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Słowo i ciało

Hamlet, pomysł i scenografia: Walter Matteini
i Ina Broeckx, ImPerfect Dancers Company

Wysoko nad zaciemnioną sceną –
niczym miecz Damoklesa – zawisła
czerwona czaszka. W oddali widać
dwie ściany, jedną tworzą karty
książek, a drugą puste skrzynki.
Snop światła wydobywa z mroku
pierwsze postaci – rozpoczyna się
ekspresyjny taniec zespołu ImPerfect Dancers.

Walter Matteini i Ina Broeckx w swojej interpretacji Hamleta centralną
postacią uczynili nieznaną z imienia
kobietę, która – jak można przeczytać w opisach spektaklu – jest
niestabilna emocjonalnie i głęboko
utożsamia się z Szekspirowską Ofelią, a w jej życiu szczególnie ważną
rolę pełni literatura. Ten, mogłoby się wydawać – banalny, pomysł
wprowadzenia na scenę „naiwnej”, emocjonalnej czytelniczki został znakomicie wyeksploatowany
pod względem choreograficznym
i wskazał na pasjonujące relacje
i wątpliwości.

Spektakl rozpoczyna się od sekwencji tanecznej nieznanej z imienia
bohaterki granej przez Nayę Monzon
Alvarez. Jej ruchy od samego początku cechują się szczególnym napięciem, a gesty świadczą o wewnętrznej walce. Gdy po chwili podchodzi
ona do ściany utworzonej z otwartych książek, snopy światła oświetlają
też inne tancerki. Sens zdaje się jasny
– akt lektury powołuje postacie z arcydramatu do życia, co symbolicznie
również zdaje się przedstawiać przebudzenie Hamleta (Daniel Flores Pardo), który w pierwszej scenie drzemie
na zwieszonych z góry marach.
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Dwie rzeczywistości: czytelniczki i postaci literackich, początkowo
oddzielone, szybko mieszają się
i przenikają. W wielu początkowych
scenach bezimienna bohaterka stoi
przy książkowej ścianie, przeglądając
z napięciem kartki, gdy w centrum
tancerze i tancerki odtwarzają wybrane, często łatwe do odczytania, sceny z dzieła Szekspira. Później jednak
kobieta grana przez Nayę Monzon
Alvarez wkracza w krąg osób z dramatu, a jej szczególny związek z Ofelią widać we wspólnych sekwencjach
tanecznych czy paralelnych układach
obu postaci. Świat wyobrażony i rzeczywisty złączyły się. Fikcja zdaje się
pokazywać bohaterce życie niczym
lustro, w którym odbicie umożliwia
spojrzenie na własną osobę.
Artystki i artyści z zespołu ImPerfect Dancers poruszają się w sposób
bardzo ekspresyjny, co wyjątkowo
przejmuje wśród ascetycznej i ciemnej scenografii (autorstwa Iny Broeckx)
oraz surowej i refleksyjnej muzyki
Philipa Glassa, Avra Pärta i Ezia Bossa. Niewątpliwie jednak najbardziej
wyrazista na scenie jest Ina Broeckx
w roli Gertrudy, zwłaszcza w swoim
tańcu z Hamletem. Jej mimika i gesty
niosą niesamowicie skupione emocje, które oddziałują z siłą nieomal
fizyczną.
Akcentowanie przez zespół ImPerfect Dancers roli ekspresji koresponduje z podstawowym założeniem inscenizacyjnym Hamleta. Bezimienna
bohaterka jest przecież czytelniczką
przeżywającą literaturę w sposób
skrajnie emocjonalny i osobisty. Zdaje się czytać swoim ciałem. Krytyczka
literatury Rita Felski pisała o takim
somatycznym aspekcie lektury w następujący sposób: „Z poziomu refleksji estetycznej zostajemy brutalnie
strąceni na poziom podstawowych
odruchów biologicznych, skonfrontowani z nagą prawdą mimowolnych
reakcji naszego organizmu: produkcją
adrenaliny, przyspieszoną akcją serca,
zwężeniem naczyń krwionośnych”1.
Hamlet stworzony przez Matteiniego
i Broeckx zdaje się wychodzić właśnie
od takiej, nazywanej często „naiwną”,
lektury, aby rozwinąć ją w przejmującym języku choreografii, uzupełnianej, zresztą znakomicie, muzyką. Nie
jest to jedynie obrona emocji, ale też
pytanie o podstawy naszego rozumienia sztuki, siebie i rzeczywistości.

