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D
rugąedycjęfestiwalu
„Nowa Klasyka Eu-
ropy”w łódzkim Tea-
trzeim.StefanaJara-
cza zainauguruje

spektakl zrealizowany przez re-
nomowany The Royal Shake-
speare Company.

„Gwałt na Lukrecji” („The
Rape of Lucrece”), piękny choć
stosunkoworzadkowystawiany
poematSzekspira,napisanyzo-
stał w 1594 roku i dedykowany
hrabiemu Southampton. Opo-
wiada on historię rozgrywająca
sięwogarniętymwojennymcha-
osemRzymie,wktórymnieobo-
wiązują już żadne wartości mo-
ralne.

Lukrecja, żona jednego z wo-
dzów wiecznego miasta,jako je-
dyna pozostaje wierna mężowi.
Kobietazostajezgwałconaprzez
etruskiegowodzaTarkwiniusza.
Takupadaostatniaostojamoral-
ności w Imperium...

CamilleO’Sullivan,gwiazdair-
landzkiejscenymuzycznej,wcie-
lasięzarównowpostaćLukrecji,
jak i Tarkwiniusza. Hipnotyzuje
grąiśpiewem,ukazująccaływa-
chlarz emocji odczuwanych
przez bohaterów. Spektakl The
Royal Shakespeare Company
jest swoistą kroniką polityczną,
jak i erotycznym thrillerem.

– Poemat Szekspira został tu
przekształcony w dramat mu-
zyczny,czy wręcz recital – przy-
znajeRomanPawłowski,kurator

artystyczny programu „Nowej
KlasykiEuropy”.–Będzietobar-
dzo ciekawy eksperyment, bo-
wiem O’Sullivan na codzień wy-
konuje utwory Toma Waitsa,
Nicka Cave’a czy song Bertolda
Brechta.Tutaj bazą do nich bę-
dzie poezja elżbietańska.Zoba-
czymy zatem, czy Szekspir
sprawdzisięjakoautorpiosenek
z tekstem.

Autorami aranżacji tekstu są
Feargal Murray i Camille O’Sulli-
van.Scenografięzaprojektowała
Lily Arnold. „Gwałt na Lukrecji”
miał swoją premierę 30 marca
2011 roku.Spektakl trwa 1 godz.
20 min (bez przerwy).

Spektakl wyreżyserowała
Elizabeth Freestone, absol-
wentkareżyseriiwRoseBruford
College i National Theatre Stu-

dio. Freestone pracowała jako
konsultant literackiwSohoThe-
atre. Była także asystentem re-
żyserawNationalTheatre,Royal
Court i Hampstead, a także
w Open University.

Obecnie Elizabeth Freestone
reżyserujewnajbardziejznanych
i prestiżowych brytyjskich tea-
trach, między innymi w Royal
Shakespeare Company (gdzie

z powodzeniem zrealizowała
także „Tragedię Tomasa Ho-
bbes’a”, „Komedię omyłek”,
„Wierz, w co chcesz”), w Royal
Welsh College of Music and
Drama,ShermanTheaterCardiff
(przygotowała„Trzysiostry” An-
toniego Czechowa), w londyń-
skim Theatre 503 („Wodne
żniwo” Chrisa Lee), Central
School of Speech and Drama
(„Sześć postaci scenicznych
wposzukiwaniuautora”Luigiego
Pirandella).

TheRoyalShakespeareCom-
pany(RSC)jest jednąznajwięk-
szych brytyjskich kompanii tea-
tralnych, która bogato czerpie

z tradycji teatru XIX-wiecznego.
Utworzony został w 1961 roku
początkowo jako Shakespeare
Memorial Theatre Company.
Jego powołaniu przyświecała
idea kontynuowania tradycji co-
rocznych letnich festiwali Szek-
spirowskich (pierwszy został
zorganizowanyw1879roku),do-
bywających się cyklicznie
w Stratfordzie nad Avonem.

Obecnie The Royal Shake-
speare Company zarządza
dwomastałymiteatrami–Royal
Shakespeare Theatre, który po
przebudowie z 2010 roku może
pomieścić ponad 1000 widzów,
a także odbudowanym według
elżbietańskich wzorów w 1986
rokuSwanTheatre.Drugaztych
scen dysponuje widownią na
340 miejsc.

