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Teatr otwarty 
Z Philipem Parrem, reżyserem oraz 
dyrektorem artystycznym grupy Par-
rabbola rozmawia Michał Cierzniak.

W ramach Festiwalu Parrabbola przed-
stawi spektakl w konwencji teatru spo-
łecznego. Zapewne lockdown sprawia, 
że tworzenie tego typu widowisk staje 
się szczególnie trudne. Jak zamierza 
Pan sobie poradzić z  ograniczeniami 
w czasie pracy nad pokazem?
Istotą teatru społecznego jest żywe 
reagowanie na aktualną sytuację, któ-
ra teraz jest szczególnie interesująca. 
Wprowadzane są nowe obostrzenia, nie 
są one jednak przeszkodą nie do poko-

nania. Zmuszają nas one do pewnych 
zmian sposobu naszej współpracy, np. 
musieliśmy rozpocząć ją nieco później, 
niż planowaliśmy. Część przygotowań 
się nie odbyła, ponieważ możliwości po-
dróży zostały ograniczone. Trudno było 
przyjeżdżać do Gdańska na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Dlatego wszystkie 
próby i  przygotowania odbywają się 
w  jednym ciągu. Tworzenie spektaklu 
z założoną maseczką jest cięższe, ale nie 
niemożliwe…

Widzę, że zespół pracuje razem w klu-
bie Protokultura w Gdańsku.
Nawet wykonaliśmy dzisiejszego po-
południa naprawdę piękny, siedmio-
minutowy performance. Przygotujemy 

sztukę w taki sposób, na jaki pozwalają 
aktualny czas i  miejsce. Teatr społecz-
ny dzieje się w jednej, określonej chwili 
i przestrzeni. Gdy raz go wykonasz, jest 
już ukończony. Nie można go powtórzyć 
gdzie indziej albo z  udziałem innych 
osób. Pod tym względem tworzenie te-
atru społecznego w czasie lockdownu 
nie różni się od przygotowywania go 
w innych warunkach. 

Przygotowywany na Festiwalu Sha-
ke Fear | Break Walls jest ostatnią ar-
tystyczną współpracą realizowaną 
w  ramach przedsięwzięcia „Shaking 
the Walls”. Gdy patrzy Pan na ten 
projekt, a także na wcześniej tworzo-
ne sztuki społeczne, czy sądzi Pan, 
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że tego typu działalność teatralna 
może przełamywać bariery oparte 
na uprzedzeniach i  postawach kse-
nofobicznych?
Z pewnością. Naczelną zasadą teatru 
społecznego jest to, że każdy może 
w  nim uczestniczyć; że jest otwar-
ty na wszystkich. To do uczestników 
i uczestniczek należy sztuka społecz-
na, w której biorą udział. Mury mogą 
dzielić ludzi, którzy wzajemnie się nie 
rozumieją. Jednak w  czasie procesu 
tworzenia sztuki osoby z zespołu do-
wiadują się wiele o  sobie nawzajem. 
W teatrze społecznym spotykamy się, 
by zrobić coś wspólnie i czegoś się od 
siebie nauczyć. Dzięki temu jest bar-
dziej prawdopodobne, że obdarzymy 
się wzajemnym szacunkiem. Nad sztu-
ką, którą przygotowujemy na Festiwal, 
pracują uczestnicy z  różnych krajów. 
Praca w pięciu językach sprawia, że za-
czynamy lepiej rozumieć siebie nawza-
jem. Mury powstają pomiędzy ludźmi, 
ponieważ boimy się tego, co znajduje 
się po drugiej stronie. Często stawiamy 
bariery, aby oddzielić się od tego, co 
nieznane. Lecz jeśli zaprosimy drugą 
stronę do naszej przestrzeni i znajdzie-
my wspólne miejsce – wtedy mury nie 
będą już więcej potrzebne. Tak, jestem 
pewny, że można zmienić postawy lu-
dzi po prostu poprzez wspólną rozmo-
wę i pracę.

