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Maria Magdalena Ożarowska

My, głupcy, 
z których śmieje 
się morze
Burza, reż. Alessandro Serra, Teatro Stabile  
di Torino – Teatro Nazionale, Włochy

Alessandro Serra zaproponował Burzę 
muzyczną i  ironiczną zarazem. Reżyser 
dokonuje intrygującej analizy dźwięków 
wyspy. Przypomina, że Szekspir to nie 
tylko pięknie napisane poematy o wy-
pełniającym każdą część ciała pragnie-
niu władzy i dominacji nad wszystkim, 

co pełza po tej planecie, ale też proste, 
wręcz prostackie, poczucie humoru, 
podkreślające wszechobecną cyrkowość 
świata.

Rozpoczyna się spektakularnie – od 
chaosu i hałasu. Niedookreślone, napły-
wające zewsząd dźwięki, niczym wypo-
wiedziane w  pośpiechu i  z niedokład-
nością słowa, czasem przypominające 
bardziej szelesty, gwizdy. Każdy usłyszy 
w tej kakofonii coś innego. Odsłania się 
kurtyna, na środku sceny leży człowiek 
przykryty czarnym materiałem. Płach-
ta podnosi się do góry i  przekształca 
w niespokojną taflę wody, której odgło-
sy tłumią – teraz już zdecydowanie wy-
raźniejsze – dialogi. Jak się okazuje, jest 
to sprawka Ariela, który w swoim tańcu 

czaruje załogę statku. Grany przez kobie-
tę, będzie z gracją snuł się między posta-
ciami i z wdziękiem psocił, wypełniając 
rozkazy swego pana Prospera.

To właśnie Arielowi, jak i Kalibanowi – 
najbardziej pokrzywdzonym i margina-
lizowanym w dramacie – reżyser oddaje 
głos. Ariel w ruchu, Kaliban w śpiewie, 
ukazują w bardzo subtelny sposób swo-
je uwięzienie i toksyczne przywiązanie 
do ojca Mirandy. Kiedy Prospero na 
końcu odchodzi w cień, a Ariel zostaje 
pozostawiony sam sobie, okazuje się, 
że duch wcale nie potrafi cieszyć się 
wolnością, o którą przecież tak zaciekle 
walczył. Kaliban z kolei (w którego wcie-
lił się czarnoskóry performer, co oprócz 
refleksji nad przemocą jako taką otwiera 
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narrację postkolonialną), pozornie tylko 
wyzwolony, znosi ciągłe obelgi i inwek-
tywy z  ust Prospera. Przyzwyczajony 
do służebnictwa, wybiera za nowych 
panów parę przyjaciół – żałosnych, nic 
nieznaczących w hierarchii społecznej 
pijaków.

wątek miłosny ferdynanda i Mirandy 
nie został pominięty, ale na tle całości 
spektaklu wydaje się nieistotny. ich krót-
ki romans i przerażająco szybkie zaślubi-
ny są tylko częścią planu Prospera. Pod-
kreśla to jego przemożną chęć zemsty, 
która potrafi przyćmić wszystko, nawet 
bezwarunkową miłość do najbliższej mu 
istoty – nie dość, że córki, to jeszcze oso-
by, z którą spędził kilkanaście lat na bez-
ludnej wyspie. Prospero w interpretacji 
Serry nie jest niewinnym czarodziejem, 
a znającym się na manipulacji reżyserem, 
demiurgiem. 
Każdą z  po-
staci dosięga 
działanie czar-
nej magii. inny 
stan świado-
mości, wywo-
łany czarami, 
nie ma jednak 
charakteru ro-
mantycznego 
z a ś l e p i e n i a . 
Bohaterowie 
stają się po-
z b aw i o ny m i 
mocy spraw-
czej komicz-
nymi marionetkami. Scena weselna jest 
obrazem istnej budy jarmarcznej. Męscy 
aktorzy, ubrani w białe i beżowe gorse-
ty, halki, bieliznę, pończochy, hasają po 
scenie w  totalnym amoku, transie. ich 
ruchy są sztuczne, wręcz zautomatyzo-
wane. Burza jest przedstawieniem nale-
żącym do Prospera, w którym wszyscy 
są głupcami.

Magia objawia się nie tylko w  cho-
reografii i grze aktorskiej, ale też w mi-
nimalistycznej scenografii. Przywołana 
już przeze mnie płachta, animizowana 
w trakcie spektaklu na wiele sposobów, 
buduje tło dla rozgrywających się wy-
darzeń. wykorzystanie punktowych 
reflektorów daje efekt pozornej mgły, 
przez co to, co dzieje się na scenie, wy-
daje się mniej realne. Mimo że nie spa-
dła ani jedna kropla deszczu, to Burza 
w wykonaniu włoskiego zespołu Teatro 
Stabile di Torino olśniła publiczność, 
stawiając bardzo wysoko poprzeczkę 
innym inscenizacjom.

Aleksandra Kuś

Oblicza niewoli
Burza, reż. Alessandro Serra, Teatro Stabile 
di Torino – Teatro Nazionale, Włochy

Trudno jest wystawić Burzę. Problem nie 
leży jednak w skomplikowanej budowie 
dramatu, lecz w potrzebie uniknięcia ten-
dencyjności w sposobie portretowania 
bohaterów. Prospero ma być mędrcem. 
Kaliban jest odrażający. A wątek miłosny 
ferdynanda i  Mirandy stanowi motor 
napędowy fabuły, doprowadzający do 
finalnego pogodzenia się braci i powro-
tu do Mediolanu. Serra na szczęście od-
chodzi od tak schematycznego sposobu 
snucia opowieści i ukazuje widzom histo-
rię pełną zależności między bohaterami, 

w której trudno jednoznacznie określić, 
kto sprawuje władzę, a kto jej podlega.