Na Festiwalu zespół ImPerfect
Dancers można było oglądać również rok temu w inscenizacji Makbeta.
Między tym spektaklem a prezentowanym w bieżącej edycji Hamletem
(który miał premierę w maju 2017
roku) widać wiele podobieństw, dotyczących nie tylko stylu. Obie realizacje zostały osadzone w oszczędnej,
ciemnej scenografii, w której istotną
rolę odegrało punktowe światło,
a także przedłożono w nich ekspresję
nad precyzję ruchów. Ten międzynarodowy zespół tancerzy konsekwentnie tworzy swój oryginalny sceniczny
język, za pomocą którego odczytuje
dzieła literackie nie tylko intelektem,
ale także ciałem.
R. Felski, Pożytki z literatury. Szok, „Teksty
Drugie” 2010, nr 1–2.
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Tańczyć czy nie
tańczyć?

Hamlet, pomysł i scenografia: Walter Matteini
i Ina Broeckx, ImPerfect Dancers Company

Nieczęsto zdarza mi się oglądać
spektakle taneczne oparte na konkretnej historii czy dramacie. Cechą charakterystyczną sztuki tańca jest to, że tworzy się ją bez słów,
a więc często także bez dokładnego scenariusza. A zatem – intuicyjnie i w oparciu o emocje. Tym
bardziej więc zaintrygowało mnie
spotkanie ze spektaklem Hamlet
autorstwa włoskiej grupy ImPerfect Dancers Company, która podjęła się tego trudnego wyzwania
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ukazania tańcem jednej z najsłynniejszych w naszej kulturze sztuk.
Na początek zaznaczę, że spektaklu tanecznego nie można odbierać w taki sam sposób, jak spektaklu
teatru dramatycznego, dlatego też
wszelkie próby wkładania go w klasyczną interpretację tekstu, słowa czy
historii nie zdadzą tym razem egzaminu. Warto za to dać ponieść się zmysłom i emocjom, spróbować Hamleta
odczuć, a nie zrozumieć. W obecnej,
wirtualnej formie Festiwalu może to
być mocno utrudnione, niemniej pomóc nam w tym mogą oczywiście
tancerze i ich emocjonalność, zaklęta
w ciałach, a także światła oraz muzyka,
które w spektaklu takim jak opisywany przeze mnie Hamlet pełnią bardzo
ważną, jeżeli nie kluczową rolę.
Przedstawienie autorstwa ImPerfect Dancers Company zostało zbudowane wokół muzyki poważnej,
w dużej mierze minimalistycznej (wykorzystane zostały kompozycje m.in.
Arva Pärta i Philipa Glassa), która od
samego początku nadaje mu bardzo
dramatyczny wydźwięk. W przedstawieniu nie ma właściwie momentu
wytchnienia – tak jakby cały ten przebieg miał być ukazaniem szaleństwa,
zarówno Hamleta, jak i Ofelii czy pozostałych bohaterów. Na początku
dostajemy krótkie przedstawienie
tancerzy wraz z imionami odpowiadających im postaci z utworu Szekspira, dzięki czemu, znając dramat,
można łatwo rozpoznać następujące
po sobie sceny i relacje między bohaterami. Twórcy prowadzą narrację
zgodnie z oryginalną sztuką, co sprawia, że w porównaniu z innymi znanymi mi spektaklami tańca Hamlet
ma w sobie coś klasycznego. Przepełniony jest wirtuozerią ruchu (tu oczywiście brawa dla tancerzy, których

