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Pierwsze prawo
Miarka za miarkę, reż. Jan Klata,
Divadlo pod Palmovkou (Czechy)

Oglądając Miarkę za miarkę w reżyserii Jana Klaty, trudno uwierzyć,
że spektakl powstał na podstawie
tekstu komediowego. Wprowadzone skróty pozwoliły twórcom na
zagęszczenie atmosfery opresji,
a scenografia składająca się z otaczających scenę czarnych kotar i wysuwanych z podłogi dybów sprowadziła

Szekspirowską opowieść w mroczne
rejony, w których rządzi jedynie
przemoc.
Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują bohaterowie, jest przesiąknięta mrokiem.
Kiedy w początkowej scenie Książę pali
dokumenty, płomień trawiący papier
rozświetla czerń scenografii i razi oczy
przywykłe do ciemności. Później pojawiają się postaci rodem z klubu nocnego. Drag queen i mężczyźnie w stroju
banana towarzyszą muzyka i kolorowe,
migające światła reflektorów, wskazujące
na to, że tych dwoje pochodzi z miejsca,
w którym reguły codzienności zostają

odwrócone. Pierwsze wejście na scenę
Izabeli przypomina fragment horroru
o zakonnicy opętanej przez szatana. Aktorka trzymając różaniec, w spazmach
wije się po scenie. Już po tym krótkim
wyliczeniu widać, że reżyser zgromadził
inspiracje pochodzące z różnych obszarów, każda z nich pracuje jednak na ten
sam efekt. Świat przedstawiony za pomocą komedii Szekspira wydaje się tak
zepsuty, że powinien się rozpaść na naszych oczach. Tak się jednak nie dzieje,
a tym, co utrzymuje go w stałej formie,
są reprodukowane w nieskończoność
struktury władzy, objawiające się na poziomie relacji rodzinnych i państwowych.
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Zbudowaniu spektaklu na napięciach
między bohaterami i dynamice ich relacji
sprzyja świetny zespół aktorski, z jakim
Jan Klata miał szansę pracować w praskim teatrze. Na scenie nie zobaczymy
kreacji słabych, a dwie są wręcz wspaniałe. Grająca Izabelę Tereza Dočkalová
oraz Jan Teplý w roli Angela stworzyli
hipnotyzującą parę zaciekłych antagonistów. Obserwowanie aktorów na scenie
było niezwykłym przeżyciem, ponieważ
wydawali się oni uosabiać odmienne żywioły, których siła ujawniała się właśnie
w momencie konfrontacji. Izabela to bohaterka płomienna, nieuległa i broniąca
swoich racji do ostatka, z kolei Angelo to
cyniczny gracz, z kamienną twarzą popełniający kolejne wykroczenia. W dramacie bohater ten określony jest jako
„mąż, w którego żyłach zamiast krwi płynie tylko śnieg stopiony”. Kreacja czeskiego aktora idealnie oddała tę frazę.
Klata w swoim czeskim spektaklu odwołał się do trzech kwestii związanych
z władzą, które w kontekście współczesnych debat politycznych i społecznych
miały szansę wybrzmieć szczególnie
mocno. Skupiając się na nich, nie dopuścił się jednocześnie nadużyć wobec
tekstu Szekspira, w którym są one rów-

nie istotne i przedstawiono je wprost.
Pierwsza jest kwestia prawa, jego ustanawiania, egzekwowania i nadużywania
przez posiadaczy władzy politycznej.
Niezwykle istotny staje się również alians
władzy państwowej z kościelną, pozwalający dwóm wielkim instytucjom szczelnym kokonem owinąć poddanych i wierzących. Wreszcie władza, jaką w ramach
systemu patriarchalnego, wpieranego
przez instytucje kościelne i państwowe,
mają mężczyźni nad kobietami.
Szekspirowska fabuła, w której mamy
do czynienia z niesprawiedliwymi wyrokami, prawem sądzącym moralność,
szantażem, szafowaniem karą śmierci
i przemocą seksualną, wydaje się sprzyjać stworzeniu mocnej, politycznej wypowiedzi. W czeskiej Miarce za miarkę
taka wypowiedź nie zostaje jednak sformułowana. Spektakl oddziałuje raczej na
poziomie emocji niż sensów, które ulegają zresztą rozproszeniu wśród różnorodnych tropów estetycznych i muzycznych.
W scenach, które najmocniej zapadają
w pamięć, dochodzi do brutalnych aktów
przemocy wobec kobiet. Pierwszą z nich
jest rozciągnięta do granic wytrzymałości widza scena gwałtu Angela na zakutej
w dyby Marianie, a w drugiej, kończącej
spektakl, Książę zmusza Izabelę do patrzenia
na to, jak się onanizuje.
W obu scenach kobiety
są nieme i bezsilne, nie
dysponują żadną bronią
przeciwko władzy mężczyzn. Relacja między
kobietą podległą wymiarowi sprawiedliwości
a posiadającym władzę
mężcz yzną staje się
w Miarce za miarkę modelem układu sił, z którego nie ma ucieczki i który reprezentuje najdalej
posunięte społeczne zepsucie. Najważniejszym
z praw okazuje się tutaj
prawo do posługiwania się przemocą wobec
słabszych nie tyle pod
względem fizycznym, ile
politycznym. W spektaklu Klaty każdy robi tyle
zła, na ile go stać, a pięcie
się po szczeblach politycznej hierarchii sprzyja temu, by można było
popełniać coraz więcej
nadużyć.

Michał Pawłowski

Wszystko
po zmianach
Miarka za miarkę, reż. Jan Klata,
Divadlo pod Palmovkou (Czechy)