Spektakl otwiera scena rozpętywania 
tytułowej „burzy” przez Ariela (chiara Mi-
chelini). Sługa Prospera nie znajduje się 
jednak na brzegu wyspy, wraz ze swoim 
panem i  jego córką, którzy wypatrują 
w oddali nadciągającej katastrofy statku. 
Miejsce ducha jest pod wodą, którą wy-
konano z grafitowego materiału podwie-
szonego nad bohaterem. Barwa tkaniny 
imituje kolor wzburzonego morza. Układ 
ruchów, które wykonuje sługa Prospera, 
przywodzi na myśl szamotanie się toną-
cego. Scena ta koresponduje z zakończe-
niem spektaklu, w którym Ariel – obda-
rzony upragnioną wolnością – również 
miota się na środku sceny, niepewny 
swojego dalszego losu. wraz z rozwojem 
akcji i  zapoznawaniem się z  kolejnymi 
bohaterami przed widzem ujawnia się 
sieć relacji między postaciami. Na wy-
spie Prospera (Marco Sgrosso) nikt nie 
może czuć się wolny, każdy jest bowiem 

w jakiś sposób podporządkowany każde-
mu. Serra w sposób dosadny daje temu 
wyraz postacią Kalibana (w tej roli Jared 
McNeill), który jest tu przedstawiony nie 
tylko jako ofiara, ale także bezbłędny ma-
nipulator, co widać w jego interakcjach 
ze Stefanem i Trinkulem.

Miranda (Maria lrene Minelli), cieszą-
ca się przecież względami większymi 
niż Kaliban, również jest ofiarą kurateli 
ojca. Będąc posłuszną córką, wiernie 
wtóruje słowom Prospera, dzierżąc przy 
tym okazałą konchę, którą ściska niczym 
pluszowego misia. Sporych rozmiarów 
muszla może być odczytywana zarówno 
jako dziecięca zabawka (symbol czasu 
spędzonego na wyspie z  Prosperem), 
jak również w kategoriach budzącej się 
seksualności Mirandy. Dopiero po po-
znaniu młodego księcia ferdynanda 
odkrywa ona w pełni swoją kobiecość, 
a w mężczyźnie widzi szansę na wyswo-
bodzenie w sobie czegoś, co wcześniej 
siłą próbował zagarnąć Kaliban. Jej po-
zorna wolność kończy się, gdy dochodzi 
do ślubu kochanków, w którym to para 
zostaje groteskowo ustawiona i  ucha-
rakteryzowana jak lalki. Mechaniczne 
ruchy nowożeńców przywodzą na myśl 
figurki w pozytywce, „nakręcone” przez 
pozostałych bohaterów, by perfekcyjnie 
odegrali swoje role. Sekwencja ta kończy 
sielankowe doznania kochanków – oby-
dwoje wpadają w kolejną niewolę.

w swojej interpretacji Burzy Serra uni-
ka przesytu, co widać na przykładzie sce-
nografii i rekwizytów. Jeżeli coś już ma 
się pojawić na scenie, pojawia się kilku-
krotnie i nie bez powodu, jak chociażby 
powracający stojak na ubrania  – sym-
bol maskarady, którą urządzają Kaliban 
i rozbitkowie, jak również nawiązanie do 
motywu theatrum mundi. Powtarzalność 
pewnych tropów nie wynika z braku in-
wencji reżysera, a z przemyślanego uka-
zania wieloaspektowości elementów wy-
korzystywanych w opowiadanej historii.

Spektakl Teatro Stabile di Torino jest 
tworem bardzo plastycznym  – trudno 
odczytać go jednoznacznie, gdyż poru-
sza wiele wątków, nad którymi można by 
się rozpisywać w nieskończoność. histo-
ria opowiadana przez artystów jest spój-
na, a interpretacja Serry nie nuży widza 
dzięki zręcznemu lawirowaniu między 
momentami dramatycznymi i komedio-
wymi. Spektakl jest ciekawym i oryginal-
nym odczytaniem Szekspirowskiej Burzy, 
refleksja zaś na temat oblicz niewoli uka-
zanych przez reżysera pozostaje z  wi-
dzem na długo po opuszczeniu teatru.
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Maria Magdalena Ożarowska

Niema Burza
Burza, chor. Antonio Quiles, Glad Teater 
i HamletScenen, Dania

Mimo że na scenie nie padło ani jedno 
słowo, to spektakl poprzez zróżnico-
waną choreografię zadaje mnóstwo 
pytań o  ciało, cielesność, seksualność 
i nienormatywność w instytucjonalnym 
teatrze. Jak można być obecnym? Jak 
tę obecność zbudować i performować 
w  sposób niekonwencjonalny  – bez 
wymiany spojrzeń? Jak osoby skrajnie 
różne mogą stworzyć jeden organizm 
teatralny? Jak spowodować, by ekspre-
sja cielesna i  język ciała były tak samo 
czytelne jak mimika? czy to w ogóle jest 
możliwe?

zdaje się, że na każdej edycji festi-
walu Szekspirowskiego w  repertuarze 
znalazła się choć jedna inscenizacja Bu-
rzy. w Danii natomiast to sztuka mniej 
znana, pomijana, bo wystawiona w hi-
storii współczesnego teatru duńskiego, 
jak twierdzą sami artyści, tylko raz. Glad 
Teater  – zatrudniający aktorów z  nie-
pełnosprawnościami (choć wolą mówić 
o sobie jako „osobach z różnymi spraw-
nościami”) – w koprodukcji z hamletSce-
nen sięgnął po trudny do sklasyfikowa-
nia gatunkowego tekst dramatyczny, by 
opowiedzieć o  wewnętrznym chaosie 
i niepokoju, spowodowanymi pandemią, 
oraz o świecie, w którym spotyka nas co-
raz więcej stresu.

Duński teatr zaprosił do współpra-
cy hiszpańskiego choreografa Antonia 
Quilesa, który na co dzień pracuje z pro-
fesjonalnymi tancerkami i  tancerzami. 