Jak kształtują się relacje z uczest-
niczkami i uczestnikami w Waszych 
projektach?
Gdy ktoś czerpie radość z tego, że tutaj 
jest, zamierza z nami zostać i grać – to 
świetnie. Jesteśmy zawsze otwarci. To 

ważne, żeby uczestnicy i uczestniczki 
wiedzieli, że nikt tutaj nie będzie ich 
męczył, nie będzie utrudniał życia ani 
zmuszał do robienia czegoś, na co nie 
mają ochoty. Dzięki temu możemy spo-
kojnie pracować, tak to powinno funk-
cjonować.

Jak mógłby Pan opisać temat prze-
wodni tego spektaklu?
To przedstawienie wieńczące projekt 
„Shaking the Walls”. Zastanawiamy się 
w nim nad tym, jaka jest specyfika każ-
dego kraju, z  którego pochodzą nasi 
partnerzy, z  jakimi dokładnie ograni-
czeniami się spotykają. Rozważaliśmy 
problem barier i  murów przez ostat-
nie dwa lata. Spektakl, nad którym 
obecnie pracujemy, ukazuje wszystkie 
te problemy razem – przedstawiamy 
w nim elementy z poprzednich realiza-
cji wykonanych w ramach „Shaking the 
Walls”. W zawiązku z tym, że realizuje-
my naszą sztukę podczas Festiwalu, 
łączymy te wątki również z twórczością 
Szekspira, który pisał o  tych samych 
murach już czterysta lat temu. Teraz 
my, po takim czasie, robimy o  nich 
spektakl. Najwyraźniej pozostaliśmy 
głusi na jego przestrogi lub być może 
niektórych murów nie jesteśmy w sta-
nie zburzyć. Powinniśmy jednak spró-
bować je dostrzec i zrozumieć, a także 
spojrzeć ponad nimi w celu nawiązania 
kontaktu z  drugą stroną. Pewnie nie 
uda nam się zburzyć wszystkich tego 
typu przeszkód, ale przynajmniej bę-
dziemy mogli porozmawiać razem po-
nad ich granicami. Dzięki temu proces 
wzajemnego porozumienia może się 
wydarzyć.

Maja Skowron

Show must go on
W tym roku nie spotkamy się na wi-
downi, a  artyści nie usłyszą naszych 
głośnych owacji. Złoty Yorick nie zo-
stanie przyznany żadnemu ze spek-
takli, „Shakespeare Daily” nie będzie 
wędrować z rąk do rąk w teatralnych 
korytarzach, a dziedziniec Gdańskie-
go Teatru Szekspirowskiego zamiast 
być codziennym miejscem festiwalo-
wych spotkań i tanecznym parkietem 
pofestiwalowych imprez, świecić bę-
dzie pustkami. The time is out of joint.

Szekspir w czasach zarazy z oczywistych 
względów przeniesie się do rzeczywisto-
ści online, „być albo nie być” musi więc 
wybrzmieć na teatralnych deskach na 
tyle mocno, by pokonać dystans dzielą-
cy nas od scen i odciągnąć naszą uwagę 
od codziennego okołopandemicznego 
hamletyzowania. W okrojonym progra-
mie Nurtu Głównego wśród dziewięciu 
prezentowanych tytułów znalazły się 
dwa Hamlety. Pierwszy – krakowski, osa-
dzony w  polskim kontekście i  inspiro-
wany „Studium o  Hamlecie” Stanisława 
Wyspiańskiego – sprowokuje do refleksji 
o niepodległości, ideałach Solidarności i – 
nadzwyczajnie aktualnie – roli Kościoła. 
Efektownemu przedstawieniu w reż. Bar-
tosza Szydłowskiego towarzyszyć będzie 
nie mniej widowiskowy Hamlet w wyko-
naniu tanecznej włoskiej grupy imPerfect 
Dancers. Artyści, którzy rok temu wytań-
czyli w Gdańsku Lady Makbet, swoją inter-
pretacją historii duńskiego księcia zabiorą 
publiczność „w  podróż do najciemniej-
szych zakamarków ludzkiej duszy”1.