Erotyka w miejsce Boga? Sprawiedliwości? A co, gdyby dzisiejsze dyskursy wyzwolenia seksualnego okazały
się jedynie narzędziem sprawowania władzy? Być może obudziliśmy
się w świecie, w którym obietnica
nieskrępowanej autokreacji stała się
kijem i zarazem marchewką dla mas.
Czesi wraz z polskim reżyserem biorą
na warsztat ostatnią komedię Szekspira i prowadzą widzów do czeskiej
tragedii. Oto sąd nad współczesnością.
Jan Klata razem z zespołem czeskiego teatru Divadlo Pod Palmovkou, podejmując zadanie konkretyzacji i osadzenia we
współczesnych realiach Szekspirowskiej
Miarki za miarkę, staje przed nie lada wyzwaniem. Otrzymujemy świat, w którym
wszelkie granice zostały zatarte – wszystko zdaje się wyłącznie kwestią tytułowej
miary. Żadna z postaci nie daje się jednoznacznie przyporządkować do jednej ze
stron dychotomii czystość – chuć, bezsiła
– władza, świętość – demonizm.
Szerokie pole do tych transgresji
stwarza ascetyczna scenografia, na którą składają się w zasadzie tylko kilka par
rozkładanych dybów, nieokreślona dekoracja w tle (szubienice?) oraz niewielka
liczba ruchomych rekwizytów. Prostota
nakreślonej przez Justynę Łagowską
przestrzeni pozwala przenieść ciężar
ekspresji artystycznej na wyrazistą grę
aktorów, a także – co można uznać za
wyjątkowo udane rozwiązanie – na stroje bohaterów, które pełnią istotną funkcję w kreowaniu zarówno ich pozycji, jak
i charakterów.
Uświęcona siłą tradycji władza,
dzierżona przez księcia Wincencja (Jan
Vlasák), której charakter oddają klasycystyczna peruka i makijaż twarzy, przekazana zostaje pod jego nieobecność
młodemu Angelowi (Jan Teplý), z pozoru
jedynie ubranemu w modny garnitur,
zimnemu technokracie. Szybko – bo już
przy drugim wyjściu na scenę, jego strój
pokrywają srebrne kolce. Chłodną technikę władzy zastępuje pobożność, tak
jak garnitur staje się szatą pokutną. Obie
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Szkotka
i Angielka
wchodzą do baru
Królowe, reżyseria, koncepcja, tekst
i wykonanie: Bea von Malchus (Niemcy)

Niewiarygodne! Kobieta mówi pięcioma głosami i nie łapie przy tym
zadyszki. W końcu w Polsce! [zobacz
zdjęcia]

Miarka za miarkę, reż. Jan Klata, fot. Dawid Linkowski, s. 2—3

jednak w rzeczywistości mają skrywać
dygoczącą z pożądania chwiejną postać,
próbującą twardo trzymać ster władzy,
nie mogąc jednocześnie opanować samej siebie.
Aktorzy rozpoczynają odważną grę
ze współczesnością. Na scenę wkraczają
drag queen (Tomáš Dianiška), przebrany
za banano-penis pracownik nocnego
klubu czy przyjaciel uwięzionego Claudia
(Jan Hušek), ratownik rodem ze Słonecznego patrolu, Lucio (Ondřej Veselý). Wszyscy rzecz jasna narażają się na konflikt
z purytańską w swym charakterze władzą. Co jednak znacznie istotniejsze dla
całokształtu spektaklu, to fakt, że właśnie te postaci w największym stopniu
wprowadzają widzów w estetykę kampu
i (ironicznej?) zabawy kiczem i pornografią. Surowe, dyskotekowe rytmy oraz
światła wraz z towarzyszącymi im układami choreograficznymi do pewnego
stopnia mogą szokować, do pewnego
zaś wyzwalać emocje tkwiące głęboko
w oglądających.
Bez względu na ocenę powyższej
kwestii nie ulega wątpliwości, że twórcy
czeskiej Miarki za miarkę silnie zaakcentowali większość wykorzystanych środków
wyrazu. Spośród nakreślonych mocną
kreską postaci zdecydowanie wyróżnia
się siostra Claudia, Izabela grana z polotem przez Terezę Dočkalovą. To właśnie
przede wszystkim ona balansuje na linie
sprzecznych emocji i w jednym momencie ucieleśnia wielorakie, zewnętrzne wobec niej siły. Mniszka Izabela okazuje się

nie kimś zwyczajnym, ale zakonnicą rozdartą między świętością a opętaniem –
pierwsza, demoniczna scena z jej udziałem jest wręcz elektryzująca.
Rachunek zysków i strat okazuje się na
koniec ujemny, a pojednanie zaprowadzone dzięki powrotowi Księcia do kraju
jest jedynie pozorne. Władza Angela zostaje co prawda okiełznana i Claudio cieszy się odzyskaną wolnością, jednak sam
Wincencjo ujawnia swoją naturę oślizgłego erotomana. Swobodna zabawa erotyzmem nie prowadzi tu do radosnego
wyzwolenia ani odkrycia nowego pola
estetycznej percepcji – jest ona brudnym
narzędziem władzy i stoi za każdą potęgą, zdają się mówić twórcy spektaklu.
Miarka za miarkę staje się tym samym
refleksją nie nad relacją między władzą
a wartościami w pewien sposób pozytywnymi, na przykład sprawiedliwością,
ale nad związkiem łączącym ją z ukrytymi instynktami każdego z nas. Widz
nie pozostaje z uczuciem oczyszczenia,
mimo pozornego powrotu do status quo
ante. Rzeczywiście, wszystko zdaje się takie jak dawniej, ale zniszczono przecież
niewinność i figurę dobrego patriarchy.
Nie ma powrotu do dawnego świata.
Być może właśnie ta myśl staje się
największym atutem czeskiej inscenizacji. Nie umiejętna gra aktorska, sprawnie
połączona z wykorzystanymi strojami,
ani też odważna estetyka spektaklu. Nawet ryzykowne zabiegi z seksualnymi
akcesoriami schodzą przy tym na dalszy
plan.

Monodram Bei von Malchus można by
określić terminem one woman show
(odnoszącym się do niemieckiego OneMensch-Theater, w którym artysta odpowiedzialny jest za wszystkie etapy
powstawania spektaklu), jednak należy
się przy tym wystrzegać raczej negatywnych skojarzeń związanych z polską
– przeważnie ściśle rozrywkową – odmianą tego rodzaju przedstawień. Oczywiście mocnym aspektem Królowych jest
nieustannie iskrzący się humor, który
nadaje akcji odpowiednie tempo oraz
wzbudza rozczulająco szczere wybuchy
śmiechu na widowni, jednak farsowość
nie odziera spektaklu z głębszego, nierzadko gorzkiego znaczenia.
Żart w swojej bezpośredniej postaci opiera się w Królowych na silnym
dystansie do wydarzeń historycznych,
wplataniu licznych anachronizmów oraz
barwnym języku poszczególnych postaci. Kolejnym jego aspektem jest silna stereotypizacja, która przedstawia Szkotów
jako zdegenerowanych barbarzyńców
o nadmiernej agresji oraz skłonnościach
zoofilskich, Francuzi zaś okazują się niepohamowanym w seksualnych żądzach
narodem bawidamków. Gra kulturowymi
uproszczeniami zazwyczaj odnosi się do
mężczyzn, będących kolejnym tematem
do żartu. Okrutny dla żon Henryk VIII Tudor nie występuje tu inaczej niż „ten tłusty Henryk”, Thomas Seymour kreowany
jest na gustującego w sporo młodszych
dziewczynkach, nadętego samca alfa,
król Hiszpanii Filip II Habsburg okazuje
się impotentem, a Henryk Stuart, lord
Darnley – alkoholikiem oraz miłośnikiem
domów publicznych (wskutek czego
zaraża się syfilisem). Można się pokusić
o spojrzenie na spektakl z perspektywy
psychoanalitycznych badań nad represją
seksualną, warto jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpośrednie,
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cji – być może na marginesie opowieści
o królowych prowadzi własną grę.
Niewątpliwie jasnym punktem Królowych jest Bea von Malchus, co wydaje
się zrozumiałe w przypadku one woman
show. Należy jednak podkreślić, jak wybitną kreację udało jej się stworzyć. Bez
zadyszki, bez najmniejszego zacięcia niemiecka artystka przeskakuje z roli do roli,
z męskiej, zbójeckiej chrypki do dziecięcych falsetów, z gorącej walki o władzę
do chłodnej kalkulacji. Ruch sceniczny,
mimo że początkowo może się wydawać
dość ograniczony (w końcu von Malchus
spędza całe przedstawienie na środku
sceny, okupując stołek), jest perfekcyjnie przemyślany i wykonany. Po tej serii
zachwytów muszę jednak zauważyć, że
dramat mógłby być lepiej skonstruowa-