To było wyzwanie zarówno dla niego, 
jak i  dla trzech performerów wyłonio-
nych w castingu z szesnastoosobowego 
zespołu aktorskiego, nieposiadającego 
wykształcenia tanecznego. w spotkaniu 
po spektaklu artyści żartowali, że gorą-
cy temperament artysty nie pomagał 
w komunikacji. Procesy twórcze, których 
doświadczali w  swojej karierze, miały 
o niebo inny charakter – spokojniejszy, 
bardziej precyzyjny. Mimo to efekty, któ-
re osiągnęli w wyniku współpracy, mają 
bezpośrednie przełożenie na ich co-
dzienne funkcjonowanie – przykładowo 
zmieniła się ich postura ciała.

To Burza wyjątkowa, nie dość bowiem, 
że ogołocona ze słów, to i  z postaci. 
w dramacie choreografa najbardziej in-
spirowała wyjątkowa przestrzeń wyspy 
i  jak wobec tej nowej przestrzeni, no-
wej sytuacji życiowej, się zachowujemy. 
Trzech bohaterów zostaje zmiecionych 
przez burzę i w tańcu próbują zmierzyć 
się z różnymi uczuciami. Jest tam dużo 
lęków, gniewu, agresji – zarówno wobec 
siebie, jak i całego świata. i jest tam wiele 
porażek – licznych upadków, potykania 
się o własne nogi. emocji, których męż-
czyznom nie wypada okazywać – wsty-
du, smutku, wrażliwości.

Aktorzy z niemałą dozą ironii dekon-
struują męskość i  tę dziwną postawę 
siły, którą społeczeństwo każe im przyj-
mować. co ciekawe i chyba najbardziej 
emancypacyjne w całym przedsięwzię-
ciu – nie widać, że osoby posiadają jakie-
gokolwiek rodzaju niepełnosprawności. 
Ja widziałam na scenie trzech mężczyzn, 
którzy nie boją się przyznać ani przed 
sobą, ani przed publicznością, że nie wy-
darzy się katastrofa, jeśli uronią łzę i nie-
kiedy zrobią krok w tył.

Jan Ziętara

Fish out of water1

Burza, chor. Antonio Quiles, Glad Teater 
i HamletScenen, Dania

wpatrzeni w siebie kochankowie, Miran-
da i ferdynand. Przygotowany do skoku 
Kaliban. Umęczony Ariel. Przepraszający 
Antonio. Duńska Burza oferuje migaw-
ki ze sztuki Szekspira. Układy taneczne 
i choreograficzne są jednak na tyle uni-
wersalne, że z  dużym powodzeniem 
mogłyby zostać zaadaptowane na po-
trzeby dowolnego dramatu stratford-
czyka. A właściwie nawet – dowolnego 
dramatu.

Sami twórcy przyznają, że mieli pew-
ne obawy przed występem. Aktorzy dra-
matyczni znaleźli się w środowisku dla 
nich całkiem nowym, stricte tanecznym. 
choreograf, Antonio Quiles, podobno 
nie krył się ze swoją niechęcią względem 
Szekspirowskiego pierwowzoru. Jak ujął 
to jeden z wykonawców, pytania o fabu-
łę Burzy skwitował słowami: „i don’t really 
wanna use it”.

Spektakl realizowany jest przez trzech 
mężczyzn, bez użycia słów. Głównym 
środkiem ekspresji staje się zatem ciało. 
Nie ulega wątpliwości, że choreografia 
jest fizycznie wyczerpująca. Pot wy-
stępuje nie tylko na czoła aktorów, ale 
wdziera się także na ich ubrania. Tętno 
i  oddech przyspieszają na oczach wi-
dzów. celem zapętlonych sekwencji ru-
chów zdaje się być oddanie, zużycie całej 
dostępnej wykonawcom energii. Muszą 
się „wyszumieć”. Niestety, Burza na szu-
mieniu poprzestaje.

Aktorzy eksplorują przestrzeń teatral-
ną, która dla ich postaci może być wy-
spą – głęboka scena na planie kwadratu, 
oświetlona niebieskim i białym światłem. 
Granicą poznania jest granica cienia. 
Jak w kalejdoskopie zmieniają się ukła-
dy choreograficzne. Sprint przechodzi 
w spacer, elektryczne drgania w bezruch. 
Tytułowe zjawisko pogodowe powstaje 
na naszych oczach i… się urywa.

Początkowe tableau zakłócone zosta-
je przez pojawienie się muzyki. wśród 
dźwięków odległych grzmotów i skrzy-
pień aktorzy żywo reagują na muzykę: 
falują jak źdźbła trawy na wietrze, czają 
się w ciemności, czasem rozglądają z za-
ciekawieniem. Szum wzmaga się. Męskie 
trio zamiera w schematycznych konfigu-
racjach. Przykład – dwie postaci patrzą 
się na siebie czule, podczas gdy trzecia 
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krytycznie spogląda z  boku. Miranda 
i ferdynand pod bacznym okiem Prospe-
ra? claudio i hero podglądani przez Don 
Johna? A może to hamlet i Ofelia szpie-
gowani przez Poloniusza?

Przejścia między migawkami stają się 
coraz szybsze. Bas uderza z głośników. 
Spektakl przechodzi przez tempa an-
dante i allegro, osiąga nawet crescendo. 
wyczekiwany moment oberwania chmu-
ry następuje na koniec (dziwna to burza), 
ale finał jest rozczarowujący. Brak mu 
odpowiedniego ładunku emocjonalne-
go, uderzenia forte fortissimo na miarę 
Szekspira.

Gdy Paweł Miśkiewicz realizował BU-
RZĘ Williama Szekspira w Teatrze Naro-
dowym w warszawie, załamanie pogody 
było całkowicie namacalne – w „teatrze 
4D” wiał wiatr i padał deszcz. U Quilesa 
tego brakuje – zwłaszcza, że samo zjawi-
sko burzy stanowi u niego oś spektaklu. 
Jego aktorzy, co prawda, wprawnie zmie-
niają head-bangingowy trans na nerwo-
we pląsy. Oświetlenie jednak nie ulega 
większym zmianom, podkład muzyczny 
staje się monotonny i rozkręcony ledwo 
do połowy maksymalnej głośności. Po-
tencjał przestrzeni teatralnej nie zostaje 
w pełni wykorzystany.

