie rodziny Viejo próbo
wali przejąć nad nim kontrolę, ale to sta

ruszek bez korony i bez butów wzbudzał 
najwięcej emocji.

 La Fiesta del viejo podejmuje wiele 
wątków. To rodzinny dramat o relacjach, 
ale także opowieść o samotności, prze
mijaniu czy wreszcie dość smutna reflek
sja o współczesnym świecie, w którym 
rządzi pieniądz, a  do potrzebującego 
pomocy podchodzi się z podejrzliwością. 
Takie nagromadzenie tematów wywołu
je wrażenie chaotyczności do tego stop
nia, że zaskoczona mocnym zakończe
niem, zaczęłam zadawać sobie pytanie, 
czy pojawiający się na początku pistolet 
rzeczywiście musiał wystrzelić. 

Być może odpowiedzią na to jest wą
tek polityczny, czy konkretniej: będąca 
jego częścią „sprawa polska” (w wyko
naniu zespołu z  Argentyny kojarząca 
się trochę z Trans-Atlantykiem Gombro
wicza). Duża, białoczerwona flaga nie 
dawała zapomnieć o pochodzeniu pro
tagonisty przez całe przedstawienie.
Jedną z  najmocniejszych wypowiedzi 
starca była ta, w  której rozłam swojej 
rodziny opisywał poprzez analogię z po
dzielonym politycznie społeczeństwem. 
Obserwowaliśmy, jak dość absurdalna 
i – wydawałoby się – błaha sprawa (wy
znawanie miłości na zawołanie), dopro
wadza do konfliktów, budowania murów  
i, w  konsekwencji, zbrodni. „Polska się 
odrodzi”, słyszymy na zakończenie, ale 
nim to nastąpi, powinna się wypłakać. 
Jakby to, że wszyscy muszą się spektaku
larnie pozabijać, było jedynym środkiem 
do jej uzdrowienia. Dość przerażająca 
obserwacja. Gorzką refleksją skończyła 
się ta sobotnia impreza.  

La Fiesta del viejo, reż. Fernando Ferrer,  
fot. Dawid Linkowski 



6 nurt główny

Julianna Błaszczyk

Głośne przyjęcie 
u Króla Leara
La Fiesta del viejo, reż. Fernando Ferrer, Grupa 
La Fiesta del Viejo (Argentyna)

W La Fiesta del viejo postacie z Kró-
la Leara biegają, przekrzykują się, 
śpiewają, rozmawiają o piłce nożnej, 
piją wino, na zmianę sprzeczają się 
i czule przytulają, przez co przeno-
szą publiczność w realia prawdziwej 
fiesty w Buenos Aires. Ciąg wydarzeń 
po kłótni prowadzi do odkrycia przez 
widza prawdy o członkach tej rodziny 
oraz przyszłego (tragicznego) losu 
jej głowy, czyli Leara – tytułowego 
starca (po hiszpańsku – „viejo”). 

Argentyński reżyser Fernando Ferrer 
w spektaklu La Fiesta del viejo przeniósł 
akcję Szekspira w  realia współczesnej 
Argentyny – Lear staje się tutaj właści
cielem starego klubu sportowego o na
zwie Polonia. Człowiek ten w  obliczu 
zbliżającej się śmierci i  postępującej 
choroby, wyprawia przyjęcie urodzino
we, na którym zamierza rozdzielić ma
jątek pomiędzy swoje trzy córki. Tak jak 
u Szekspira, starzec oczekuje od dziew
cząt satysfakcjonujących wyznań miłości 
i podczas gdy dwie z nich entuzjastycz
nie go o niej zapewniają, trzecia decydu

je się na szczerość i zostaje pozbawiona 
spadku. W  spektaklu Ferrera rozmowa 
o majątku odbywa się w ukochanym klu
bie bohatera. Nazwa Polonia nawiązuje 
do rodzimego kraju Don Leara, z które
go zmuszony był emigrować z powodu 
żydowskiego pochodzenia. W chwilach 
słabości, dręczony postępującą chorobą 
Alzheimera, starzec wspomina pociąg, 
którym odjechali jego rodzice, buchającą 
z lokomotywy parę oraz odziedziczone 
po ojcu zegarek i płaszcz. Do dziś traktu
je te przedmioty jak skarby, które, nawet 
gdy pamięć zawodzi, przypominają mu 
o tym, kim jest.