Tegoroczne spotkania z  Szekspirem 
rozpocznie realizacja wideo Henryka V 
z udziałem Piotra Fronczewskiego, Grze-
gorza Damięckiego i Marcina Rogacewi-
cza. Festiwalowe wieczory upłyną jednak 
pod znakiem Burzy. W samym Nurcie 
Głównym zobaczymy aż trzy przed-
stawienia inspirowane ostatnią sztuką 
Szekspira. Wydarzeniem towarzyszącym, 
jedynym biletowanym, będzie premiera 
spektaklu w  reż. Grzegorza Jarzyny  – 
pokaz stworzono przy wykorzystaniu 
technik sztucznej inteligencji. Propozy-
cja Wrocławskiego Teatru Pantomimy pt. 
Wyspa to z kolei wyreżyserowane przez 
Piotra Cieplaka eksperymentalne wido-
wisko w  konwencji burleski. Jakże ina-
czej zapowiada się przedstawienie Teatru 
Żydowskiego w Warszawie: spektakl Der 
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fot. z archiwum teatru

Julia Olga Wróblewska

***********
Na przełomie października i  listopada 
ruszyła fala protestów wywołanych wy-
rokiem tzw. Trybunału Konstytucyjnego 
(powołanego z naruszeniem zasad pra-
worządności) orzekającym niekonsty-
tucyjność aborcji z  powodu przesłanki 
embriopatologicznej. Część mediów 
i polityków wyrażała swoje ubolewanie 
nad brakiem kultury wśród uczestników 
manifestacji. W związku z tym warto zaj-
rzeć do dzieł Szekspira, twórcy zaliczane-
go do kanonu światowej literatury, któ-
ry z pewnością nie zasłynął ze słownej 
ogłady. Przytoczę zaledwie kilka z wielu 
emocjonalnych cytatów Mistrza ze Strat-
fordu. 

„Moim zdaniem jesteś zakałą społeczeństwa i każ-
dy jego członek powinien cię przynajmniej raz 
zdzielić kułakiem1”. (Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy, akt 2 scena 32); 

„Precz stąd, plugawy diable, nie dręcz, odejdź! // 
Szczęśliwą ziemię przemieniłeś w piekło // Pełne 
klątw, jęków i krzyków boleści. // Chcesz się na-
pawać ohydą swych czynów?” (Ryszard III, akt 1 
scena 2);

 „A niech cię licho, ty głodomorze, ty skóro węgo-
rza, ty suszony ozorze wołowy, ty biczu ukręcony 
z byczego kutasa, ty wędzony sztokfiszu – oby mi 
tchu starczyło na tę listę wszystkiego, co do cie-
bie podobne! – ty łokciu krawiecki, ty pochwo od 
szpady, ty futerale na łuk, ty nędzny, sterczący ra-
pierku!” (Henryk IV – część pierwsza, akt 2 scena 4); 

„A niech was skropi śmiercionośna rosa!” (Burza, 
akt 1 scena 2);

„Wstrętny niewolniku, // Na którym dobro nie zo-
stawia śladu, // A tylko zło się odciska!” (Burza, akt 
1 scena 2);

„Niech mu wybacza stryczek; niech mu diabeł // 
Obgryza kości! Jak można ją było // Przezywać 
kurwą? […] Łajdak, parszywiec, wredna kreatura! 
// Oby Bóg raczył ujawnić każdego // Takiego ło-
tra, w każdą zacną dłoń // Włożyć po biczu, i niech 
chłosta goni // Podłego kłamcę na sam kraniec 
świata!” (Otello, akt 4 scena 2). 

Nie wszystkie z  powyższych prze-
kleństw zostały wypowiedziane przez 
bohaterów płci męskiej – co może dodać 
szczyptę pikanterii. Sposób wyrażania 
emocji pozostaje częściowo uzależnio-
ny od norm społecznych, związanych 

z pojęciem płci kulturowej. Przykładowo 
gniew i  agresja (także słowna) są czę-
ściej przypisywane płci męskiej. Dlatego 
zwykle (choćby podświadomie) przy-
zwalamy na przekleństwa, gdy używa 
ich mężczyzna. Natomiast kobiecie nie 
przystoi się denerwować, w końcu – jak 
głosi przysłowie – złość piękności szko-
dzi. Lepiej, by była zawsze miła i potulna, 
gdyż w ten sposób nie zagraża dominu-
jącej pozycji mężczyzny w systemie pa-
triarchalnym. 