Ale sięgnijmy po jeszcze jeden przy-
kład, znacznie wszystkim bliższy – włoska 
Burza Alessandro Serry, którą widzowie 
mieli przyjemność oglądać w pierwszych 
dniach festiwalu. choć tak inna w swo-
ich założeniach – odgrywana w  języku 
włoskim, stosunkowo „blisko tekstu”, 
operująca symbolem i światłocieniem – 
nie rezygnuje z elementów tanecznych 
i  muzycznych. Podwodny taniec Ariela 
pod względem ekspresji nie ustępuje 
duńskiej choreografii – samotna kobieta 
w świetle punktówek, uwięziona pod lu-
strzaną taflą morza. Scena przemiany Ka-
libana to prawdziwe tour de force w wy-
konaniu Jareda McNeilla, a  „Ban, Ban, 
caliban” rozbrzmiewa w głowie jeszcze 
długo po zakończeniu spektaklu. Przy 
całej złożoności przedstawienia i osadze-
niu w tekście Burzy Serra nie zapomina 
też o „aspekcie meteorologicznym” – tuż 
przed podniesieniem kurtyny zawieszo-
na w  powietrzu rosa zapowiada biały 
szkwał.

Dla trzech rozbitków z  duńskiego 
przedstawienia burza szaleje wewnątrz. 
Próbują oni odnaleźć się w  nieznanej 
przestrzeni, targają nimi sprzeczne emo-
cje, a to wycieńcza ich fizycznie. w jednej 
ze scen wiją się na deskach niczym ryby 
wyrzucone na brzeg. Usiłują wstać, ale 

zaraz zataczają się i przewracają. Kolejne 
próby kosztują ich dużo wysiłku, walczą 
o każdy oddech. Ktoś dopatrzy się tam 
wyobrażenia ocalałej załogi statku Anto-
nia. Do mnie natomiast dociera jedynie 
obraz aktorów walczących z  własnym 
ciałem – ale czy do tego niezbędny jest 
Szekspir? Burza przeszła bokiem.

1 Idiom. Osoba, która czuje się niezręcznie 
w nieznanej sytuacji. Również – gatunek 
literacki oparty na tym motywie.

Maria Magdalena Ożarowska

Gwałt na Ukrainie
L_UKR_ECE, reż. Tetiana Shelepko, Ukraina

Trudno mówić o L_UKR_ECE jako spekta-
klu teatralnym – to raczej śpiewany mani-
fest, który wykorzystuje tekst Szekspira, 
by opowiedzieć o wojnie z perspektywy 
kobiecej. fragmenty poematu przepla-
tają się z  ukraińskimi przyśpiewkami 
ludowymi, a  fotografie zbombardowa-
nych ukraińskich miast zostały zestawio-
ne z europejską ikonografią – grafikami, 
rycinami, olejnymi obrazami ukazujący-
mi zapisane na kartach historii zbrodnie 
wojenne.

Jak pisało już wiele osób, nawet na 
łamach „Shakespeare Daily” – wydawało 
się, że po pandemii cOViD-19 już nic nas 
nie zaskoczy. A zaledwie chwilę po tym 
jak liczba zachorowań zaczęła spadać, 
wybuchła wojna w Ukrainie, która trwa 
nieprzerwanie od czterech miesięcy. 
Niektórym udało się znaleźć schronienie 
poza granicami swojego kraju, inni na-
tomiast zostali, by dzielnie stawiać czoła 
rosyjskiemu okupantowi. wojna wyzwa-
la w ludziach najniższe instynkty, dlatego 
szybko w portalach informacyjnych za-
częły pojawiać się artykuły o atakach na 
cywilów, bombardowaniach budynków 
mieszkalnych czy nawet szpitali i przed-
szkoli oraz o gwałtach.

Każdy głos naszych ukraińskich są-
siadek i  sąsiadów jest wyjątkowy. To 
głos, któremu powinniśmy dokładnie się 
przysłuchiwać i wobec którego nie mo-
żemy być obojętni. Dlatego tak cieszy 
obecność projektu w  reżyserii Tetiany 
Shelepko w tegorocznej edycji festiwalu 
Szekspirowskiego. Do udziału artystka 

zaprosiła młodą studentkę z charkowa, 
Kristinę Bilę. Aktorka weszła na scenę 
ubrana w biało-czerwony kostium i roz-
poczęła występ od bardzo dynamicz-
nego tańca do utworu zespołu Drakha 
Brakha. Jednocześnie przywoływała 
kolejne wątki z historii, czy adekwatniej 
byłoby napisać – herstorii lukrecji w ory-
ginale, by następnie zaśpiewać ukraińską 
dziecięcą pieśń o dziewczynce noszącej 
wstążeczkę w kolorze krwi.

Trudno określić tożsamość Bili. z jed-
nej strony odgrywa dzieje lukrecji, ale 
też bardzo subtelnie opowiada o sobie 
samej – młodej dziewczynie pełnej życia 
i  witalności, którą na początku kariery 
spotkała wojna. Bije od niej ogromna 
siła, która nie zna granic. To wielka szko-
da, że akurat w  takich okolicznościach 
musi prezentować swój talent aktorski. 
Jej barwne świadectwo to nie tylko au-
toteatralny pokaz, to również oddanie 
podmiotowości wszystkim ofiarom prze-
mocy – i tej domowej, i tej wojennej.