Prosta scenografia autorstwa Rominy 
Giorno prezentuje wnętrze klubu, w któ
rym rozgrywa się akcja przedstawienia. 
Stół do pingponga, rozwieszony nad 
sceną sznur lampek z  flagą Polski po
środku oraz kilka krzeseł dały aktorom 
przestrzeń do dynamicznej gry, a  nie
jednokrotnie przesuwane bądź prze
wracane meble nadawały ciągłym kłót
niom i  krzykom większego rozmachu. 
W spektaklu nie ma żadnych skompliko
wanych zabiegów scenograficznych lub 
oświetleniowych, za to przestrzeń przez 
cały czas wypełniają aktorzy. Na po
dziw zasługuje zgranie zespołu – prawie 
wszystkie sceny są zbiorowe, w dodatku 
obecne na scenie osoby niejednokrot
nie biorą udziału w kilku symultanicznie 
rozgrywających się rozmowach lub szar
paninach, jeszcze bardziej eksponując 
konflikty.

La Fiesta del viejo, choć otwarcie na
wiązuje do Króla Leara, jest bardziej uni
wersalną wersją tej historii. Rozdającym 
majątek może być każdy ojciec, który 
w poczuciu nadchodzącego końca po
stanawia oddać kontrolę nad finansami 
młodszym członkom rodziny i  zaznać 
zasłużonego odpoczynku. Córki chcą 
usunąć ze swojego życia problem, jaki 
stanowią absurdalne życzenia Leara, 
a wydawane przez niego lekką ręką pie
niądze pragną zainwestować w  nieru
chomości. 

Don Lear cierpi, dręczony napadami 
szału, agresji i  potrzebą otrzymywania 
zapewnień o miłości, której sam nie zdą
żył ofiarować swoim rodzicom. Abian  
Vainstein zdołał oddać na scenie wszyst
kie te emocje, pokazując cierpienie po
staci i  jej usilne próby przejęcia po raz 
ostatni kontroli nad sytuacją. Ostateczną 
kontrolę przejmują jednak nie córki, lecz 
mąż jednej z nich, należący do tajnych 
służb wojskowych. Podobnie jak kiedyś 
w Argentynie w historii Ferrera o tym, kto 
ma władzę, zdecydowała broń i dopiero 
wystrzał z niej ostatecznie uciszył krzyki.

W La Fiesta del viejo konflikt zaczerp
nięty z Króla Leara stał się bardziej pro
zaiczny. Jego przerysowane rozwiązanie 
w końcowej części spektaklu daje poczu
cie pustki i bezsensowności wszystkich 
wcześniejszych kłótni. Żaden z członków 
rodziny nie zdążył przebaczyć innym ani 
sam nie doczekał przebaczenia. Winnych 
także nie odnaleziono...  
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Agata Kwiatkowska

Kto pod kim 
dołki kopie, ten 
sam w nie wpada
#Gwałt na Lukrecji, reżyseria: Marcin Liber, 
Teatr AST (Kraków)

Marcin Liber razem ze studenta-
mi i studentkami krakowskiej AST 
w spektaklu #Gwałt na Lukrecji 
wychodzą od mniej znanego tekstu 
Szekspira, by wykorzystać go do 
oskarżenia autora i jego, uznawanej 
za genialną, twórczości o umacnianie 
patriarchalnego systemu wraz z wła-
ściwą mu kulturą gwałtu. 