umiejętności są jak najbardziej godne
podziwu), brakło mu jednak nowatorstwa. Artyści sięgają po dość tradycyjne środki wyrazu, takie jak duety,
które przywodzą na myśl wręcz baletowe pas de deux, czy zbiorowe choreografie. Zabrakło mi w nim jednak
naturalności i prawdziwych emocji,
bo te proponowane przez tancerzy
są dla mnie zbyt egzaltowane i dosłowne, balansujące na styku tańca
z pantomimą.
Godny podziwu jest jednak sam
ruch. Bardzo fizyczny, pełen dramatyzmu, dzięki czemu już poprzez ciało
tancerze wyrażają konflikty poszczególnych postaci. Dużo jest ciągłego
odpychania i przyciągania, a także
wzajemnych ataków. Pięknie działa
także światło, np. snopy oświetlające
z góry wykonawców, jeszcze bardziej
podkreślające odizolowanie jednego
bohatera od drugiego. Hamlet zaś pozostaje poza nimi, w swoim odwiecznym niezdecydowanym „Być albo nie
być”. Całość dopełnia scenografia,
złożona ze ściany książek (jak wspomniano w opisie spektaklu, główna
bohaterka czyta dramat i w ten sposób wciąga się w świat Szekspirowskich postaci) oraz elementów takich
jak śmiertelne łoże i zwisająca z sufitu
czerwona czaszka, symbol śmierci.
Skoro więc, jak zaznaczyłam na
początku, nie należy skupiać się na
odbiorze intelektualnym, lecz raczej na odczuciach, to muszę przyznać, że spektakl we mnie wzbudził
mieszane emocje: po „tanecznej
reprezentacji” na było nie było dramatycznym festiwalu oczekiwałabym czegoś bardziej zaskakującego.
Niemniej mam nadzieję, że w fanach
klasycznych inscenizacji wzbudzi on
zaciekawienie i chęć sięgnięcia po
więcej dokonań choreografów teatru tańca i nie tylko.

Czy pamiętasz/
Cokolwiek
z czasów
przed naszym
przybyciem/ W
progi tej chaty?

Der Szturem. Cwiszyn / Burza. Pomiędzy,
reżyseria: Damian Josef Neć, Teatr Żydowski
w Warszawie

To miasto –
Chór
Nie ma tego miasta
Zaszło pod ziemię
On
Świeci jeszcze
Chór
Jak próchno w lesie
On
Puste miejsce
lecz wciąż ponad nim drży powietrze
po tamtych głosach
(Z. Herbert, Prolog)