W sytuacjach skrajnych przekleństwa 
mogą pojawiać się w  wypowiedziach 
i nie zawsze oznaczają one brak kultury – 
często są sposobem radzenia sobie z ne-
gatywnymi emocjami. Małgorzata Grze-
gorzewska w swoim eseju dotyczącym 
przekładów dzieł szekspirowskich autor-
stwa Macieja Słomczyńskiego zauważa, 
że tłumacz słusznie używa przekleństw, 
nawet tak wymownych jak „kurwa”. Au-
torka stwierdza jednak, że ten zabieg 
może nie robić już wrażenia „w naszych 
stępiałych od wulgarnych wrzasków 
czasach”3. Wygląda na to, że badaczka 
pomyliła się w tej ostatniej kwestii: jesie-
nią tego roku dyskusje wokół masowych 
protestów skupiały się głównie na ich 
„nieodpowiedniej” według niektórych 
formie zamiast na wydarzeniach, które je 
wywołały. Tymczasem należy zrozumieć, 
co zrodziło potrzebę sięgnięcia po aż tak 
dobitne słowa i wyrażenia. 

Szturem. Cwiszyn/ Burza. Pomiędzy jest 
pierwszym po 82 latach wystawieniem 
tytułowej sztuki w języku jidysz, uzupeł-
nionym m.in. tekstami Lamentacji Jere-
miasza czy Pieśni nad Pieśniami. 

Wytchnienie od Burzy przyniesie nam 
pokaz teatru społecznego (communi-
ty play), będący zwieńczeniem dużego 
międzynarodowego projektu, który 
w tym roku ma swój wielki finał. Mowa 
o „Shaking the Walls”, efekcie współpracy 
europejskich teatrów na rzecz burzenia 
podziałów między ludźmi i budowania 
dialogu międzykulturowego. Autorzy 
przedsięwzięcia od 2018 roku starają 
się pokazać, że sztuka jako przestrzeń, 
która łączy, a  nie dzieli, ma potencjał 
wpływania na rzeczywistość. Dziś, gdy 
odgradzają nas od siebie mury własnych 
domów, w których się izolujemy, kultura 
przeniosła się do rzeczywistości wirtual-
nej. W ramach finału „Shaking the Walls” 
artyści z Wielkiej Brytanii, Czech, Islandii 
oraz Irlandii pod kierownictwem Philipa 
Parra z  grupy Parrabbola zaproszą wi-
dzów do spotkania z osobami w różnym 
wieku i różnego pochodzenia. W przed-
stawieniu Shake Fear | Break Walls po raz 
kolejny dzięki tekstom zaczerpniętym 
z Szekspira runą prawdziwe mury.

24. Festiwal Szekspirowski zakończy 
Król Lear w  reż. Anny Augustynowicz. 
Spektakl, w którym prócz tytułowej po-
staci – odwrotnie niż w  elżbietańskiej 
tradycji – wszystkie role odegrane zo-
staną przez kobiety, będzie na pewno 
ciekawym głosem w dyskusji o rozpada-
jącej się na naszych oczach patriarchalnej 
kulturze, też przecież opierającej się na 
trudnych do przebicia murach. Szekspir 
po raz kolejny udowodni, że sprawdza 
się w obliczu największego kryzysu i jest 
partnerem w  dyskusji na tematy aktu-
alne. A za jego sprawą będzie się trząsł 
jeszcze niejeden mur. 