Jednocześnie przyglądają się innym 
tekstom kultury, praktykom społecz
nym i teatralnym, w których odnajdują 
kontynuację opresyjnych schematów. 
Gwałt na Lukrecji to jedyny tekst Szek
spira, w którego tytule pojawia się imię 
bohaterki bez męskiego towarzystwa. Ze 
sceny jednak słyszymy, że wbrew pozo
rom nie jest to zapowiedź oddania kobie
cej postaci przestrzeni do działania. Ciało 
Lukrecji ma ogromną symboliczną siłę, 
ale to nie bohaterka decyduje o wykorzy
staniu go do celów politycznych – czyni 
to mężczyzna. Poemat powiela zatem 
binarną opozycję społecznych ról: ak
tywność i działanie są po stronie męskiej, 
kobiecie przypisana zostaje bierność. 

Przewijające się przez spektakl cytaty 
bądź nawiązania do Szekspira wprowa
dzane są w sposób mający obnażyć jego 
seksizm, udowodnić jego współodpo
wiedzialność za istnienie stereotypów 
płciowych, które determinują kobiece 
bycie w świecie i w teatrze.

Temat seksualnej przemocy widocz
ny jest już na poziomie kostiumów i sce
nografii. Trzy ściany pokoju krwawią, 
wsparte i przebite przez metalowe pręty. 
Pod każdą z nich stoją gazowe kuchenki, 
a pod postawionym pośrodku łóżkiem, 
na pluszowej wykładzinie straszy wiel
ka, czerwona plama. Wbrew pozorom 
nie jest ciężko i  groźnie, klimat mamy  
popsymboliczny. Kostiumy aktorów, 
czyli góra z tak zwanej epoki, a niżej raj
tuzy z prześwitującymi bokserkami i adi
dasy, podpowiadają, że będzie to raczej 
zgrywa niż pomnik. Aktorki są ubrane 
w  dresowe spodnie i  obszerne bluzy 
z odręcznymi rysunkami kolczastych pe

nisów, żeńskich narządów rodnych, mają 
też wypisane „wkurzone” hasła, rymują
ce się z  Czarnym Protestem, poobwie
szane są tandetną, plastikową biżuterią 
dla małych dziewczynek. Na tym etapie 
udało się reżyserowi pokonać pokusę 
zmysłowego (i seksistowskiego) zapre
zentowania młodych aktorek, co przy 
podejmowanym temacie byłoby po pro
stu strzałem w kolano.

Tytułowy hashtag nie jest wyłącznie 
nawiązaniem do akcji #metoo, odpo
wiada też kompozycji przedstawienia, 
które jest zbudowane na zasadzie prze
chodzenia do kolejnych obrazów: teledy
sków, kontekstów literackich, wydarzeń, 
wzorców zachowań. Takie rozwiązanie 
jest nie tylko atrakcyjne wizualnie i daje 
szerokie pole do popisu aktorom i aktor
kom (szczególnie efektownie korzystają 
z niego w warstwie muzycznej), ale też 
sugeruje współudział studentek i  stu
dentów w  wyborze treści i  odniesień, 
jakie ostatecznie pojawiają się na sce
nie. Wkluczający sposób pracy cieszy, 

podobnie jak obranie kierunku teatru 
krytycznego, co w przypadku spektakli 
dyplomowych jest rzadkością. Niestety 
deficyt praktycznego doświadczenia 
twórców i twórczyń z tego typu teatrem 
skutkuje wpadaniem we własne sidła: 
posługują się tym samym językiem, któ
ry oskarżają, nie udaje im się uciec przed 
przemocą, seksualizacją i powielaniem 
genderowych klisz.

W szczególnie niebezpiecznym kie
runku zmierza scena przedstawiająca 
historię związku, w  którym doszło do 
gwałtu. Po wielu latach i  wspólnym 
przepracowaniu tematu była już para 
decyduje się napisać książkę o  swoim 
doświadczeniu i jeździć po świecie, orga
nizując tematyczne konferencje. Intencje 
niby dobre – pokazanie, że gwałt, to nie 
tylko ciemny zaułek, stworzenie miej
sca na męski głos, wydźwięk już mniej. 
Scena płynnie przechodzi w wykonanie 
utworu SOPHIE It’s Okay To Cry, podbija
jąc poczucie usprawiedliwiania opraw
cy – ofiary narzucanego społecznie wi
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Agata Łukaszuk