To, co stało się po śmierci lukrecji, 
jest pokrzepiające. Upadło mocarstwo, 
które miało trwać wiecznie. Przypomnij-
my, Szekspir opowiedział o autentycznej 
historii z Vi wieku p.n.e., opierając się na 
jednym z poematów Owidiusza. Sekstus 
Tarkwiniusz, syn króla Rzymu, zgwałcił 
lukrecję, która w konsekwencji popełni-
ła samobójstwo. Konsul i polityk lucjusz 
Juniusz Brutus postanowił wystawić jej 
ciało na forum Romanum, co rozpoczęło 
rewolucję… Rodzina królewska została 
wygnana i tak powstała republika. Dyk-
tatury nie powinny upadać dzięki gwał-
tom ani innym podobnym okrucień-
stwom. Ale L_UKR_ECE daje nadzieję, że 
rządy władimira Putina również dobie-
gną końca.

fot. Dawid linkowski
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To, co robimy, 
to świadectwo 
życia
Z Tetianą Shelepko, ukraińską ar-
tystką i reżyserką teatralną, rozma-
wia Viktoria Dulak

Skąd pomysł na stworzenie spektaklu 
L-UKR-ECE?
Kiedy wybuchła wojna, zdałam sobie 
sprawę, że minie dużo czasu, zanim zno-
wu będę mogła „robić teatr” w Ukrainie. 
Napisałam więc do dyrektora artystycz-
nego Teatru Narodowego w  Krajowej, 
gdzie w  2019 roku byłam rezydentką, 
że gdyby robili jakieś projekty – jestem 
chętna. zadzwonił do mnie po 3 tygo-
dniach, przedstawił mi na video callu Kri-
stinę i powiedział: „za 3 tygodnie mamy 
u  nas festiwal Szekspirowski. zróbcie 
Szekspira”. Pracowałam wtedy niedale-
ko charkowa, gdzie w  krótkim okresie 
czasu doszło do wielu gwałtów. Rozma-
wiałam z  kobietami, które opowiadały 
mi swoje historie o  poświęceniach, ja-
kich dokonywały, aby ratować rodziny, 
sąsiadów… i wtedy znalazłam Gwałt na 
Lukrecji. Kiedy zapoznałam się z tą histo-
rią, opowiadającą o jednej nocy, podczas 
której rzymscy żołnierze mogli posiąść 
dowolną kobietę, po prostu wiedziałam. 
zadzwoniłam do Kristiny i zapytałam, czy 
chce się w to zaangażować. zaczęłyśmy 
pracę zdalnie i wtedy zorientowałam się, 
że nie mogę jej zostawić samej z tym mo-
nodramem w  innym kraju. Pojechałam 
więc do Rumunii. Pierwszy pokaz sztuki 
trwał ok. 18 minut. To z Polski padła pro-
pozycja, żebyśmy ją rozwinęły i przyje-
chały tutaj, do Gdańska.

Szekspir pisze o jednej nocy w Rzymie. 
Ty tworzysz historię o czteromiesięcz-
nej, ciągle trwającej nocy w Ukrainie. 
Jak ta trudna rzeczywistość wojenna 
rezonuje z waszą sztuką?
Dnia 27 marca poszłam do mojego te-
atru w  Kijowie. wystawialiśmy sztukę. 
Przed premierą miałam przemówienie. 
Przygotowując się, myślałam o tym, co 
ja właściwie robię. Spektakl… ale dlacze-
go? żeby zabawić ludzi? Dopiero w cza-
sie przemówienia uświadomiłam sobie, 
że sztuka nie jest ucieczką – jest świa-
dectwem życia. Kiedy ludzie tworzą, dają 
świadectwo tego, że żyją. Kiedy niszczą – 
sieją śmierć. My żyjemy i tworzymy. Taka 
jest główna idea L-UKR-ECE. Dla mnie 

jest to sztuka o tej części duszy, która na 
zawsze umiera po podobnym doświad-
czeniu. istotne jednak w tym jest, aby to 
zaakceptować i żyć mimo wszystko. żyć 
dobrze. i tworzyć. Takie jest świadectwo 
życia.

Wspomniałaś o swojej sztuce wysta-
wianej w Kijowie – New World Order. 
Czy mogłabyś opowiedzieć o  do-
świadczeniu pracy teatralnej w mie-
ście i kraju, w którym toczą się działa-
nia wojenne?
Miałam to szczęście i przywilej, że sie-
działam w piwnicy z kilkoma aktorami, 
muzykiem i stałym dostępem do inter-
netu. wtedy czuliśmy się po prostu źle. 
w  ciągu dnia pomagaliśmy, kupowa-
liśmy i  przewoziliśmy leki, dostarcza-
liśmy żołnierzom jedzenie. Ja poma-
gałam w  pracy nauczycielom, którzy 
nadal musieli prowadzić lekcje, mimo 
że ich wszystkie książki zostały spalone. 
w nocy nie potrafiliśmy spać. Graliśmy 
na gitarach, śpiewaliśmy, potrzebowali-
śmy poczuć, że jesteśmy ludźmi. Kiedy 
rozpoczęliśmy próby, pytaliśmy samych 
siebie, dlaczego, do cholery, my to robi-
my. Przywilej tworzenia przyprawiał nas 
o  dyskomfort. Najdziwniejsza jednak 
była premiera. To uczucie, którego na-
wet nie jestem w stanie nazwać. Budy-
nek się trząsł. Dookoła trwało bombar-
dowanie. Pamiętam, że jedyne o czym 
wtedy myślałam, to że jeśli trafią w kable 
internetowe i odetnie nam zasięg, to ich 
zabiję. wiem, że to złe i głupie myślenie, 
ale to tak, jakby się rodziło, a kiedy to 
dziecko jest już na świecie, nagle orien-
tujesz się, jak straszne może być to, że 
nie przeżyje. i jak ważne jest to, że jest, 
że jeszcze żyje. Nie wiem, jak odebrali 
to oglądający nas ludzie  – łączący się 

z nami z całego świata. Dla nas jednak to 
było wszystko, co w tym momencie się 
liczyło. Nie wezmę karabinu, żeby bro-
nić swojego kraju, ale mogę ratować tę 
część sztuki, która wciąż żyje i jest silna.