Co ma wspólnego napisany kilka wieków temu przez Szekspira
dramat pt. Burza z Zagładą? Teatr
Żydowski w Warszawie pokazuje, że bardzo wiele. Treści utworu
wybrzmiewające w języku jidysz,
wśród widmowej scenografii i ruin
Warszawy w tle, trafiają w widza niczym oszczep. Historia o przemocy,
władzy, manipulacjach i zdradzonych przyjaźniach może opowiadać historię Szoah tak samo wymownie, a może i nawet bardziej
od współczesnych tekstów dotyczących tego tematu.
Już pierwsze minuty spektaklu robią
ogromne wrażenie. Minimalistyczna
scenografia – pomost stanowiący
nawiązanie do kładki warszawskiego getta przy ulicy Chłodnej, ruiny
Warszawy wyświetlane na paskach
będących jednocześnie przejściem
dla aktorów i świetne kostiumy autorstwa Marty Wieczorek, Macieja
Czuchryty wprowadzają widza w niezwykły widmowy i tajemniczy świat,
zawieszony między Szekspirowskim
dramatem a zniszczonym miastem.
Zadawane wielokrotnie pytanie, któ-
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re Prospero (Henryk Rajfer) kieruje do
Mirandy (w tej roli bezkonkurencyjna
Wanda Siemaszko): „Czy pamiętasz/
Cokolwiek z czasów przed naszym
przybyciem/ W progi tej chaty?” –
wybrzmiewa niejednoznacznie i nurtująco. Jest to bowiem bezpośredni
cytat z Burzy Szekspira, który jednocześnie prowokuje pytanie o świat
sprzed Zagłady. Czy cokolwiek z niego, po doświadczeniach Holocaustu,
jeszcze w ogóle ocalało? Czy można
pamiętać czas, w którym śmierć nie
była wszechobecna? Autorzy i aktorzy spektaklu niesamowicie grają dramatem Szekspira, nadają mu nowe
znaczenia oraz uzupełniają o wątki
zaczerpnięte z innych utworów.
Aura tajemnicy, widmowości, zaświatów, ulokowanie spektaklu w rozmytej przestrzeni nie-miejsca, przede
wszystkim zaś unoszące się dookoła
echo śmierci, wszystko to wywołuje
w widzu ogromne poczucie niepokoju, który po raz kolejny musi sobie
zadać banalne pytanie: Jak mogło do
tego dojść?
Warto jednak zatrzymać się przez
chwilę nad sposobem, w jaki twórcy
osiągają wspomniane wyżej efekty.
Przedstawienie obfituje w różnora-

kie środki wyrazu – od wygłaszania
Szekspirowskiego dramatu po recytowanie Pieśni nad Pieśniami, fragmentów z Archiwum Ringelbluma,
śpiew obrzędowych pieśni żydowskich, a nawet wyliczanki, czy rodzaj
stand-upu (w wykonaniu niezwykle
przekonującego Henryka Rajfera). Do
tego zmieniające się obrazy, poruszający się w widmowym tańcu śmierci
aktorzy (w tym sensualny, androgeniczny Ariel grany przez Jerzego
Walczaka) i powtarzane jak mantra
frazy, niczym wyjęte z utworów Rammsteina. Wszystko to tworzy aurę tajemnicy, pustki i świata, który został
zapomniany, przede wszystkim zaś
unicestwiony po wojnie.
Nie można również nie odnotować
fragmentów, jak określają je twórcy,
„miękkiego rasizmu”, takich jak: „A ty
znasz jakiegoś Żyda? Nie, ale Żyd to
Żyd”, czy „There’s no business like Holocaust business” – te słowa zdają się
niezwykle aktualne zaś włączone
w kontekst dramatu skłaniają do społecznych przemyśleń. Wystarczy być
obcym, aby wzbudzać w ludziach
negatywne emocje, nawet bez poznania konkretnego człowieka można przypisać mu negatywne cechy.

Zdaje się to przynosić pewną gorzką
myśl, że tak jak nie byliśmy kiedyś,
tak wciąż nie jesteśmy gotowi na patriotyzm łączący się z otwartością na
Innego.
Autorzy wrzucili do przedstawienia dużo wątków, ale widz nie ma
poczucia przesytu. Do jednej rzeczy
tylko można mieć zastrzeżenia – kostiumy w postaci mundurów noszonych przez autorów wydają się
aż nazbyt niejednoznaczne – trudno określić, czy nawiązują do tzw.
brunatnych koszul, czyli oddziałów
szturmowych NSDAP (sugerowałyby
to na swój sposób ich kolory), Szarych
Szeregów (na co mogłyby wskazywać
naszyte na nich instruktorskie lilijki),
czy może żydowskich organizacji harcerskich. Utrudnia to więc w pewien
sposób interpretację poszczególnych
postaci.
Burza jest jednym z Szekspirowskich dramatów, w których bohaterowie nie umierają, ale opuszczają
wyspę. Czynią to również aktorzy
w spektaklu – Prospero i Miranda odchodzą w pustkę, zabierając ze sobą
bezpowrotnie świat sprzed „przybycia w progi tej chaty”.
fot. Dawid Linkowski
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Współczesna
i XX-wieczna
burza