#LukrecJA
#Gwałt na Lukrecji, reżyseria Marcin Liber, Teatr 
AST (Kraków)

Dyplom studentów krakowskiej Aka-
demii Sztuk Teatralnych, #Gwałt na 
Lukrecji, to pierwszy prezentowany 
na tegorocznym Festiwalu Szekspi-
rowskim spektakl z cyklu „Wkurzone 
na Szekspira”. Reżyser Marcin Liber 
i młodzi aktorzy wzięli na warsztat 
poemat Szekspira Gwałt na Lukrecji, 
by zmierzyć się z tematem przemocy 
wobec kobiet oraz obalić powszech-
ne przeświadczenie o nietykalności 
czy niezaprzeczalnej wielkości legen-
darnego pisarza ze Startfordu.

Kameralna przestrzeń sceniczna stwo
rzona przez Mirka Kaczmarka to obu
dowany trzema różowymi ścianami 
dziewczęcy pokój, który nie przypomina 
jednak bezpiecznego azylu dorastającej 
nastolatki. Wypełniają go przede wszyst
kim kuchenne piecyki gazowe. W rogu 
pomieszczenia ustawiono pianino, a na 
środku łóżko, pod którym widać dużą, 
czerwoną plamę krwi. Krwią umazane 
są także ściany oraz – jak się niebawem 
okaże – bohaterki spektaklu; na ich blu
zach oprócz różnych rysunków oraz sy
gnalizujących zaangażowanie w sprawy 
kobiet napisów, takich jak „#metoo” lub 
„fuck off”, widać czerwone plamy. Kostiu
my, również autorstwa Mirka Kaczmarka, 
to zresztą ten element spektaklu, który 
od samego początku przykuwa uwagę. 
Aktorki mają na sobie luźne dresowe 
spodnie w  zabawne wzory, kolorowe 
bluzy z kapturem, dużo plastikowej bi
żuterii, a  na głowach opaski, kokardy 
i błyszczące korony z cekinami. Aktorzy 
natomiast ubrani są w stroje stylizowane 
na czasy elżbietańskie z tą różnicą, że na 
scenie występują nie w charakterystycz
nych pantalonach, lecz w białych, prze
świtujących rajtuzach.

Spektakl #Gwałt na Lukrecji przypomi
na swego rodzaju manifest feministycz
ny – kolejne bohaterki snują opowieści 
o  dokonanych na nich gwałtach, i  to 
właśnie do kobietofiar należy tutaj głos. 
Ich herstories (termin przypisywany ame
rykańskiej działaczce społecznej Robin 
Morgan) i zapoczątkowana przed ponad 
dziesięcioma laty, a  rozpropagowana 
w 2017 roku przez amerykańską aktor
kę Meliyssę Milano akcja #metoo są bo

wiem na pierwszym planie. Postaci mę
skie tworzą jedynie tło tych opowieści, 
występując głównie w rolach oprawców. 
Obnażone zostają również patriarchalne 
mechanizmy rządzące światem, w tym 
także światem sztuki. Kwestionuje się tu
taj między innymi pozycję Szekspira jako 
wielkiego pisarza, gdyż – jak mówi jedna 
z bohaterek – był on mizoginem, a jedy
ny utwór, w  którego tytule występuje 
kobiece imię to właśnie Gwałt na Lukrecji  
(w dodatku najważniejszy w tym tekście 
jest jego polityczny wymiar, a nie los bo
haterki – zgwałconej kobietysamobój
czyni). 