A jak ci się współpracowało z Kristiną 
Bilą?
wszyscy jesteśmy chyba nieco starsi 
po doświadczeniu wojny. Stopień zro-
zumienia jest taki sam, niezależnie od 
wieku. Kristina jest studentką, więc na-
sze metody pracy różniły się. Byłyśmy 
jednak zupełnie zgodne w kwestii idei 
spektaklu. Kristina wprowadziła bardzo 
ciekawe elementy. Pracowała nad cho-
reografią. Pierwsza część spektaklu jest 
właściwie jej autorstwa. zależało mi tyl-
ko na tym, aby przekazywała odpowied-
nie emocje.

Zaczynałaś jako aktorka, teraz reżyse-
rujesz. Jesteś też związana z Pro-En-
glish Theater, pracowałaś jako dzien-
nikarka… Do której z tych ról jest ci 
najbliżej?
Jestem reżyserką. w  życiu byłam już 
trenerem narciarskim, nauczycielką 
angielskiego, ukraińskiego i  literatury 
światowej, pracowałam dla telewizji, by-
łam starszym pracownikiem naukowym 
w  muzeum, kelnerką, dziennikarką… 
A to wszystko i tak prowadziło mnie do 
reżyserii. Ale nie potrafię ograniczać się 
tylko do reżyserii. Muszę najpierw zoba-
czyć, jak działa świat, żeby potem móc 
go pokazać na scenie. To jak moment, 
kiedy jesteś w  Teatrze Szekspirowskim 
i otwiera się dach. widzisz niebo i pła-
czesz, chociaż to samo niebo oglądasz 
każdego dnia. Ale kiedy niebo jest wysta-
wione specjalnie dla ciebie, perspektywa 
się zmienia.
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Klaudia Popielska

Pandemiczne 
bachanalia 
kontrastu
Romeos & Julias unplagued. Traumstadt,  
chor. Yoshiko Waki, Polska/Niemcy

Spektakl na podstawie Romea i Julii wil-
liama Szekspira to trzecia wspólna pro-
dukcja Polskiego Teatru Tańca i kolekty-
wu Bodytalk. Twórcy zdecydowali się nie 
tylko na przeniesienie historii do okresu 
pandemicznej izolacji, ale także niemal 
całkowicie zrezygnowali z  cytowania 
oryginału. w zamian otrzymaliśmy audio-
wizualny trans, który – choć początkowo 
może wydawać się chaotyczny – wytwa-
rza pole znaczeń na tyle uniwersalne, 
żeby Romeem albo/i Julią mógł stać się 
każdy z widzów.

Przed rozpoczęciem spektaklu człon-
kowie zespołu poruszają się po przestrze-
ni Opery Bałtyckiej w przezroczystych ko-
morach, próbując zainicjować interakcje 
z widzami. złaknieni kontaktu sugerują 
nam, że to nie będzie spektakl o miłości, 
a raczej o jej braku – pustym miejscu, do 
którego drzwi zamknęła zaraza. historia 
opowiedziana przez Szekspira jest tutaj 
ramą dla luźnego ciągu skojarzeń, które 
pojawiają się tylko po to, żeby na naszych 
oczach ulec dekonstrukcji. Dochodzi do 
walki, ale to już nie jest pojedynek mię-
dzy Merkucjem a Tybaltem; jesteśmy na 
balu maskowym, ale zasłonięcie twarzy 
nie ma pełnić funkcji przebrania; widzi-
my balkon, ale pod nim stoi więcej niż je-
den mężczyzna. Najpopularniejsza scena 
dramatu staje się tu rojowiskiem ludzkich 
ciał opętanych maniakalnym głodem bli-
skości. Przez tę „bachanaliową” mozaikę, 
obecną aż do końca spektaklu, przebijają 
się fragmenty monologu Julii, przypomi-
nające swoim brzmieniem straceńczy la-
ment. cielesność opowiada o intymności, 
której desperacko zwierzęce ruchy nie są 
w stanie wytworzyć; o pustym miejscu 
wydrążonym przez pandemiczne za-
mknięcie.

chaos jest nieustannie zagęszczany, 
także na poziomie struktury. występuje 
mnogość form: oprócz różnych technik 
tańca,performerzy i performerki wygła-
szają monologi, śpiewają, a także pracują 
z rekwizytami. Brak tu ciągu przyczyno-
wo-skutkowego, a  poszczególne sceny 
mają odmienne charaktery: „msza covi-

dowa”, podczas której zbawieni od izo-
lacji zostają tylko ci z negatywnym wy-
nikiem testu, budzi śmiech; rajski ogród 
pełen dziwacznych kostiumów i zacho-
wań uderza abstrakcją; są też sceny pełne 
krzyku, poważne i niewymownie drama-
tyczne. Jest więcej niż jedna Julia i więcej 
niż jeden Romeo, bo artyści tworzą for-
mację na kształt zbiorowego organizmu, 
zawierającego w  sobie obie te postaci. 
wszystkie te elementy skomponowano 
jednak w taki sposób, że dopełniają się 
i  grają ze sobą wzajemnie. całość jest 
skonstruowana na zasadzie kontrastu: 
zamiast krwi po przemocy zostaje bro-
kat; do lirycznej ścieżki dźwiękowej dołą-
cza nagle perkusja, a kiedy na pierwszym 
planie widzimy nagiego, wściekłego 
Romea, na drugim odbywa się niema, 
wolna scena ślubu. intensywne sceny 
grupowe przeplatają się z bezruchem, po 
dynamicznych fragmentach choreografii 
następują sekwencje żywych obrazów. 
Owy pulsacyjny rytm nie pozwala widzo-
wi odpocząć, ciągle przypominając w ten 
sposób o  covidowym rollercoasterze. 
Oglądając ten spektakl, łatwo przypo-
mnieć sobie, jak to jest być zagubionym 
w pandemicznym świecie Romeem czy 
poszukującą ukojenia w izolacji Julią. Po-
zorne wrażenie chaosu rysuje opowieść 
o tym, co zabrała zaraza, pozostawiając 
wolne miejsca w wytworzonej siatce zna-
czeń na wpisanie własnych.