ny pod względem tekstualnym. Zanim
przedstawienie się rozpoczęło, jedna
z organizatorek ostrzegła publiczność
przed dużą ilością tekstu, który miał się
wyświetlać na ekranie. Brzmi to jak niedopowiedzenie, ponieważ tekstu tu co
niemiara. Usunięcie niepotrzebnych postaci i wątków, które tak naprawdę poza
chaosem niewiele więcej wprowadzają,
nadałoby przedstawieniu sztywniejszą,
bardziej adekwatną strukturę. Nie chcę
przez to powiedzieć, że koniec końców
Królowe opierają się na dość banalnych
wnioskach. Myślę, że wystarczy nieco
mniej czasu niż sto dwadzieścia pięć
minut, aby na This is a Man’s World odpowiedzieć – niepozbawionym finezji, lecz
nieco oklepanym – fuck off.

Koncepcja Mateusz Kaliński

wewnątrzdramatyczne wyjaśnienie sensu takiej charakterystyki męskich postaci. Byłaby nim ostatnia piosenka, którą
wykonuje Elżbieta I. Królowa angielska
wyraża w niej – delikatnie mówiąc – rozczarowanie męskimi rządami w męskim
świecie. Wydają się one jej krwawą i,
rzecz jasna, głupawą rozgrywką o władzę. Władczyni wyraża nawet pewną nadzieję, że może uda jej się zawrzeć pokój
z Marią Stuart i zwyczajnie pójść z nią do
baru na drinka.
Patrząc na Królowe od strony formalnej, warto zwrócić szczególną uwagę
na dość płynne zmiany tonacji. W tym
miejscu także dostrzegam różne tego
poziomy. Najoczywistszym jest podzielenie monodramu na dwa akty, przy
czym pierwszy nazwałbym radosną, nieskrępowaną zabawą z historią i konwencją, drugi zaś – mimo że niepozbawiony
humoru i groteskowych piosenek – nieco poważniejszym wejrzeniem w kulisy
manipulacji i gier na dworach angielskim
i szkockim. Wydaje się także, że Królowe
kończą się pewną klamrą kompozycyjną – na początku zostaje ścięta Anna
Boleyn, żona „Henryka tłuściocha” oraz
matka królowej Elżbiety, pod koniec
w ten sam sposób ginie Maria Stuart.
Przestrzegałbym jednak przed wyciąganiem tak pochopnych wniosków – Bea
von Malchus zaznacza, że przedstawienie rozpoczęła bajką, kończy zaś horrorem. Jak się bowiem okazuje, te dwa
ścięcia mają zupełnie inną wymowę, nastrój oraz znaczenie. Horror – oczywiście
upudrowany farsą – nie odnosi się do
kolejnej egzekucji, lecz raczej do powielenia patriarchalnego schematu – w tym
wypadku odziedziczonego przez córkę
po krwawym ojcu.
Drugą, głębszą warstwą zmian w tonacji monodramu wydają mi się fragmenty, w których stopniowanie napięcia
jest tylko pozorne. Zmienione zostaje
oświetlenie (z barwy ciepłej na zimną),
z głośników zaś puszczane są osobiste
wyznania głównych bohaterek. Ma się
wrażenie, że spektakl ukazuje swoje
nowe, poważniejsze oblicze, jednak na
całkowitą powagę nie pozwala narrator,
który z groteskowym grymasem na twarzy za pomocą różnych dźwięków złośliwie komentuje spowiedzi. Warto także
wspomnieć, że narrator – oprócz autoteliczności, świadomości własnej literackości oraz wszechwiedzy – jest zdolny do
komunikacji z wybraną postacią – Elżbietą I – co nazywa „losem na loterii”. Budzi
to pewne podejrzenia co do jego inten-
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Jako dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego wyrażam głębokie ubolewanie z powodu problemów, jakie się pojawiły podczas znakomitego przedstawienia Jana Klaty Miarka za miarkę
(czwartek, 2 sierpnia, godz. 16.00), które uniemożliwiły prawidłową projekcję napisów polskiego przekładu. Jest mi niezmiernie przykro, że owa wpadka, a zapewne i błąd ludzki, jakich w dwudziestu dwóch edycjach festiwalu jeszcze nie mieliśmy,
dotknęły właśnie tak nieprzeciętną, wręcz wstrząsającą inscenizację. Przepraszam reżysera, naszych czeskich gości, dziennikarzy i krytyków oraz widzów, którzy mogli się czuć głęboko zawiedzeni.
Jerzy Limon

Michał Pawłowski

Siła kobiet

Królowe, reżyseria, koncepcja, tekst
i wykonanie: Bea von Malchus (Niemcy)