1 www.imperfectdancers.com.
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Gdy na ulicach tli się lub wręcz jawnie 
płonie faszyzm, gdy odbiera się kobie-
tom prawo do decydowania o własnym 
ciele, bez przeprowadzenia jakiegokol-
wiek dialogu społecznego, gdy jawnie 
ignoruje się praworządność, gdy ludzie 
w  tym kraju wciąż często boją się żyć 
w  zgodzie z  samym sobą wskutek pu-
blicznej nagonki polityków partii rządzą-
cej piastujących najwyższe stanowiska 
publiczne – trudno o utrzymanie dobrej 
miny do złej gry. Na przełomie XVI i XVII 
wieku w czasach teatru elżbietańskiego 
może i wyłącznie mężczyźni mogli wy-
stępować na scenie. W Kupcu weneckim 
to kobieta ostatecznie ratuje Antonia 
(najbliższego przyjaciela swojego uko-
chanego Bassania) przed wycięciem mu 
funta ciała przez pragnącego zemsty 
Shylocka i okrutnie upokarza tego ostat-
niego. Postać Porcji – która w przebra-
niu mężczyzny-adepta nauk prawnych 
wygrywa proces, wygłaszając na sali 
sądowej monolog o konieczności posza-
nowania litery prawa oraz potrzebie mi-
łosierdzia – ostatecznie była przecież ów-
cześnie grana przez mężczyznę. Żyjemy 
w XXI wieku, a kobiety mają dosyć grania 
jakichkolwiek przypisanych im przez pa-
triarchat ról i, nieraz czerpiąc inspiracje 
z kultury i historii, odnajdują własny głos. 
A jak komuś się to nie podoba, to może 
w**********.

1 Kułakiem, czyli zaciśniętą pięścią.
2 Wszystkie cytaty przywołuję w tłumaczeniu 
Stanisława Barańczaka.
3 Małgorzata Grzegorzewska, Tłumacz 
niedoskonały, lecz niezrównany…, „Teatr”, 
nr 1/2014, http://www.teatr-pismo.pl/
ludzie/711/tlumacz_niedoskonaly,_lecz_ni
ezrownany%E2%80%A6/?fbclid=IwAR3
l0CuH2Nh8evGOGRBC195LgarECwBTw
sujs-QNgezRyRULfV7_Epx9ATc [dostęp: 
13.11.2020].

Paulina Feliksik

Twórcy alterna-
tywni nie  
składają broni
Już po raz kolejny w ramach Festiwa-
lu Szekspirowskiego widzowie obej-
rzą spektakle z nurtu offowego. Jest 
on przeznaczony dla twórców sceny 
alternatywnej, których spektakle zo-
stały zainspirowane dziełami Szek-
spira. Pandemia spowodowała, że 
niezależni i często mało znani artyści 
mieli ograniczone możliwości zapre-
zentowania swojej sztuki szerszemu 
gronu odbiorców. SzekspirOFF w tym 
roku jest zatem jedną z niewielu oka-
zji, by zobaczyć działalność teatrów 
tworzonych poza obrębem dużych 
instytucji.

Wyjątkowo podczas tegorocznego Festi-
walu wszystkie wydarzenia będą prezen-
towane w trybie online. W bieżącej edycji 
zobaczymy łącznie dziewięć spektakli. 
Niektóre z nich zostały oparte na twór-
czości Szekspira, pozostałe są nią luźno 
zainspirowane. Dwa wydarzenia: Glo-
rious Summer w reżyserii duetu Helena 
Ganjalyan i Bartosz Szpak oraz Epitafium 
Błazna, przygotowane przez Kolektyw 
KEJOS, to zwycięzcy konkursu na wspar-
cie projektów artystycznych. 

W programie SzekspirOFF znajduje 
się m.in. anglojęzyczny spektakl I come 
to you River. Ophelia fractured. Spektakl 
przygotowany przez artystów z wrocław-
skiego Studia Kokyu i wyreżyserowany 
przez Przemysława Błaszczyka powstał 
na podstawie Hamleta. Inscenizacja sta-
nowi próbę reinterpretacji postaci Ofelii 
oraz opowiedzenia klasycznej historii 
z perspektywy kobiecej. Przyznanie gło-
su bohaterce, która w oryginalnej wersji 
dramatu nie odgrywa przecież pierwszo-

planowej roli, wskazuje na feministyczne 
podłoże spektaklu, który łączy w  ten 
sposób tragedię szekspirowską ze współ-
czesną optyką. 