Po serii atrakcyjnych wizualnie ob-
razów i  kreatywnie eksploatowanych 
rekwizytów pojawia się końcowa se-
kwencja, w której aktorzy-tancerze odpo-
wiadają na pytanie: „kim będę za 10 lat?”. 

Prawo do 
szukania miłości
Z Robertem Chodyłą, koordynatorem 
produkcji Romeos & Julias unplagued. 
Traumstadt, rozmawia Aleksandra 
Wojciechowska 

Spektakl jest koprodukcją Polskiego 
Teatru Tańca i  niemieckiego kolek-

Każde z  nich przedstawia niemożliwie 
optymistyczne scenariusze i plany, które 
prawdopodobnie nigdy się nie spełnią. 
Jednocześnie reszta grupy wykonuje 
choreografię pełną buntu, strachu, zbli-
żającego się niebezpieczeństwa, opęta-
nia jakimś rodzajem błędu systemowego. 
Nadzieje spotykają się z lękami, a „miasto 
marzeń” zderza się we wzajemnej pulsacji 
z „miastem traum”.

s. 6: fot. Dawid linkowski
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tywu Bodytalk. Jak narodziła się ta 
współpraca? 
Polski Teatr Tańca od lat współpracu-
je z  Rolfem Baumgartem – dramatur-
giem  – oraz z  Bodytalk, czyli właści-
wie z choreografką yoshiko waki. O ile 
pamiętam, to za mojej kadencji były 
przynajmniej dwie wspólne produkcje, 
a wcześniej co najmniej jedna.

Uważam, że ta współpraca jest dla 
nas fenomenalna. yoshiko waki, Japon-
ka, przyjechała 50 lat temu do Niemiec 
i już tu została. związała się z tancerzem 
i choreografem, wspólnie założyli kolek-
tyw i od początku lat 70. razem tworzą 
wiele wspaniałych sztuk. Nasz zespół 
także od lat jest międzynarodowy. Ję-
zyk angielski jest dla nas wspólnym ję-
zykiem. w zespole są Koreańczycy, Ja-
pończycy, Anglicy, za chwilę dołączy do 
nas włoch, a wcześniej współpracował 
z nami hiszpan. Są tutaj ludzie z całego 
świata, chcą z nami współpracować, jak 
tylko zwalnia się miejsce, to czekają, aby 
wejść do zespołu, a my szukamy najcie-
kawszych i najzdolniejszych. 

Premiera przedstawienia odbyła się 
20  czerwca 2021 roku – oznacza to, 
że przygotowania do produkcji miały 
miejsce w pandemii. Jak wpłynęło to 
na próby i cały proces? 
To była przeszkoda, ale jednocześnie źró-
dło inspiracji. Produkcję planowaliśmy 
już wcześniej, nawet jeszcze przed wybu-
chem pandemii. Potem stanęliśmy w ob-
liczu trudnej sytuacji, ale nie chcieliśmy 
produkcji odwoływać. cała praca zaczęła 
się w lockdownie polskim i niemieckim. 
Technicznie miało to taki wpływ, że za 
każdym razem, kiedy ekipa z  Niemiec 
miała do nas przyjechać, to spotykało ich 
wiele przeszkód, a na granicy wymagano 
od nich dokumentów udowadniających, 
że nie są zarażeni. Jeśli w trakcie pobytu 
w Polsce komuś z zespołu wyszedłby po-
zytywny wynik, to czekałaby go izolacja 
w naszym kraju. Tutaj trzeba wziąć pod 
uwagę, że kolektyw pracuje w różnych 
miejscach. w Niemczech mieli swój ka-
lendarz i swoje plany produkcyjne, więc 
dodatkowo wszystko było obciążone 
ogromnym napięciem. To było wielkie 
szczęście, że nawet jeśli coś kogoś dopa-
dło, to dopiero u nich na miejscu, a gdy 
im przechodziło, to wracali znowu do 
nas. Tak samo z tancerzami, jak już ktoś 
zachorował, to w takim momencie, że nie 
zatrzymywało to produkcji. Koniec koń-
ców mieliśmy szczęście. 

Spektakl jest pretekstem do rozmowy 
na temat potrzeby kontaktu fizyczne-
go z  drugim człowiekiem, który zo-
stał ograniczony w obliczu pandemii. 
Skąd czerpali Państwo inspiracje? 
Mówiąc o  inspiracjach, to cała sztuka 
jest osadzona w tej sytuacji pandemicz-
nej. Jest refleksja nad tym, co się z nami 
stało – z ludźmi, którzy byli postawieni 
wobec lockdownu, pandemii, zamknięci 
w bańkach internetowych, ponieważ nie 
mogli wychodzić z domu. Prawem każ-
dego młodego człowieka jest bycie zako-
chanym, szukanie miłości i teraz, patrząc 
na to z perspektywy pandemii, nachodzi 
nas pytanie – jak to zrobić, kiedy jest się 
w lockdownie? Dla młodych ludzi są to 
dwa lata wycięte z  tego wspaniałego 
tańca godowego, który sobie funduje-
my w młodym wieku. To znalazło wyraz 
w  nowym odczytaniu Romea i  Julii. Są 
w spektaklu także dosłowne nawiązania, 
które są trochę zabawne, z przymruże-
niem oka – pojawiają się fiolki do testo-
wania, ale w innym kontekście.

W tytule spektaklu obecna jest in-
trygująca gra słów. Czy Państwa pro-
dukcji bliżej jest do ukazania „miasta 
traum” czy „miast snów, marzeń”? Jak 
te dwie rzeczywistości się przeplatają 
w Waszym dziele?
z jednej strony mamy marzenia, ale one 
w łatwy sposób mogą stać się traumami. 
Kiedy jesteśmy młodzi i optymistyczni, 
to chcemy je realizować, ale czas oraz 
świat są okrutne, sprawiają, że część 
z tych marzeń staje się naszymi obsesja-
mi, a w końcu traumami. w dramacie te 
marzenia i traumy zazębiają się, nakłada-
ją i przenikają. 