W brawurowym monodramie Królowe Bea von Malchus cofa widzów
do tego momentu w dziejach, gdy
brutalna walka o władzę toczyła się
nie między mężczyznami, lecz kobietami. Sportretowane przez nią Maria
Stuart oraz Elżbieta I czarują dowcipem, uwodzą wdziękiem i straszą
bezwzględnością.
Pochodząca z Fryburga artystka przez
niemal dwie godziny balansuje pomiędzy bajką a horrorem, bo taka też jest
historia, którą opowiada. Monodram
rozpoczyna się spokojną opowieścią
o radosnych księżniczkach, jednak bardzo szybko ujawnia się jego mroczny
charakter. Doświadczająca już w wieku
trzech lat śmierci matki Elżbietka musi
się stać osobą równie bezwzględną, co
otaczający ją świat. Napotyka na swojej
drodze ojca – krwawego tyrana Henryka
VIII, szaloną siostrę Bloody Mary, zastępy
spiskujących i niewyżytych seksualnie
możnowładców oraz życiową rywalkę,
Marię Stuart. Sprostać zadaniu zdobycia
i utrzymania władzy może tylko osoba
tak samo bezwzględna i okrutna, jak
wszyscy wokół.
Bea von Malchus, sama nie będąc
z wykształcenia aktorką, przeskakuje z roli na rolę czasem wręcz szybciej
i płynniej, niż oglądający są w stanie to
zarejestrować. W jednej chwili popiskuje
z miną ssącego jeszcze pierś matki dziecka, żeby za moment ryknąć po przebiciu
wyimaginowanym mieczem kolejnego
brodatego nieprzyjaciela. Równie plastycznie oddaje różnorakie emocje targające każdą z postaci. Trzeba powiedzieć
to otwarcie: gra aktorska von Malchus
jest zdumiewająca. Jednocześnie artystka artystka zgrabnie miesza ona ze sobą
mowę potoczną ze wzniosłym stylem,
język angielski z niemieckim, hiszpański
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z francuskim. Tylko czasem można mieć
przy tym wrażenie fałszywego tonu. Na
marginesie – wielkie ukłony należą się
autorowi tłumaczenia na polski, oddającego większość wykorzystanych zabaw
językowych.
Brak scenografii i rekwizytów – z wyjątkiem pomysłowo wykorzystywanego
stroju: wielowarstwowej szaty, pozwalającej na te wszystkie transformacje –
artystka nadrabia piosenką wywołującą uśmiech muzyką i żartem. Przy tym
ostatnim nie stroni od politycznych aluzji, przesyca dowcipy odwołaniami do
współczesnej kultury, a przede wszystkim – nadaje im wisielczy charakter.
Choć momentami można odczuć związany z tym wszystkim przesyt, reakcje
widzów potwierdzają trafność doboru
tych środków.
Jak bowiem stworzyć komediowy
monodram o Anglii i Szkocji doby XVI
i XVII wieku, nie uśmiechając się przy
okazji opowiadania o kolejnych ściętych
głowach? Trzeba by albo zmienić temat spektaklu, albo przeformułować go
w tragedię. Choć sam mistrz ze Stratfordu
w tekście się nie pojawia (poza zaledwie
kilkoma sztampowymi odwołaniami),
taka pełna humoru i krwi historia jest
przecież do bólu szekspirowska. Mając to

na uwadze, można wybaczyć zauważalny czasami przesyt wykorzystanych środków komediowych i ich powtarzalność.
Jak przyznała po spektaklu von
Malchus, Królowe są w pewien sposób
feministycznym monodramem ku pokrzepieniu serc. Artystka postanowiła
przypomnieć kobietom o tkwiącej w nich
sile, na przekór odwrotnym (politycznym
i nie tylko) tendencjom, które trudno byłoby przeoczyć. Choć bliższa jej jest bez
wątpienia Elżbieta I, to również Mary Stuart, jak zresztą każda wykreowana tutaj
postać kobieca, służy za studium damskiej wytrwałości, siły, sprytu i odwagi.
Całość stanowi zaś próbę napisania znanej wszystkim historii z innej, dotychczas
pomijanej lub negowanej perspektywy
narracyjnej.
Nie jest to teatr w powszechnie uznanym znaczeniu tego słowa (ani klasycyzujący, ani też współczesny), nie jest
to też popularne ostatnio storytelling.
Rodzimą wersję tego drugiego Malchus
określiła jako okropną. Królowe być może
najlepiej będzie zatem scharakteryzować jako bajkę dla dorosłych. Zabawną,
wręcz groteskową, krwawą, bez wątpienia przerysowaną, ale także i mądrą.
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Tragedia zemsty?
Hamlet, koncepcja: Alina Berzunteanu, Richard
Bovnoczki, Peter Kerek, Unteatru (Rumunia)

Historia opisana w jednym z najbardziej znanych dramatów Szekspira, Hamlecie, doczekała się wielu
różnych interpretacji prezentujących odmienne spojrzenie na problem szaleństwa nader wrażliwego
księcia. Inscenizacja Unteatru, dość
klasyczna, lecz pełna atrakcyjnych
innowacji, kładzie nacisk na aspekt
psychologiczny postaci i ich przeżycia wewnętrzne.
W spektaklu nie ma żadnej scenografii,
całą dramaturgię budują jedynie ciała
artystów w niewyróżniających się, czarnych strojach (wyjątek stanowi szara,
stonowana spódnica Aliny Berzunteanu)
pośród pustej sceny. Za pomocą ekspresyjnego ruchu wypełniają oni całą przestrzeń, budując obrazy przepełnione
erotyką, przemocą, niekiedy chaotyczną
krzątaniną. Taka minimalistyczna estetyka pozwala się skupić na bohaterach
rozgrywającego się dramatu, ich psychice, rozterkach, emocjach. Wykonawcy
kolejno wcielają się w różne postaci znane z utworu, subtelnie zacierając granice
między nimi poprzez płynne przejścia
z jednej roli do drugiej. Ten zabieg wywołuje u widzów zakłopotanie i niepewność: nie wiedzą bowiem do końca, kogo
w danym momencie oglądają (to jeszcze
Ofelia czy już Gertruda?). W ten sposób

wychwycone zostaje podobieństwo między przeżyciami kolejnych Szekspirowskich bohaterów, których łączy zwłaszcza poczucie bezsensu istnienia.
Autorzy inscenizacji zwracają szczególną uwagę na problem odwetu, który
zostaje tu w ciekawy sposób złączony
z dylematami egzystencjalnymi. Hamlet w interpretacji grającego tę postać
Bovnoczki od początku jest przekonany
o winie Klaudiusza. Pragnienie zemsty
zniewala księcia, zatruwa jego umysł i w
połączeniu z, paradoksalnie, silną wrażliwością moralną doprowadza go do
obłędu. Świadomość zbrodni, zarówno
tej dokonanej przez Klaudiusza (zabicie
króla w celu przejęcia władzy), jak i popełnionej przez Gertrudę (szybki ślub
z szwagrem, odebrany przez Hamleta
jako zdrada), napawa młodego księcia
obrzydzeniem i potęguje jego niechęć
do życia. Wstręt do tych postępków
przerzuca on na resztę świata, winiąc zawczasu wszystkich wokół, także samego
siebie, o już istniejące i dopiero nadchodzące zło. Oskarża na przykład niewinną
Ofelię o to, że w przyszłości może postąpić podobnie jak Gertruda. Zabójstwo
dokonane przez stryja tłumi wszelkie
pozytywne emocje i uczucia. Pozbawiony ich Hamlet staje się bezwzględny
i okrutny, zwłaszcza wobec otaczających
go kobiet. W przejmującym monologu
zwraca się do córki Poloniusza, przyciskając ją brutalnie do ziemi, słowami,
które wyrażają całą istotę jego tragedii:
„Kochałem cię. Mam w sobie zbyt wiele
zła, żeby cię kochać… Nie kochałem cię”.
Hamlet widząc wszędzie tylko nikczemność, nie jest już zdolny do miłości. Bierze