Podczas Festiwalu będzie można zo-
baczyć również pokaz OTELLO TONIGHT!, 
czyli spektakl Teatru Przedmieście wyre-
żyserowany przez Anetę Adamską. Jest 
to próba przeniesienia historii szeks-
pirowskiej do XXI wieku. Spektakl sku-
pia się na krytyce współczesnej kultury, 
która – zdaniem twórców – przyczynia 
się do promowania postawy nieufności 
oraz braku wiary w miłość. 

Nietypową produkcją jest zwłaszcza 
Epitafium Błazna Marty Kuczyńskiej oraz 
Jacka Timingeriu. Spektakl zainspirowa-
ny motywem błazna (typowym dla sztuk 
Szekspira) stanowi połączenie technik 
teatru ruchu, nowego cyrku i teatru pla-
stycznego. Tandem poprzez swoje wido-
wisko chce przemyśleć zagadnienie roli 
aktora w teatrze elżbietańskim. Kompo-
zycja Epitafium Błazna nie jest zamknięta 
– przedstawienie to przykład dzieła pro-
cesualnego, pokazu pracy w toku.

Tegoroczne spektakle nurtu offowego 
nie ograniczają się do wiernych insceni-
zacji dramatów szekspirowskich. Artyści 
starają się połączyć współczesną per-
spektywę z twórczością Szekspira, dowo-
dząc tym samym jego ponadczasowości. 
Jego sztuki niejednokrotnie posłużą im 
do krytycznej analizy kultury: dawnej, 
ale także najnowszej. Przede wszystkim 
nurt zapowiada się bardzo zróżnicowa-
nie i  niejednorodnie. Widzowie będą 
mogli zobaczyć spektakle korzystające 
z  różnych konwencji czy technik arty-
stycznych. Krótki opis poszczególnych 
wydarzeń może jedynie zarysować sze-
rokie spektrum pomysłów i możliwości 
twórców alternatywnych bieżącej edycji 
SzekspirOFFu. 

fot. z I come to you River. Ophelia fractured, 
Paulina Galanciak

fot. z Epitafium Błazna, z archiwum teatru
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Festiwalowe 
piżama party
Tegoroczne święto Szekspira odbę-
dzie się w  warunkach, o  których nie 
śniło się filozofom. Pandemia i ciągle 
zaostrzany reżim sanitarny znacząco 
ograniczyły możliwości przeprowa-
dzenia wydarzeń kulturalnych oraz 
sprawiły, że nad Festiwalem Szekspi-
rowskim zawisło złowieszcze pytanie: 
być albo nie być?

Organizacja wydarzeń teatralnych 
w trakcie lockdownu – gdy coraz więcej 
placówek musi zamknąć swoje lokale, 
a  pracownicy i  pracownice nierzadko 
tracą jedyne źródła dochodów – może 
wydawać się obłędem. Jednak: „w  tym 
szaleństwie jest metoda”. Niemal wszyst-
kie zaplanowane pokazy odbędą się 
online, dzięki czemu widzowie i  widz-
ki obejrzą najnowsze szekspirowskie 
hity, nie wychodząc z  domu. 24. edycja 
pozwoli nam celebrować twórczość Mi-
strza ze Stratfordu w stylu niemal karna-
wałowym. W miejsce eleganckich sukni 
i garniturów oraz kieliszków czerwonego 
wina, grzecznie sączonego na uroczy-
stym bankiecie, proponuję swobodne 
szekspirowskie piżama party. Niech nie-
umyte włosy, spodnie dresowe oraz pies 
(względnie kot) na kolanach zastąpią 
sztywne reguły i konwenanse. Let the fun 
begin!