W spektakl wkomponowano intertek
stualne odniesienia do różnych tekstów 
kultury, między innymi serialu Black Mir-
ror, twórczości angielskiej dramatopisar
ki Sarah Kane czy wyreżyserowanego 
przez JeanaLuca Godarda filmu Pogar-
da z 1963 roku, co czyni całą opowieść 
jeszcze bardziej uniwersalną. Chociaż 
przedstawienie jest równe, niektóre 
sceny szczególnie się wyróżniają. Nale
żą do nich epizody odgrywania na migi 
(Joanna Pocica) niektórych wypowiedzi 
bohaterek spektaklu, przywodzące na 
myśl australijską piosenkarkę Się, któ
ra w teledysku do utworu Soon We’ll Be 
Found tłumaczy swoją piosenkę na język 
migowy. W pamięć zapada także wyko
nanie piosenki SOPHIE It’s Ok To Cry (Sta
nisław Twaróg) oraz moment, w którym 
jedna z  bohaterek (Weronika Warchoł) 
wynosi poza scenę i widownię materac, 
by pod koniec przedstawienia wnieść go 
ponownie i zaprezentować wypisane na 
nim przez studentki AST historie nadużyć 
seksualnych, których stały się ofiarami.

Jak to zwykle bywa w spektaklach dy
plomowych, reżyser eksponuje zdolno
ści młodych aktorów tak, by mogli się oni 
zaprezentować w pełnej krasie. Na sce
nie nie brakuje więc popisów aktorskich, 
muzycznych, choreograficznych, komicz
nych, a nawet językowych (scena wywia
du po francusku). Wszystkie te talenty 
w połączeniu ze sprawnie poprowadzo
ną dramaturgią (Martyna Wawrzyniak) 
sprawiają, że spektakl nie tylko dobrze 
się ogląda, lecz jest przede wszystkim 
istotnym głosem w ważnej sprawie. Im 
więcej będzie się mówić o przemocy sek
sualnej, tym większa będzie świadomość 
społeczna problemu, na który narażona 
jest przecież każda z kobiet.  

zerunku silnego, twardego mężczyzny.  
W następnej sekwencji aktorzy mówią 
cytatami z  Szekspirowskich sonetów, 
które mogą sugerować, że domniemana 
mizoginia poety wynika z niemożności 
zaspokojenia homoerotycznego pożąda
nia. Podobne aluzje ujawnia scena „po
jebusów”, czyli męskich postaci z Tytusa 
Andronikusa. Upatrywanie w miłości do 
mężczyzny źródła uprzedzenia do kobie
ty lub choćby umożliwianie takiej inter
pretacji udowadnia, w jak świetnej kon
dycji wciąż jest patriarchalny porządek. 
Inny teledyskowy cytat okazał się bar
dziej spójny i fortunny. Odtworzonemu 
na scenie utworowi Roberta Piernikow
skiego towarzyszy zapętlona, sugestyw
na choreografia podnoszenia, przeno
szenia, przerzucania bezwolnego ciała 
partnerki. Z  tyłu stoją rapujące niskim 
głosem chłopaki z  blokowiska, pośród 
nich jedna dziewczyna, której głosu nie 
słychać. Żeby mogła stać z nimi w jednej 
linii, musi przejąć ich gesty i ekspresję.

Na okoliczność festiwalowych poka
zów twórcy włączyli do spektaklu w gra
ficznej postaci cytat z Własnego pokoju 
Virginii Woolf, esejumanifestu femini
stycznego, przed wydaniem wygłoszo
nego w  żeńskich college’ach w  Cam
bridge. Wymyślona opowieść o siostrze 
Szekspira i  metafora własnego pokoju 
odnoszą się do postulowanej przez pisar
kę niezależności finansowej i intelektual
nej kobiet1. Obieranie Woolf na wspól
niczkę w  oskarżeniu jest ryzykownym 
posunięciem. Jej zarzuty są historyczne, 
dotyczą porządku społecznego i kondy
cji kobiet z czasów elżbietańskiej Anglii, 
o żeńskich postaciach u Szekspira pisała 
w innym duchu i kontekście – nieprzysta
walności ich literackiego wizerunku do 
rzeczywistości: kobieta z fikcji literackiej 
potrafi być równie wielka i potężna jak 
mężczyzna, a może i potężniejsza2.