jednak odwet nie tylko na Klaudiuszu czy
Gertrudzie. Mści się on na całym świecie
za panujące na nim zło.
Na szczególne oklaski zasługuje gra
aktorska. Na scenie króluje Alina Berzunteanu, która zadziwia swobodą, z jaką
przechodzi od roli Gertrudy do, jakże odmiennej, postaci Ofelii. Artystka świetnie
łączy sprzeczności tych bohaterek: brutalność z delikatnością, erotykę z dziewiczą czystością, krzyk z cichym płaczem.
Jako żona i matka jest zmysłowa i pociągająca. Równie wspaniale oddaje dramat nieszczęśliwie zakochanej, niewinnej dziewczyny. Odtwórcy ról męskich,
Richard Bovnoczki i Peter Kerek, także
wypadają doskonale, tworząc głębokie
portrety swoich bohaterów, nie dając się
zepchnąć na drugi plan.
Autorzy w swoim spektaklu pomijają wiele ważnych dla dramatu wątków
(nie pojawia się choćby postać Laertesa,
z dramatu niejako zostają wymazane
także kwestie polityczne). Zamiast tego
skupiają się na dogłębnej analizie psychologicznej kilku postaci, tworząc przejmującą opowieść o namiętnościach, zemście, szaleństwie i poczuciu bezsensu
istnienia towarzyszącym światu bez miłości. Richard Bovnoczki jako zniechęcony życiem Hamlet rozpoczyna spektakl,
zadając najsłynniejsze Szekspirowskie
pytanie – „być albo nie być”, bez większej
nadziei na rozwiązanie tego dylematu.
Pod koniec inscenizacji powtórzy je po
nim odrzucona już Ofelia, tym razem
w pełni świadoma, że bez odrobiny ciepła odpowiedź nie może być twierdząca. Takie odczytanie Hamleta połączone
z talentem wykonawców wypada bardzo
przekonująco.
Hamlet, Unteatru, fot. Sebastian Góra

Adriana Mickiewicz
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Anna Olszak

Hamlet, czyli Ofelia, AST, fot. Daria Kubisiak
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Zuzanna Berendt

Puste miejsca

Hamlet, czyli Ofelia, reżyseria: Daria Kubisiak,
Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

W spektaklu Darii Kubisiak kilkakrotnie zostaje przywołany Własny
pokój Virginii Woolf. Autorka eseju na potrzeby swojego wywodu
konstruuje wyobrażoną biografię
siostry Szekspira, która choć posiadała talent dorównujący wielkością
talentowi brata, nie zapisała się na
kartach historii jako wybitna pisarka,
ponieważ była kobietą. Wiwisekcja
postaci Ofelii, jakiej dokonują studenci krakowskiej AST, przypomina
esej Woolf o tyle, że wskazują oni na
istnienie pustych miejsc w biografii
postaci literackiej, która jednak nie
zniknęła, jak siostra Szekspira, lecz
wręcz przeciwnie, wydaje się wszystkim bardzo dobrze znana.
Podstawowy pomysł na to, w jaki sposób współcześnie można przyglądać się
postaci Ofelii, był prosty, a jednocześnie
pozwolił na stworzenie zniuansowanego i błyskotliwego eseju teatralnego.
Aktorzy ubrani w białe kombinezony są
przybyszami z odległej planety, na której
ponad czterysta lat temu na krótki czas
miała się pojawić Szekspirowska bohaterka, aby potem zniknąć na zawsze, pozostawiając mieszkańców w tęsknocie
i niezrozumieniu tego, kim naprawdę
była. Prostota inscenizacyjna świetnie
dopasowała się do przestrzeni gry, a więc
Królewskiej Fabryki Karabinów znajdującej się na gdańskim Dolnym Mieście. Publiczności zgromadzonej w dusznej sali,
w której farba odchodzi ze ścian wielki-

mi płatami, a przez okna można dojrzeć
elementy poprzemysłowych, ceglanych
budynków, rzeczywiście bliżej było do
świadków dziwnego eksperymentu
z udziałem czynników paranormalnych
niż do widowni teatralnej.
„Kosmici” próbowali odtwarzać sceny
z życia Ofelii zapisane na kartach Hamleta i posługiwali się rekwizytami mocno
zakorzenionymi w teatralnej tradycji,
wiankami czy bukiecikami polnych kwiatów. Już samo wycięcie z tragedii Szekspira scen, w których była obecna Ofelia,
i zmontowanie ich ze sobą dało niepokojący efekt. Okazało się, że na podstawie
tego, co zawarto w dramacie, możemy
o bohaterce powiedzieć niewiele więcej niż to, co na początku swojego studium napisał o niej Stanisław Wyspiański:
„Szekspirowska Ofelia jest córką Poloniusza i naiwną szlachetną dziewczyną. Naiwną i czystą dziewczyną z mnóstwem
niekonsekwencyj”. To portret o tyle niesprawiedliwy, że powierzchowny i skonstruowany wyraźnie w odniesieniu do
męskich bohaterów opowieści. Kosmici,
odtwarzający tylko wybrane sceny z dramatu, funkcjonujący poza kulturą, która
wydała Hamleta, wcale nie sprawiają
wrażenia, jakby wiedzieli o Ofelii mniej
niż my.
Współczesny, polski kontekst, jaki
nadali twórcy swojej opowieści o Ofelii,
wpisując jej historię w topografię miasta nad Wisłą, wskazuje na to, że myśląc
o Hamlecie, warto byłoby się zastanowić
nie tylko nad tym, co czytał młody książę
i nad czym myślał, ale również co czytała i o czym myślała Ofelia. A może także
pójść dalej i zapytać o to, do kogo pisała
listy, dlaczego była smutna, dlaczego się
zabiła, w kim nie znalazła oparcia? W dzisiejszej Polsce z całą pewnością omawia
się i analizuje sprawy kobiet, zwraca się
uwagę na ich dążenia emancypacyjne,
podkreśla znaczenie walki o zachowanie
praw zapewniających możliwość stanowienia o sobie. Wobec tego – podejmując wyzwanie Wyspiańskiego – istnieje
potrzeba zastanowienia się raz jeszcze,
kim jest Ofelia i kim mogłaby być w nowoczesnych odczytaniach klasycznego tekstu. Siła Hamleta, czyli Ofelii tkwi
w tym, że wiele pytań postawionych na
scenie pozostaje bez odpowiedzi i to nie
dlatego, że twórcy są wobec nich bezradni, ale dlatego, że bardziej cenią przemieszczanie się po szeroko zarysowanym
polu niedopowiedzeń niż przeciskanie
się wąskimi przesmykami uświęconych
tradycją interpretacji.