Der Szturem. Cwiszyn / Burza. Pomiędzy,
reżyseria: Damian Josef Neć, Teatr Żydowski
w Warszawie

W Aktorach żydowskich w reżyserii Anny Smolar artyści Teatru
Żydowskiego rozważają swoją rolę jako twórców spektakli osadzonych w kontekście kultury
żydowskiej. Pytają m.in. o to, czy
powinni oni wystawiać tylko dzieła związane z historią i tradycją
tego narodu oraz w jakim języku
należy je grać: po polsku czy w jidysz. Dzisiaj, kilka lat po premierze, aktorzy tego samego teatru
ponownie podejmują te kwestie.
Der Szturem to inscenizacja Burzy.
Dramat Szekspira stanowi tu jednak tylko pretekst do przemyślenia kwestii Holocaustu. Spektakl
jest grany w języku jidysz, przeplatanym krótkimi fragmentami
po polsku.
Decyzja o wystawieniu sztuki w jidysz z jednej strony jest ukłonem
w stronę dawnych, przedwojennych
twórców oraz z drugiej strony – próbą pokazania żywotności i wagi tego
języka. Przedstawienie w reżyserii
Damiana Josefa Necia bezpośrednio
nawiązuje do okresu Holocaustu,
aby pokazać, do czego mogą doprowadzić fobie społeczne, wykluczenie
danej grupy ze względu na pochodzenie, religię, poglądy… W trakcie
spotkania z artystami po spektaklu
twórcy dostrzegli potrzebę powracania do tragicznej historii żydowskiej, gdyż ta może stanowić dziś dla
nas przestrogę. Artyści przywołują
bowiem problemy społeczne, które
ostatecznie doprowadziły do Zagłady, i obecne nastroje. Inscenizacja
rozgrywa się właśnie „pomiędzy”
okresem II wojny światowej a współczesnością.
Tytułowe „cwiszyn”, a więc właśnie „pomiędzy”, jest także ukazane
w scenografii. Aktorzy poruszają się
po niewielkim, podłużnym podeście.
Na jego początku i końcu umieszczo-

no zasłony w kształcie opadających,
pociętych pasów materiału, na których wyświetlane są zdjęcia zniszczonego miasta, ruin, kamienic. Zostały
one dobrane losowo, za pomocą
technologii sztucznej inteligencji.
Fragmentaryczność obrazu tworzy
wrażenie rozerwania, niespójności
oraz nawiązuje do kwestii podziałów
społecznych.
Spektakl wzbudza w odbiorcy
niepokój, podenerwowanie – zarówno poprzez klaustrofobiczną
przestrzeń sceny, jak i dramatyczną
muzykę. Oświetlenie wzmaga tylko
odczucie lęku: spektakl rozgrywa
się w półmroku. Strach towarzyszy
także głównemu bohaterowi. Prospero (Henryk Rajfer) jest cały czas
zdenerwowany, przerażony, w jego
oczach widać obawę o własne życie.
Niepokój uwydatnia również przepaska z gwiazdą Dawida, którą nosi na
ramieniu.
Oprócz podestu na scenie nie ma
już żadnych elementów, dominuje
wrażenie pustki. Akcja spektaklu dzieje się w nie-miejscu – sferze oderwanej od kontekstu społecznego, usytuowanej poza czasem i przestrzenią.
Nie-miejsca są czymś nieokreślonym,
nie da się ich wskazać na mapie, co
podkreśla uniwersalność przekazu.
Kolejne sceny mogłyby się równie dobrze rozgrywać w Warszawie, w małej polskiej miejscowości, na wsi, ale
także poza granicami naszego kraju.
Dzięki temu podkreślono, że proble-
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my takie, jak dyskryminacja, wykluczenie, rasizm, ksenofobia itd., są globalne i nie ograniczają się wyłącznie
do okresu Zagłady.
Przestroga wybrzmiewa chociażby w słowach Ariela (Jerzy Walczak)
skierowanych do Kalibana (Marcin
Błaszak), który w tej interpretacji zostaje utożsamiony z postawami ksenofobicznymi. Duch krzyczy „zatrzymaj się”, gdy bohater imituje strzały
z pistoletu. W tym samym momencie
Trinkulo (Joanna Przybyłowska), towarzysz Kalibana, kilkukrotnie staje
przy krawędzi podestu i powtarza
słowa: „Znasz jakiegoś Żyda? Nie, ale
Żyd to Żyd”. Warto zauważyć, że Ariel
sam należy do mniejszości, nie jest
ani kobietą, ani mężczyzną. To postać
androgeniczna, która porusza się po
scenie, wykonując voguing, a więc
taniec berlińskich społeczności LGBT.
Właśnie ona staje w obronie dyskryminowanych.
Burza w języku jidysz po kilkudziesięciu latach wróciła na polskie sceny
teatralne. Przed premierą pojawiały
się pytania, jak ten spektakl zostanie
odebrany we współczesnej Polsce.
Trzeba przyznać: wybrzmiał bardzo
mocno. Historia Zagłady staje się
opowieścią o potencjalnych konsekwencjach współczesnych dyskryminacji. Reżyser roztacza na scenie
mroczną, groźną i niebezpieczną
wizję przyszłości. Na podstawie tego
spektaklu widzimy, że Burza Szekspira jest uniwersalną przestrogą.
fot. Dawid Linkowski
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SzekspirOFF