Głos z  krakowskiej AST jest bez
sprzecznie ważny, bo odpowiedź na 
problem przemocy seksualnej i  akcję 
#metoo w  polskiej kulturze i  mediach 
jest nikła. Może jednak zanim Szekspira, 
to należałoby postawić pod ścianą język 
i narzędzia, którymi wciąż posługujemy 
się w teatrze, a które przyklepują to, co 
należałoby pogrzebać.  

1 A. Gajewska, Własny pokój, [w:] Encyklopedia 
gender. Płeć w kulturze, red. M. RudaśGrodzka, 
K. NadanaSokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, 
K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska,  
E. Serafin, A. Wróbel, Warszawa 2014.
2 V. Woolf, Własny pokój, przeł. A. Graff, 
Warszawa 1997.
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Julianna Błaszczyk 

Soliloquium na 
śmietniku 
Makbet, adaptacja, scenografia i reżyseria: 
Klaudyna Rozhin, Divaldo Kontra (Słowacja)

Makbet (Petera Čižmára) w monodra-
mie Klaudyny Rozhin, otwierającym 
tegoroczną edycję SzekspirOFFa, to 
człowiek poszkodowany przez los, 
który budząc się ze snu pośród kilku 
worków na śmieci, przeżywa histo-
rię z Szekspirowskiej tragedii, ale 
w obrębie własnego umysłu. Snuje 
senną opowieść o zbrodni, triumfie 
i karze, jednocześnie wraz z kolejny-
mi skarbami kloszarda wyciągając na 
wierzch pytania o to, czym obecnie 
jest wolność i władza. 

W słowackim monodramie Makbet jest 
zupełnie sam – dosłownie i  w przeno
śni, bo w spektaklu nie występuje żadna 
inna postać z  tragedii. Cała przestrzeń 
zostaje oddana tytułowemu bohaterowi, 
jego rozważaniom oraz (ze względu na 
brak tłumaczenia najbardziej czytelnym) 
stanom emocjonalnym. I choć samotny 
umysł może zwariować, w tym wypad
ku szaleństwo mężczyzny wcale nie jest 
oczywiste. 

Scenę Teatru w  Oknie wypełniają 
worki na śmieci, plastikowe butelki, folie, 
odpadki. Pośród nich leży Makbetklo
szard. Wstaje, widać, że jest czymś zaafe
rowany, zaniepokojony. Układa butelki, 
mamrocze coś do siebie, jakby zastana

wiał się, co zrobić czy ustalał plan działa
nia. Na skupionej twarzy widać frustrację 
i jeszcze tłumiony strach. Odnosi się wra
żenie, że powstały ze śmieciowiska czło
wiek nie jest świadomy swojej samot
ności. Rozmawia ze sobą, jednocześnie 
imitując obecność jakiegoś rozmówcy. 
Wzywa kolejnych bohaterów tragedii po 
imieniu. Wchodzi w role Banqua, Macduf
fa lub swojej żony, Lady Makbet. Sprawia 
wrażenie (z uwagi na brak tłumaczenia 
nie wiem, czy tak było rzeczywiście), 
jakby na zmianę opowiadał i przeżywał 
pewną historię. Jego narracja przypomi
na wyznania człowieka, który wewnąrz 
własnego umysłu wytwarza alternatyw
ną rzeczywistość, wiedzie przede wszyst
kim wyobrażone życie. 

Aktor grający w  monodramie wy
korzystuje do zobrazowania wydarzeń 
Szekspirowskiej tragedii rozmaite przed
mioty, które kolejno podnosi z podłogi 
lub wyciąga z worków na śmieci. Znaj
duje lusterko, rozbija je i przeglądając się 
w nim, wspomina imię Banqua. Sięga po 
czerwoną szminkę, maluje nią usta, po 
czym rozmazuje ją na rękach, przywo
łując w ten sposób postać Lady Makbet. 
Wszystko to robi w pośpiechu, z pewnym 
szaleńczym niepokojem, pozwalającym 
wątpić w prawdziwość jego historii. To 
jednak właśnie ciągły niepokój sprawia, 
że monodram nie traci intensywności 
i  trzyma w  napięciu. Wykorzystywane 
przedmioty znajdują się gdzieś obok wy
darzeń, wyznaczają – jak tytuł rozdziału, 
co będzie dalej; ich funkcja jest czysto 
ilustracyjna. Atmosferę w całości buduje 
gra Petera Čižmára, która, choć często 
przerysowana, nadaje historii kloszarda 