Agata Łukaszuk

Uwierz w elfy

Sen nocy letniej, pomysł i reżyseria: Philip Parr,
Teatr Parrabbola (Wielka Brytania)

Reżyser Philip Parr wraz z rumuńskimi aktorami poprzez spektakl oparty
na tekście jednej z najpopularniejszych komedii Szekspira zabiera
nas w podróż do krainy elfów, przy
okazji serwując widzom wycieczkę
przez kuluary Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego. To nie lada gratka
nie tylko dla sympatyków twórczości
słynnego stratfordczyka, lecz także
dla wszystkich teatromanów, którzy
rzadko mają okazję do przemierzania
przestrzeni teatralnych zarezerwowanych dla pracowników i artystów.
Wśród zebranej na dziedzińcu publiczności nagle pojawia się Kloc (Petri Stefanescu), osobliwy jegomość w kapeluszu
i szarawym stroju przypominającym nie
aż tak bardzo odległe czasy. Zagaduje
wybranych gości, pytając, czy wierzą
w elfy. Widzowie reagują spontanicznie,
dzieląc się na dwie grupy: wierzących
i niewierzących w baśniowe stworzenia i zajmując miejsca na schodach po
prawej lub lewej stronie, w zależności
od udzielonej odpowiedzi. Mężczyzna
zwierza się, że niedawno miał sen, który
chciałby opowiedzieć. Na schody wbiega Podszewka – młoda kobieta w szarej
garsonce (Olivia Negrean). Pomimo swego dość ponurego i bardzo tradycyjnego
ubrania ma w sobie energię i charyzmę,
które przykuwają uwagę. Dziewczyna
mówi po rumuńsku (spektakl powstał
w Rumunii), trzymając plik kartek będący – jak się za chwilę okaże – gotowym
scenariuszem dla każdej postaci występującej w opowieści o Piramie i Tyzbe.
Kloc uświadamia Podszewce, że nikt ze
zgromadzonych nie zna jej języka, i prosi
ją, aby posługiwała się angielskim. Losowo wybrani widzowie wyznaczani są do
ról wróżek i lwa. Otrzymują symboliczne
elementy strojów: spódnice z kolorowych frędzli, zabawne opaski, tabliczki
z imionami do zawieszenia na szyi, a w
przypadku lwa – przypominający worek
na ziemniaki albo strój stracha na wróble
kawałek płótna i ogon.
Wszystko zwiastuje, że widzowie nie
będą się nudzić, a włączenie ich w przebieg spektaklu będzie miało istotne
znaczenie dla całego przedsięwzięcia.

Szekspiroff 9

Nie wystarcza
mi ładna sztuka
Z Piotrem Mateuszem Wachem,
absolwentem Wydziału Teatru
Tańca w Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej i laureatem
Grand Prix SzekspirOFF 2017,
rozmawia Anna Maria Olszak

Sen nocy letniej, Parrabbola, fot. Sebastian Góra

I rzeczywiście – dwoje aktorów prowadzi
zaintrygowaną publiczność przez kolejne
przestrzenie, a gdy pojawiają się kolejni
bohaterowie przedstawienia, Oberon
i Tytania (Ufuk Genghis Say i Theodora
Balan), ich kolorowe stroje sprawiają, że
cały teatr niejako zanurza się w tej osnutej
baśniowością historii. Postaci posługują
się częściowo językiem angielskim, a częściowo rumuńskim. Wypowiadane w tym
drugim języku kwestie, choć w warstwie
słownej niezrozumiałe dla zdecydowanej
większości (a może i dla wszystkich?) widzów, chociaż w innym przypadku mogłyby stać się nieuzasadnione, dodają
całemu przedstawieniu uroku i sprawiają,
że jeszcze bardziej zanurzamy się w baśniowy świat elfów i wróżek.
Podszewka i Kloc z udziałem widzów
przeprowadzają w lesie próbę ceremonii
ślubnej Tezeusza i Hipolity, podczas gdy

Oberon i Tytania kłócą się niemiłosiernie.
Dynamiczny, pełen interakcji z widzem
spektakl ani na chwilę nie traci tempa.
Gdy w końcu trafiamy na podziemny
parking teatru, widzimy królową i króla
wróżek na hamaku. Tytania brzdęka na
niewielkim, drewnianym instrumencie,
nad bohaterami świecą kolorowe świetliki, dookoła krażą elfy – choć znajdujemy się w surowej podziemnej przestrzeni, można poczuć magię, którą Szekspir
wpisał w Las Ardeński. Gdy wracamy do
punktu wyjścia, a historia niejako zatacza
koło, trudno już jednoznacznie orzec, czy
to jeszcze sen, czy już jawa. Elfy pozostają wśród widzów.
Piękny to spektakl, najciekawszy z tegorocznego programu SzekspirOFFu.
Obyśmy mogli zobaczyć więcej tego typu
produkcji podczas kolejnych edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

Co znalazłeś w postaciach Szekspira:
w Ryszardzie i Juliuszu Cezarze, nad
którymi pracowałeś w spektaklach
Ryszard. Ciało z gniewu i Rytuał 23
albo obrazy ze śmierci wodza?
W zasadzie to nie są moje jedyne realizacje Szekspira i nie pierwszy raz nad nim
pracuję. Interesują mnie wykreowane
w jego dramatach archetypy postaci. Są
one ciekawe w pracy, ponieważ uderzają
w stereotypy i można z nimi dyskutować.
W spektaklu dyplomowym w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej grałem Rozalindę z Jak wam się podoba. Grałem kobietę, która przebiera się za mężczyznę
– co było ciekawym doświadczeniem,
dla mnie jako aktora bardzo interesującym. Kiedy analizuję postaci Szekspira,
szukam w nich wątków, które są dzisiaj
współczesne. Zawsze opieram swoją
sztukę na własnych doświadczeniach.
Skupiam się na tym, co w danym momencie mnie dotyka, co siedzi w mojej
głowie. Postaci Ryszarda i Cezara bardzo
wyodrębniłem z reszty dramatów, z których pochodzą. Określiłem ich właściwości, cechy, emocjonalność i psychikę.
Brałem również pod uwagę kontekst
historyczny. Dopiero potem bawiłem się
kontrastem. Zastanawiałem się nad tym,
jak takie osobowości odnalazłyby się we
współczesnych realiach oraz jaki mam
do nich stosunek i jakie te postaci są
w stosunku do mnie. Czy mógłbym być
Ryszardem? Jeśli tak, to dlaczego? W Ryszardzie... oparłem się na koncepcji ciała
z gniewu. W Juliuszu Cezarze szukałem
powiązań między ekspansją bohatera
a moją ścieżką artystyczną.
Sięgnąłeś po te teksty z konkretnym
zamiarem czy w toku pracy przyszedł
do ciebie temat?
To zdarza się przypadkowo. Dowiedziałem się kiedyś, że w Ryszardzie... Szekspir
zawarł najwięcej monologów. Nawet nie
wiem, czy to prawda, ale pomyślałem
sobie, że fajnie by było wykreować tę
postać bez słów. Minęły dwa lata, zanim
to się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi

Rytuał albo 23 obrazy ze śmierci wodza, Piot Mateusz Wach,
fot. Sebastian Góra
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o Juliusza Cezara, to bardzo chciałem
zrobić coś o władzy. Moja emigracja była
podyktowana względami politycznymi
i szukałem ujścia swoich emocji. Szukałem tekstu o władzy i tak się zdarzyło,
że znowu trafiłem na Szekspira. Zainteresowało mnie to, jak słowo przeobraża punkt widzenia, jaką ma moc. Praca
nad Juliuszem Cezarem była dla mnie
trudniejsza. Zaskoczyło mnie, jak mało
samego Cezara jest w tym dramacie.
Natomiast w Ryszardzie... miałem bardzo konkretną wizję. Chciałem sprowadzić tego bohatera do poziomu somatycznego ciała i nie skupiałem się tak
bardzo na intencjach ani na aktorstwie.
Czy jest bohater Szekspira, z którym
chciałbyś się zmierzyć? Postać, która
cię intryguje, niepokoi, ciekawi?
Tak. Przyznam, że Festiwal Szekspirowski
napędził moją twórczość w stronę Szekspira. To się stało przypadkowo, ale rozkochałem się w czytaniu jego dramatów.
Nęci mnie, żeby kontynuować moje solowe prace na temat tych postaci. Chodzi
mi po głowie Kaliban z Burzy. Podoba mi
się w nim jego hybrydyczność, dwulicowość, ale poszukałbym w nim człowieka.
Ciało jest narzędziem, którego używasz na scenie. W twoich realizacjach
powraca temat cielesności w różnych
kontekstach. Co najbardziej interesuje cię w tym temacie?
Potwornie jara mnie ciało na scenie.
Prawdziwe, bez kontekstów. Wyrzucone jako mięso, jako twór, jako organizm.
Koncentrowałem się na tym od samego
początku, zanim dostałem się na Wydział Teatru Tańca. Interesuje mnie ciało
jako byt. Tym, co eksploruję od kilku lat
i w co wchodzę coraz głębiej, jest tekstualność ciała. Ciekawi mnie, jakie ciało
i ruch niosą ze sobą konteksty, a także
ich medialność. Staram się mówić cia-

łem. Pracuję za pomocą metody, którą
nazywam monologiem ciała. Próbuję
czytać i rozumieć teksty cieleśnie. Nie
wystarcza mi ładna sztuka. Dla mnie
najważniejsza jest treść. Dlatego tak
bardzo lubię teatr dramatyczny i wpycham się w niego z buciorami. (śmiech)
Oprócz ruchu w twoich realizacjach
występują również tekst i wideo. Jakie te elementy pełnią funkcje i jakie
zachodzą między nimi relacje?
Najważniejszym medium, którego używam, jest przede wszystkim muzyka.
Jest równorzędna z tym, co robię na
scenie. Muzyka daje rytm, może być
tłem, kontrastem, jest wspaniałym partnerem do działania. Daje mi podstawę,
od niej wychodzę. Wideo i tekst pełnią
w moich pracach wiele funkcji, ale najważniejszą z nich jest pomoc widzowi
w zrozumieniu spektaklu. W Ryszardzie...
bardzo dobrze sprawdziła się projekcja. Tekst mówiony i wideo z reguły
dają kontekst, odniesienie. Tekstem
wspomagam wypowiedź ruchową.
W mediach jesteś określany jako performer, artysta sztuk wizualnych,
z zawodu jesteś aktorem tancerzem.
Jak sam siebie widzisz?
Z określaniem samego siebie mam duży
problem. Przywykłem do tego, żeby mówić o sobie, że jestem aktorem tancerzem. Wydaje mi się, że to dużo za mało.
Kiedy mówię, że jestem performerem,
nie wiąże się to z teatrem, a to główne
pole mojej działalności. Przez lata pracowałem w sztuce współczesnej. Performans jest dla mnie miejscem, którym
mogę się zainspirować do sztuki teatralnej. Performans jest dla mnie wolnością.
Uczy czujności wobec widza. Ważne jest
„tu i teraz”. Pozostaję otwarty na modyfikacje i improwizacje, w zależności od
tego, co czuję.