 Zresztą być może w tym roku potrze-
bujemy Szekspira bardziej niż kiedykol-
wiek. Autor stworzył (lub – jeśli wierzyć 
plotkom – pożyczył od innych twórców 
i zapomniał oddać) ponadczasowe sztu-
ki, które od czterystu lat nieodmiennie 
prowokują do teatralnych dyskusji nad 
ważkimi problemami społecznymi. Wi-
dać to na gdańskim Festiwalu, gdzie – 
w ramach projektu „Shaking the Walls” 
– artyści i artystki podejmują próby sce-
nicznej destabilizacji szeroko rozumia-
nych murów, oddzielających od siebie 
ludzi. To szczególnie ważny aspekt bie-
żącej edycji, gdyż w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy liczba barier utwierdzających 
podziały międzyludzkie rosła w zastra-
szającym tempie.

 Jednym z palących zagadnień staje 
się dziś silna polaryzacja polskiego społe-
czeństwa, wyraźnie widoczna zwłaszcza 
w kontekście masowych protestów oraz 
sporu o aborcję. Szekspir – perwert i mi-

zogin – z pewnością nie zasłynął z walki 
o  prawa kobiet. Wystarczy wspomnieć 
o Poskromieniu złośnicy. W tej jakże za-
bawnej komedii mężczyzna ujarzmia 
wredną babę (lub, w innej perspektywie, 
kobietę, która miała odwagę sprzeciwić 
się systemowi patriarchalnemu) za po-
mocą przemocy fizycznej i psychicznej. 
Paradoksalnie jednak to właśnie drama-
ty stratfordczyka skłaniają wielu reżyse-
rów i  reżyserek do przemyślenia pozy-
cji kobiety w  dobie renesansu, a  także 
w czasach współczesnych. W programie 
tegorocznego Festiwalu znalazły się 
spektakle prezentujące optykę femini-
styczną, które z pewnością sprowokują 
do przemyślenia problemu nierówności 
płciowych.

Wirus znacząco wpłynął również na 
sytuację środowiska artystycznego. Wie-
le osób, często zatrudnionych na umo-
wach śmieciowych lub przy projektach 
grantowych, z  dnia na dzień straciło 
możliwość wykonywania zawodu, a za-
tem także środki do życia. Przeniesienie 
sztuki do Internetu pozwala przynajmniej 
częściowo zrekompensować te straty 
oraz umożliwia teatrom podtrzymanie 
kontaktu z widownią. Przestrzeń wirtu-
alna ułatwia udział w spektaklu osobom, 
które z przyczyn finansowych czy zdro-
wotnych nie mogły wcześniej uczestni-
czyć w ponad tygodniowym festiwalu. 
Nowe warunki czynią zatem gdańskie 
wydarzenie bardziej inkluzywnym i ega-
litarnym. Jednak, by dorzucić odrobinę 

pesymizmu, ekrany naszych kompute-
rów również mogą budować mur, któ-
ry oddziela scenę od publiczności oraz 
uniemożliwia twórcom i  twórczyniom 
nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z widzami i widzkami, tak ważnego dla 
sztuk performatywnych. Miejmy nadzie-
ję, że nowe technologie oraz media spo-
łecznościowe pomogą choć do pewnego 
stopnia przełamać ten dystans.

Gdy w maju zaczęto znosić restrykcje, 
mogliśmy wreszcie opuścić nasze miesz-
kania i z naiwnym zachwytem Mirandy 
powtarzać słowa o  „nowym wspania-
łym, świecie, w którym żyją tacy ludzie!”. 
Jesienna fala zachorowań doprowadziła 
do ponownego zamknięcia wielu miejsc, 
które umożliwiały nawiązywanie relacji 
międzyludzkich. Dotyczy to także Fe-
stiwalu, gdyż zwyczajne spotkania przy 
kawie między spektaklami muszą zostać 
odłożone na przyszły rok. Namiastkę at-
mosfery dyskusji zapewni nam wirtualna 
odsłona „Shakespeare Daily”, gdzie re-
cenzenci i recenzentki jak co roku będą 
na bieżąco komentować festiwalowe po-
kazy. Kolejne numery ukażą się 22, 24, 26 
i 28 listopada. Na naszych łamach znajdą 
Państwo recenzje, formy mniej poważ-
ne, a także wnikliwe wywiady i felietony, 
w  których autorzy i  autorki niejedno-
krotnie odważą się włożyć kij w przysło-
wiowe mrowisko. Zatem serdecznie 
zapraszam Was, drodzy Festiwalowicze 
i drogie Festiwalowiczki, do przeglądania 
naszej gazetki.
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Baran
Zobaczysz wszystkie festiwalowe spek-
takle. Co prawda zaryzykujesz stan 
chronicznego wyczerpania, ale „choć to 
szaleństwo, lecz jest w  nim metoda”1.   
W najbliższym tygodniu oczekuj ka-
tharsis.