Z jakim odbiorem najczęściej spotyka 
się Polski Teatr Tańca? 
Od połowy zeszłego roku po raz pierw-
szy Polski Teatr Tańca ma własną siedzi-
bę w Polsce, własną salę widowiskową. 
Możemy grać tak często, jak chcemy, 
więc musimy szukać nowych widzów. 
wcześniej teatr grał intensywnie w roz-
jazdach i musieliśmy wynajmować salę. 
Spotykaliśmy się z lokalną publicznością 
około cztery razy w roku. Teraz wystawia-
my dla nich nawet 50 spektakli rocznie. 
Staramy się trafić do szerszego grona wi-
dzów. według badań ankietowych pra-
wie 50% ludzi odwiedzających nas po raz 
pierwszy wychodzi zachwycony. i jest to 
ogromna nagroda dla nas za pracę, którą 
wkładamy.

Aleksandra Haberny

Ku zatraceniu
Lear, k**wa!, reż. Marcin Herich, Teatr A Part, 
Polska

Król Lear uważany jest za jedną z  naj-
wybitniejszych i najważniejszych sztuk 
Szekspira – nic dziwnego więc, że wciąż 
jest reinterpretowany i  odkrywany na 
nowo. Dzieło to nie jest również obce Te-
atrowi A Part. Jest to ich drugie spotkanie 
z tym dramatem. Po projekcie Nic. Szkice 
do „Króla Leara” postanowił podjąć histo-
rię w nim przedstawioną w nieco innym 
tonie – z k**rwą.

w obecnych czasach Król Lear nadal 
jest opowieścią niezwykle aktualną  – 
mimo upływu lat w  otaczającym nas 
świecie wciąż zauważalne są pokazane 
w niej mechanizmy. Nie możemy uwolnić 
się od despotycznych władców, ludzkie-
go zbutwienia czy żądzy zemsty. Reżyser 
powierzył aktorom zadanie wzorowania 
kreacji swoich postaci na własnych do-
świadczeniach. zastosowanie takiego za-
biegu sprawia, że odbiór widowiska staje 
się bardziej osobisty i dogłębny. 

To nie jest Król Lear, w  którym widz 
odnajdzie wszystko to, czego by się spo-
dziewał po przeczytaniu Szekspirow-
skiego pierwowzoru  – jest tu o  wiele 
więcej dynamiki, brutalności, potępiania, 
wyszydzania; choć nie brakuje też pew-
nej dozy dostojności, szlachetności i nie-
uchronnego, przyczajonego tragizmu. 

fot. Dawid linkowski
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Marcin herich w swoim spektaklu docie-
ra do najgłębszych i najmroczniejszych 
części sztuki, wydobywając to, co najgor-
sze z postaci, a to, co najlepsze z aktorów. 
i chociaż, niestety i dość paradoksalnie, 
brakuje w tym wszystkim nowatorstwa, 
to spektakl świetnie radzi sobie z kon-
struowaniem historii. Konsekwentnie 
trzyma się podjętych przez siebie mo-
tywów, nie zapomina o nich, pozwalając 
obserwować zachodzącą w bohaterach 
metamorfozę, pogłębiające się szaleń-
stwo czy chęć zdobycia władzy. Spektakl 
to droga ku zatraceniu, które tylko czeka 
na osiągnięcie punktu kulminacyjnego. 
Mimo swojej ekspresyjności nie jest prze-
sadnie metaforyczny – bywa do bólu do-
słowny, co niezwykle urzeka. Pokazuje, 
jak jest, nikogo nie żałując, nie litując się 
oraz niczego nie usprawiedliwiając.

Jest to prawdziwie efektowne wido-
wisko, które nie przebiera w środkach ar-
tystycznego wyrazu. Mówiąc o nim, nie 
można pominąć bowiem niezwykłej sce-
nografii oraz rekwizytów  – rusztowań, 
szczudeł, ognia oraz dobranej muzyki. 
Na uwagę zasługuje także warstwa me-
taforyczna, kryjąca się za sugestywnym 
aktorstwem. wykorzystane efekty robią 
wrażenie, a umiejętności aktorów w ba-
lansowaniu na rampach, rusztowaniach 
oraz szczudłach są godne podziwu, jed-
nak momentami spektaklowi dobrze zro-
biłoby ich delikatne stonowanie. Mimo 
to Lear, k**wa! broni się dobrą koncep-
cją oraz tym, że pozostaje z widzem na 
długo po jego zakończeniu.

Aleksandra Kuś

Quiz: Kto to powiedział?
Uważasz się za prawdziwego znawcę Szekspira? Jeśli tak, ten quiz będzie dla ciebie 
pasztecikiem z wkładką :)

Kto to powiedział?
1. „Odpokutować usta me gotowe   
Pocałowaniem pobożnym pielgrzyma”.
a. Prospero
b. Romeo
c. Kaliban

2. „O twym poruczniku.
Dobry mój mężu, jeśli mam u ciebie
choć trochę łaski, chociaż trochę wpływu,
Daruj mu, przyjmij jego przeproszenie”.
a. Tytania
b. lawinia
c. Desdemona

3. „Dalej! Umizgaj się do mnie, umizgaj się do mnie! Bo jestem w świątecznym humorze 
i na wszystko przystać gotową. i cóż byś mi powiedział, gdybym była twoją prawdziwą, 
prawdziwą Rozalindą?”.
a. Orlando
b. Rozalinda
c. celia

4. „Konia! hej! konia! królestwo za konia!”.
a. Ryszard
b. Benwolio
c. Antonio

5. „Messalo, dzisiaj moje urodziny”.
a. Kaśka
b. Brutus
c. Kasjusz

6. „więc i to ostrze zatrute? Trucizno, dokończ swojego dzieła”.
a. Julia
b. hamlet
c. AntoniuszOdpowiedzi do quizu:

 1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b