fot. z archiwum teatru

Weronika Kozłowska

Trudne sprawy

Po Otellu, reżyseria: Anna Rakowska, Piotr
Misztela, Teatr Strefa Otwarta

Otello jest tym bohaterem Szekspirowskim, który zawrotną karierę zrobił nie tylko w dziedzinie literatury, ale również psychologii.
Jego imieniem nazwano psychozę urojeniową charakterystyczną
dla alkoholików bądź występującą w stanie upojenia alkoholowego, objawiającą się chorobliwą
zazdrością, niepodpartą żadnymi
przekonującymi dowodami. Maur
szybko stał się patronem sfrustrowanych mężczyzn, którzy dali się
zwabić światu obsesji i podejrzeń.
Zaczął funkcjonować jako uniwersalna figura zazdrości. Teatr
Strefa Otwarta postanowił swój
spektakl stworzyć na kanwie jego
historii, jednocześnie przenosząc
opowieść w czasy współczesne.
Tylko czy Otello rzeczywiście potrzebuje tuningu?
Uwspółcześnienie dramatu jest
zabiegiem znanym i często wykorzystywanym, choć obecnie nieco
zużytym. Oczywiście można po niego sięgnąć dla czystej frajdy. Moż-

na potraktować go w kategoriach
chwytu, popisać się pomysłowością,
sprawdzić, jak wiele elementów uda
się przełożyć na XXI-wieczną rzeczywistość. Można. Tylko po co? Oglądając spektakl, trudno było nie ulec
wrażeniu, że twórcy nie zadali sobie
tego właśnie pytania. Przedstawieniu brakuje wizji, jakiegoś elementu,
który byłby w stanie je uporządkować i nadać mu interesujący kształt.
Spektakl nie rozpoznał swoich szans,
zignorował wątki, które odpowiednio pociągnięte, zaserwowałyby
widzowi opowieść angażującą i posiadającą moc rzeczywistego oddziaływania.
Inscenizacja jest festiwalem zwyczajności i może nawet ta pospolitość
byłaby jakąś metodą, gdyby tylko
sprawiała wrażenie zamierzonej. Oto
mamy Otella w bordowym, pluszowym szlafroku, jego wybrankę w puchatych kapciach, a na środku sceny
ogień domowego ogniska – kanapę
o wątpliwych walorach estetycznych,
lampę z abażurem i paprotkę. Wieje
nudą. Miejscami brakuje pomysłu na
wykorzystanie przestrzeni, ogranie
elementów i zniwelowanie wrażenia ich zupełnej przypadkowości. A
przecież są momenty, kiedy okazuje
się, że twórcy wiedzą, jak to się robi!
Wtedy abażur zmienia się w kaftan
bezpieczeństwa, a leniwa wymiana