Byk
Jeden ze spektakli wywrze na Tobie 
szczególnie silne wrażenie. Niestety, nie 
uda Ci się uniknąć egzystencjalnych roz-
terek wywołanych tym przedstawieniem. 
Dojdziesz wręcz do wniosku, że „życie to 
powieść idioty, pełna wrzasku i  wście-
kłości, nic nie znacząca”. Jednak decyzję 
o  rzuceniu wszystkiego i  zamieszkaniu 
w Bieszczadach odłóż na wiosnę. 

Bliźnięta
W najbliższym czasie możesz doświad-
czyć niepokojących objawów psy-
chosomatycznych, takich jak dresz-
cze, kołatanie serca czy łzawienie. 
„To pewnie wina księżyca, zanadto 
przybliżył się do ziemi, a to wpędza ludzi 
w szaleństwo”. Nie zapomnij o suplemen-
tacji magnezu i witaminy B6.

Rak
Twoje serce skradnie artysta, którego 
„blask oblicza zawstydziłby gwiazdy”. 
Choć zdalna forma festiwalu zdecydo-
wanie nie sprzyja przypadkowym spo-

tkaniom w foyer, nie trać nadziei. „Droga 
prawdziwej miłości nigdy nie jest gładka”.

Lew 
Owładnięty dionizyjskim szałem zacho-
waj czujność. „Wyskokowe rzuć napoje, 
drogie stroje i dziewoje”.

Panna 
Ukojenie po bolesnym, teatralnym roz-
czarowaniu znajdziesz w kolejnym spek-
taklu. „Płomień spędza się płomieniem, 
ból  dawny nowym leczy się cierpieniem”.

Waga
„Żyjmy nadzieją, jak mówią prorocy, dzień 
w końcu staje po najdłuższej nocy”. Jeżeli 
się nie poddasz, w końcu uda Ci się opa-
nować problemy z pozbawionym chęci 
współpracy połączeniem internetowym.

Skorpion
W najbliższym czasie czekają Cię liczne 
próby charakteru. Ignoruj pojawiającą się 
w przypływie lenistwa wątpliwość: być 
na spektaklu albo nie być. Tutaj napraw-
dę nie ma się nad czym zastanawiać. 

Strzelec
Po początkowych biadoleniach nad zdal-
ną formułą festiwalu, oglądając transmi-
sje spektakli w fotelu i z kubkiem ciepłej 
herbaty w dłoni, przekonasz się, że „nic 
nie jest złem ani dobrem samo przez się, 
tylko myśl nasza czyni to i owo takim”.

Koziorożec
„Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”. Po-
śpiesz się, dostęp do spektakli w ramach 
SzekspirOFFu trwa tylko 48 godzin.

Wodnik
„Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż 
o minutę za późno”. Aby zapobiec kata-
strofie, bądź punktualny. 

Ryby
Nie składaj pochopnych deklaracji! Zamiast 
oddawać królestwo za dodatkowy dzień 
festiwalu, poczekaj na kolejną edycję.

1 W tekście wykorzystano cytaty 
z następujących sztuk Szekspira: Hamlet, 
Makbet, Otello, Romeo i Julia, Król Lear, Sen 
nocy letniej oraz Wesołe kumoszki z Windsoru.

Weronika Kozłowska

Szekspir prawdę ci powie, czyli horoskop

Rzeźby z chińskim zodiakiem na sklepieniu bramy do 
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