Karolina Kowalczyk

Teatr swój widzę 
ogromny, pełnią 
go wielkie 
przestrzenie
 
Relacja z wykładu Janusza Józefowicza  
Stereoskopia w teatrze 

Stereoskopia to technika wirtual-
nego kreowania obrazów w taki 
sposób, by nie tylko oddać kształt 
i kolor przedmiotów, ale też możliwie 
urealnić ich trójwymiarowość i zależ-
ności przestrzenne pomiędzy wszyst-
kimi obiektami znajdującymi się 
w polu widzenia patrzącego. Metoda 
ta wymaga zaawansowanych tech-
nologicznie warunków, ogromnego 
nakładu czasu i pieniędzy, dlatego 
jest eksploatowana głównie przez 
przemysł filmowy.

Janusz Józefowicz używa stereoskopii 
jako formy teatralnej – z  trójwymiaro
wych obrazów tworzy wirtualne sceno
grafie, które widz może oglądać przez 
specjalne okulary. Artysta uważa, że 
stereoskopowe światy, które powołuje 
do istnienia, potęgują wrażenia publicz
ności i dostarczają patrzącym najsilniej
szych emocji.

Taka była NeoWerona w  wodnym 
musicalu wywiedzionym z Romea i Julii, 
który mieliśmy przyjemność zobaczyć na 
głównej scenie Teatru Szekspirowskie
go. Sam reżyser opowiadał na spotkaniu 
o tym, że przenosząc Szekspira – na po
ziomie wizualnym i dramaturgicznym – 
w  przyszłość, szuka wspólnego języka 
z młodymi ludźmi (spektakl kierowany 
jest przede wszystkim do nastolatków). 
Korzystanie z efektownych technologii 
wizualnych pozwala dotrzeć do tak licz
nej grupy widzów, na jaką tradycyjny 
i  mniej widowiskowy teatr rzadko ma 
szansę oddziaływać. Z  możliwościami, 
które otwiera robienie takiego rodzaju 
widowisk, wiąże się szczególna odpo
wiedzialność.  

Makbet, reż. Klaudyna Rozhin, fot. Sebastian Góra 
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Julia Wróblewska

Melodia 
Szekspira
Dwaj panowie z Werony / Two gentlemen 
of Verona, reżyseria: Carl Heap, The Royal 
Academy of Dramatic Art (Wielka Brytania) 

Spektakl Dwaj panowie z Werony 
wystawiany przez grupę studentów 
drugiego roku The Royal Academy of 
Dramatic Art z Wielkiej Brytanii jest 
przykładem wyjątkowo klasycznego 
wystawienia Szekspira. Przy prak-
tycznie zerowej scenografii i niewielu 
rekwizytach na pierwszy plan wycho-

unikalny charakter.
Po opowiedzeniu o morderstwie i po

przedzających je wątpliwościach Makbet 
wyciąga z worka metalową obręcz – ko
ronę – i  sam ją na siebie nakłada, mia
nując się tym samym królem swojego 
śmietniska, co wzbudza poczucie zaże
nowania. Wypowiadanym po słowacku 
kwestiom towarzyszy kalejdoskop, czę
sto skrajnych, emocji – od dzikiej eufo
rii, wtórującej wyobrażonej odmianie 
kloszardziego los, po strach przed tym, 
jakie konsekwencje czekają morderców. 
Kilkukrotne wcieranie w  ręce szminki 
przypomina o tym, Makbet prawdopo
dobnie nie zabiłby Duncana, gdyby Lady 
Makbet wszystiego wcześniej nie ukarto
wała. W tym kontekście tytułowy boha
ter monodramu staje się w pewnym sen
sie ofiarą spisku, która na dodatek mierzy 
się z widmem krwi na rękach, widmem 
winy i kary. 