zdań nabiera charakteru manifestu
o osaczeniu kobiety, dramacie jej kulturowej pozycji.
Pochwała należy się natomiast
aktorom, którzy umiejętnie dobrali środki wyrazu, odrzucili pokusę
nadmiernego rozemocjonowania,
dzięki czemu nie zrobili ze sztuki
Szekspira paradokumentu. Kwestie
wyjęte z dramatu w interpretacji
Anny Rakowskiej i Piotra Misztela
brzmią bardzo naturalnie. I chociaż
artystom nie udało się nadać postaciom psychologicznej głębi, to prostota przekazu okazała się rozsądną
strategią.
Po Otellu jest przede wszystkim
spektaklem niewykorzystanych
możliwości. Zaprzepaszczony został
potencjał Szekspirowskiego tekstu,
obranej konwencji oraz pojawiających się w przedstawieniu interesujących wątków, które nie doczekały
się rozwinięcia. Można odnieść przykre wrażenie, że postać Maura uległa
spłyceniu, została zredukowana do
postaci wylegującego się przed telewizorem, zazdrosnego męża, powoli
zatracającego się w swoich paranojach. Spektakl proponuje banalne,
oczywiste rozwiązania. Nie budzi zainteresowania. Nie uruchamia emocji.
Nie angażuje. A kiedy kurtyna opada,
widz nawet nie zadaje sobie pytania,
co to wszystko mogło znaczyć.

SzekspirOFF

Wyparte
zaprzeczenie –
absencja
TEFILIN, reżyseria: Bartłomiej Gąsior

Bartłomiej Gąsior poprzez swój
taneczny anty-antysemicki manifest zdaje się stawiać pytanie
dotyczące walk toczonych przez
jednostkę: ze społeczeństwem
oraz z samym sobą. TEFILIN gra
koncepcyjnie nie tylko z twórczością Szekspira (Kupiec wenecki, do
którego nawiązuje, ma przecież
wydźwięk dyskryminacyjny), ale
także z tradycją.
Do obyczajowości żydowskiej odsyła odosobnione miejsce modlitwy,
rytualny tałes, a także czarne pasy,
które powinny przytrzymywać tefilin. Jego brak jest znaczący, bowiem
to w nim zwyczajowo umieszcza się
fragmenty Tory, które mają za zadanie kierować myśli i uczynki ku
Bogu. Stopniowo pobożna modlitwa (ukazana w scenie otwierającej
spektakl) zamienia się w wewnętrzny spór jednostki. Choć ręce tancerza wyciągają się ku górze, ku temu,
co święte, to ciało szarpie w dół – do
tego, co na wskroś ludzkie. Sekwencyjne starcia podkreśla zapętlona
muzyka, której dźwięki ulegają gradacji. Zarówno gesty, jak i melodię
cechują zasady techniki obstrukcji –
zwielokrotnione powtórzenia podlegają zakłóceniom, zaburzającym
płynność zdarzeń.
Sukcesywnie postać przestaje być
określana poprzez zewnętrzne oznaki przynależności kulturowej, gdyż
z wolna rezygnuje z noszenia symboli religijnych i rozbiera się z tradycyjnego stroju. Ostatnim atrybutem pozostają czarne pasy – zwykle
podtrzymujące tu nieobecny tefilin.
Oplatają one części ciała, które pozostają jakby zniewolone, bez ruchu.
Pozostałe poruszają się w zmysłowy, erotyczny sposób. Zdaje się, że
decyzja nie została jeszcze podjęta
– odejść od tego, co znane, od własnych obyczajów i przedefiniować
samego siebie czy pozostać przy
tym, co bezpieczne?