Zuzanna Berendt

Krótko mówiąc

W erze ekspansji obrazów cyfrowych
i informacji podawanych w jak najbardziej skrótowej formie obszerne dzieła
literackie, a szczególnie te, które znalazły
swoje miejsce w kanonie lektur szkolnych, spotyka smutny los. Setki gęsto zadrukowanych stron są zmieniane w kilka
nasyconych szczegółami zdań stanowiących później ostatnią deskę ratunku dla
zdesperowanych uczniów. Czy dzieła
Szekspira stanowią wyjątek od tej reguły? Oczywiście, że nie. Warto jednak poszukać chlubnych przykładów praktyki
streszczania.
Nie mam zamiaru wyliczać strat, jakie przynosi korzystanie ze stron typu
Bryk.pl zamiast czytania książek. Takie
zadanie wymagałoby pisania o kwestiach oczywistych i zapełnienia drukiem
wielu kolumn. Chciałabym za to zwrócić
uwagę na to, że opowiedzenie zawiłych
Szekspirowskich historii w kilku zdaniach
przy udziale niewielkiej grupy aktorów
i prostych przedmiotów staje się często
artystycznym wyzwaniem przynoszącym ciekawe efekty. Podczas dwudziestej edycji Festiwalu Szekspirowskiego
w 2016 roku brytyjska grupa Forced
Entertainment zaprezentowała projekt
Dzieła wszystkie, w ramach którego sześcioro aktorów za pomocą przedmiotów
codziennego użytku opowiedziało fabuły trzydziestu sześciu sztuk Szekspira.
Według deklaracji grupy redukcja sztuk
oglądanych zazwyczaj w postaci monumentalnych inscenizacji paradoksalnie
ujawnia siłę opowieści, które wielu osobom są bardzo dobrze znane. Streszczenie stało się tutaj środkiem zamiany
teatru jako inscenizacji w teatr jako opowieść, którą można dzielić się w kameralnym gronie.
Spektakl pod tytułem The Complete
Works of William Shakespeare (abridged)
jest flagowym przedsięwzięciem amerykańskiej grupy o wiele mówiącej nazwie
Reduced Shakespeare Company. Trzech
aktorów w ciągu półtorej godziny dokonuje w nim komediowej przeróbki dzieł
Szekspira. Format ten stał się tak popularny, że na jego podstawie powstały również film oraz wersja telewizyjna. Groźba,
że propozycja amerykańskiego zespołu
to Szekspir w wersji homogenizowanej,
pobrzmiewa w jednej z recenzji spektaklu. Jej autor napisał, że przedstawienie
jest doskonałą propozycją zarówno dla
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miłośników dramatów stratfordczyka, jak
i dla tych, którzy go nienawidzą. Twórcy
z Reduced Shakespeare Company z czasem posunęli się nawet dalej w proponowanej przez siebie grze. Na ich stronie
internetowej można znaleźć streszczenia dramatów, odpowiadające formatem
krótkim formom znanym z Twittera. Na
przykład Król Lear w telegraficznym skrócie brzmi: „Starość to piekło”.
Wybitny wkład w tradycję artystycznego streszczania sztuk stratfordczyka
ma Stanisław Barańczak, autor najczęściej wykorzystywanych obecnie przez
polskich twórców tłumaczeń Szekspira.
Appendix, bo taki tytuł nosi wiersz zawierający „Podstawowe utwory W. Szekspira,/ przystępnym sposobem streszczone/ i dla celów mnemotechnicznych/
w formę wierszową przyodziane”, jest
mocnym dowodem na poetycki geniusz
Barańczaka. Każdemu z siedmiu dramatów: Hamletowi, Romeowi i Julii, Ryszardowi III, Juliuszowi Cezarowi, Otellowi,
Makbetowi i Królowi Learowi, Barańczak
poświęcił cztery linijki, w których zawarł
najważniejsze zwroty akcji oraz bilans
ofiar śmiertelnych. Appendix to streszczenie dla wymagających, językowe cudeńko i dowcip na najwyższym poziomie.
Kiedy kilka lat temu byłam wolontariuszką na Festiwalu Szekspirowskim,
czekając na paczkę z materiałami promocyjnymi, które miałam zanieść do biura
znajdującego się jeszcze wtedy w innej
części Starego Miasta, odbyłam krótką
rozmowę z wolontariuszem zajmującym
się obsługą techniczną spektakli pokazywanych w ramach nurtu głównego.
Z przejęciem opowiadał mi, jak bardzo
żałował, że ze względu na swoje obowiązki musiał opuścić salę podczas próby Hamleta, bo historia intryg na duńskim dworze bardzo go wciągnęła i był
bardzo ciekawy zakończenia. Nie mogąc obejrzeć spektaklu, zdecydował się
skorzystać ze znalezionego w Internecie
streszczenia, które pozwoliło mu poznać
zakończenie sztuki. Nie zdziwiło mnie
pragmatyczne rozwiązanie problemu
nieznajomości tekstu, ale to, że zdarzają
się osoby, które oglądając Hamleta, przypominają bardziej czytelników kryminału niż znudzonego teatrologa tropiącego
nawiązania do tradycji teatralnej i sposoby wprowadzania skrótów w tekście.
Jestem daleka od wnioskowania o końcu cywilizacji europejskiej na podstawie
tego, że ktoś może nie znać dramatu
uznawanego za najbardziej znaną tragedię w historii. Przytoczone wyżej przy-

kłady artystycznych streszczeń dowodzą
jednak, że największą przyjemność z żartów, jakimi często są próby sprowadzenia

wielostronicowych dramatów do kilku
zdań, odczuwa się, znając je w pełnej
okazałości.

Krwawy numer
Jutro (5.08.2018) w gdańskich teatrach będzie można upolować ten numer „Shakespeare Daily”, który trzymają Państwo właśnie w rękach, ale jednocześnie poszerzony o krwawy i dymiący dodatek. Nie mogłoby być inaczej – znajdą się w nim wszak
recenzje aż dwóch Makbetów – sardyńskiego (reż. Alessandro Serra) i wrocławskiego
(reż. Agata Duda-Gracz). Oby nie okazało się, że autorki i autorzy tych tekstów skończą
pisanie z krwią na rękach! Na uszczerbki na zdrowiu narażona będzie dzisiejszej nocy
zresztą cała redakcja – nadszedł bowiem czas na wręczenie redakcyjnych wyróżnień.
Nagroda jednak – czego przykładem choćby Złote Maliny – niejedno ma imię i czasem
przychodzi w blasku wczorajszego konfetti jako chłosta od życia albo nasza „dymiąca
czacha”, której nie chciała nawet rzeka. Będą też „złote czachy”, czyli statuetki, których nie trzeba się wstydzić. Werdykt opublikujemy właśnie na łamach numeru 5 i 1/2.,
w którym będzie też można poznać recenzentki i recenzentów „Shakespeare Daily”
i przeczytać ich burzliwe biogramy – materiały godne Szekspirowskich fabuł.

Koncepcja Mateusz Kaliński

12 gry i zabawy
Ula Bogdanów

Teatralne zawody, czyli kto kim jest w teatrze?
Pionowo
1. Przeważnie widywany w stadzie jako
jeden z silnych i rosłych mężczyzn. Bierze na swe barki ciężar każdego przedstawienia.
2. Przez Dejmka porównany do części
ciała służącej defekacji. Ale to nie prawda – przedstawiciele tego zawodu się
wyemancypowali.
4. Często pracuje z widzami – w każdym
wieku. Jego ulubioną formą pracy są
warsztaty, które pobudzają kreatywność
uczestników. Nazwa dwuczłonowa.
6. Ma drobiazgową robotę, a jeśli w spektaklu jest jedzenie, to staje się kwatermistrzem.
Poziomo
3. Rzemieślniczy magik, choć podwykonawca. Sprawia, że materializują się czyjeś pomysły zaczerpnięte z wyobraźni
lub zgapione z wybiegów mody.
5. Mirek Kaczmarek.
7. Malarka i rzeźbiarka w jednym, królowa
efektów optycznych.
8. W teatrze odpowiada za tekst, niekoniecznie swój.
11. W angielskim – stage manager. Puszcza dzwonki w teatrze.

GAZETĘ FESTIWALOWĄ „SHAKESPEARE DAILY” REDAGUJE INTERNETOWY MAGAZYN
„TEATRALIA” W SKŁADZIE: Zuzanna Berendt, Julianna Błaszczyk, Ula Bogdanów, Michał Pawłowski, Julia
Wróblewska SPOZA REDAKCJI: Mateusz Kaliński, Karolina Kowalczyk, Agata Kwiatkowska, Wiktoria Formella,
Agata Łukaszuk, Adriana Mickiewicz, Anna Olszak, Maja Skowron, Agata M. Skrzypek
REDAKCJA: Alicja Müller KOREKTA: Katarzyna Grabarczyk OPRACOWANIE GRAFICZNE: Beata Pastuszko
SKŁAD: Katarzyna Lemańska oraz SKŁAD DODATKU Marianna Mudlaff
KONTAKT: redaktor@teatralia.com.pl WWW. TEATRALIA.COM.PL