Makbet ze spektaklu Klaudyny Rozhin 
to postać odrzucająca, ale nieoczywista. 
Ostatnie słowa monodramu, czyli „Time 
is free”, będące fragmentem wypowiedzi 
Mercucia, w sztuce nawiązują do nasta
nia nowych czasów, nowej władzy. Nie 
wiadomo, dlaczego bohater budzi się na 
wysypisku śmieci – być może to metafora 
rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć; 
świata skoncentrowanego na autonomii 
jednostek. Jednym ułatwia on szybsze 
dotarcie do celu, a innych sprowadza na 
śmietnik, z którego trudno wydostać się 
inaczej, niż opuszczając go w myślach.  

dzi warsztat młodych aktorów oraz 
dźwięczność ich brytyjskiego akcen-
tu, który po obejrzeniu tej pracy tym 
bardziej wydaje się najodpowiedniej-
szym dla sztuk stratfordczyka. 

W jednej ze swoich pierwszych sztuk 
Szekspir porusza dość ograniczoną – 
w  porównaniu do jego innych dzieł 
– ilość tematów i skupia się na czworo
kącie miłosnym. Proteusz najpierw jest 
zakochany w  Julii, następnie w  Sylwii. 
Walenty pozostaje wierny tej drugiej. 
Podczas kolejnych intryg możemy sku
piać się na utrzymanej w konwencji śre
dniowiecznej grze aktorskiej, która wy
starcza, by utrzymać uwagę widza przez 
cały spektakl.

Co ciekawe, postaci drugoplanowe 
aktorsko zdają się przynależeć do pla
nu pierwszego. Najwięcej uwagi sku
pia na sobie Walentyna, w tłumaczeniu 
Stanisława Koźmiana nazwana Śpie
chem, która nawet próbując zabić mu
chę siedzącą na jej na policzku, kradnie 
całą scenę, a jej mimika jest najlepszym 
z możliwych komentarzem do bieżącej 
akcji. Równie wyróżniającym się, nawet 
w scenach zbiorowych, bohaterem jest 
sługa Proteusza, Lanca. Podczas epi
zodów, w  których występuje z  psem, 
wyjątkowo komiczny efekt tworzy się 
z kontrastowego zestawienia aktorów – 
bezruchu ludzkich rozmiarów psa w kurt
ce i  ciepłej czapce z zawiązaną na niej 
kokardą oraz plastyczności aktorki gra
jącej Lancę, której twarz, a właściwie jej 
grymasy, zmieniają się w każdym zdaniu. 
Główni bohaterowie wypadają przy tych 

Makbet, reż. Klaudyna Rozhin, fot. Sebastian Góra 

Dwaj panowie z Werony, reż. Carl Heap, fot. RADA
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dwóch drugoplanowych postaciach mało wyrazi
ście, choć nie można im zarzucić niekonsekwencji 
podczas gry. W pierwszej połowie przedstawienia 
Julia nie przekonuje jako zakochana dziewczyna, 
dopiero kiedy przebiera sie za Sebastiana w celu 
towarzyszenia Proteuszowi, jej gra urzeka, poru
sza i rzeczywiście budzi w widzu rodzaj niechęci 
do postaci jej ukochanego.

Największą zaletą Dwóch panów z Werony za
granicznych studentów była zdecydowanie wier
ność Szekspirowi – jego tekst mówiony z emfazą 
i pięknym brytyjskim akcentem brzmi jak melodia 
nawet bez śpiewu aktorów. Twórcom udaje się 
oczarować publiczność z  jednej strony opowia
daną historią, która dla wielu widzów może oka
zać się szalenie wciągająca (mamy bowiem do 
czynienia z tekstem mniej popularnym od takich 
Szekspirowskich klasyków jak Hamlet czy Sen nocy 
letniej), z drugiej – wyrazistym aktorstwem, balan
sującym na granicy przerysowania i komediowej 
dosłowności, ale nie wpadającym w pułapkę oczy
wistości.  
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