Finalnie wszystkie powierzchowne
oznaki przynależności do wspólnoty
żydowskiej opadły. Artysta nakłada
złotą maskę, która przysłania całą
twarz i zapewnia mu anonimowość.
Żyd zamienił się w gladiatora – wychodzi z ukrycia i staje w świetle reflektorów (dosłownie). Przemiana
z pobożnego wyznawcy judaizmu
w atletycznego, nagiego mężczyznę
odsłania jego uprzednio skrywane
oblicze i wskazuje swoistą podwójność postaci. Tancerz łączy w spektaklu dwie tożsamości – wyznawcę
Starego Testamentu i niewolnika.
Jednocześnie przeobraża się także
sceneria: z zamkniętej przestrzeni
przechodzi do balkonu o znacznych
wymiarach. Początkowo skulona sylwetka Gąsiora staje następnie wyprostowana w migającym rytmicznie
białym świetle. Jednak otacza ją noc,
więc oświetlone pozostają jedynie
fragmenty postaci.
W tej zewnętrznej oprawie szczególnie widoczna pozostaje maska,
której kształty przywodzą na myśl
dzikie zwierzę – pierwotny instynkt.
Znamienny wydaje się fakt, że oryginał tego przedmiotu (autorstwa

Guillaume’a Airiauda) znajduje się
w galerii sztuki w Berlinie. To również
ten rekwizyt konotuje niejako motyw
zmagania się z dyskryminacją, gdyż
porzuciwszy konwencjonalny strój,
Gąsior decyduje się zasłonić twarz.
Dopiero anonimowość pozwala na
nienormatywne zachowania, stwarza
możliwość działania niepodlegającego ocenie.
Aczkolwiek na końcu maska zostaje ściągnięta – odsłaniając nagość
i tożsamość tancerza. Widoczny pozostaje niezmienny strach w jego
oczach, które powracają niczym
refren w tym spektaklu. Początkowo, w scenach nawiązujących do
modlitwy, wzrok poszukiwał winnego – tego, który odciąga artystę od
czynności sakralnych – można w nim
było dostrzec obawę. Pod koniec,
pomimo wyzwolenia, wyraz spojrzenia się nie zmienił. Jakby w ten
sposób chciano odpowiedzieć na
pytanie postawione w Kupcu weneckim – „Czy Żyd nie ma oczu?”. Otóż
ma i jest to spojrzenie przepełnione
strachem. Dlaczego? Widz musi samodzielnie odnaleźć odpowiedź na
to pytanie.

fot. Julia Szułdrzyńska

Agnieszka Jurec

7

8

gry i zabawy

Adriana Joanna Mickiewicz

Quiz

1. Najkrótsza sztuka Szekspira to:
A. Komedia omyłek
B. Opowieść zimowa
C. Hamlet
D. Shrek

4. Jak nazywała się żona Szekspira?
A. Elizabeth Shakespeare
B. Britney Spears
C. Anne Hathaway
D. Susanna Hall

2. „Konia! Konia! Królestwo za konia!” – przytoczony
cytat pochodzi z:
A. Władcy pierścieni
B. Hamleta
C. Tytusa Andronikusa
D. Ryszarda III

5. Co w Kupcu weneckim miał otrzymać Shylock,
w przypadku gdy Antonio nie byłby w stanie zwrócić
mu pożyczonych pieniędzy?
A. rękę jego córki
B. funt jego ciała
C. willę z basenem
D. prawo do dziedziczenia królestwa

3. W której ze sztuk Szekspira występuje postać Puka?
A. Wiele hałasu o nic
B. Hamlet
C. Sen nocy letniej
D. Taka postać nie występuje w żadnej sztuce Szekspira

Odpowiedzi: 1. a; 2. d; 3. c; 4. c; 5. b.
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