Wysoki poziom zespołu za-
pewnione jest przez nieustanną
edukację działających w nim
twórców, które odbywa się mię-
dzy innymi w utworzonym przy
teatrzestudiu.Niebezznaczenia
jest tu współpraca z wielkimi in-
dywidualnościamireżyserskimi,
takimi jak Peter Brook, czy sir
Trevor Nunn.

RealizacjeutworówSzekspira
to tylko jeden z filarów działal-
ności RSC. Zespół ten zajmuje
siębowiemrównieżdramaturgią
współczesną. I to zarówno ro-
dzimą,jakiobcą.Zamawiasztuki
uautorówi lansujenowychpisa-
rzy. W RSC odbyły się niemal
wszystkie prapremiery sztuk
Harolda Pintera („Kolekcja”
w 1962, „Powrót do domu”
w 1965, „Dawne czasy”w 1971),
wiele angielskich prapremier
dramatu obcego, jak choćby
„Marat-Sade”P.Weissa (1964),
„Tango” S. Mrożka (1966).
W RSCpracowalitacytwórcyjak
Ingmar Bergman czy Franco
Zeffirelli. łk

„GwałtnaLukrecji”,rzadkowystawianywteatrzepoematWilliamaSzekspira,zaprezentujeThe Royal
ShakespeareCompany.14i15listopadaw„Jaraczu”CamilleO’Sulivanzmienigow dramatmuzyczny

Jak śpiewać Szekspira,
gdyupada Imperium

CamilleO’Sulivan znana jest z interpretacji utworówTomaWaitsa iNickaCave’a
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T
ren niezwykły zespół ak-
torski gościliśmy już dwa
lata temu, na pierwszym

festiwalu „Nowa Klasyka Eu-
ropy”. Wtedy „Opowiadaniami
Szukszyna” Teatr Narodów
zMoskwyzaskarbiłsobieserca
widzów. Nic dziwnego.Jest uni-
kalnym i elitarnym zjawiskiem
wkulturzerosyjskiej,ośrodkiem
nowego teatru, niezwykłym fo-
rum prezentacji teatralnych tra-
dycji.

Jak będzie teraz, gdy 17 i18 li-
stopada zaprezentuje on swoją
wizjęautobiograficznejpowieści
Isaaca Bashevisa Singera „Szo-
sza”?Możnasobiewieleobiecy-
wać po tym wydarzeniu, gdyż
spektakl powstał pod okiem
TufanaImamutdinova,reżysera,
wktóregożyłachpłyniekozacka
krew. Spektakl to sceniczna
adaptacja ostatniej powieści
noblisty Singera.Jej akcja toczy
sięwprzedwojennejWarszawie.

Aron Greidinger pisze sztukę te-
atralną, w której główną rolę za-
grać ma Betty, kochanka milio-
nera z Ameryki. Kiedyś biedny
stolarz, a teraz bogaty przemy-

słowiec,wynajmujedlaniejteatr
i zamawia tekst. Czy Aron sko-
rzysta z propozycji Betty, która
zaraz po premierze chce zabrać
godoAmeryki?Uciekającprzed

holokaustem, który zbliża się
nieuchronnie, Aron zostawiłby
wWarszawiewszystkichswoich
bliskich. Gdy nieoczekiwanie
w jego życiu pojawia się Szosza,
przyjaciółkazdzieciństwa,wszy-
scy sądzą, że romans z cofniętą
w rozwoju dziewczyną jest żar-
tem. Co tak naprawdę łączy go
z Szoszą? I czy Aron odrzuci
szansę ucieczki, żeby zaplątać
się w małżeństwo, którego fina-
łem będzie całkowite zaprze-
paszczenie jegotalentu?Tobar-
wna,urzekającazarównohumo-
rem, jak i nostalgią opowieść
o miłości.Miłości bez granic.

W spektaklu występują m.in.
RomanShalyapin,PolinaStruzh-
kova, Roza Struzhkova, Olga
Smirnova, Natalia Nozdrina.To-
warzyszyćbędzieimzespółmu-
zyczny w składzie Leva Sanduk,
Mikhail Blinkov,Yang Kurzanov.
Autoremscenografii jestTimofei
Rybushinsky,a kostiumy zapro-

jektowałaTatianaChebotar.Pre-
miera spektaklu odbyła się 29
września 2011 roku. „Szosza”
trwaokoło1godz.50min(igrana
jest bez antraktu).

TufanImamutdinovukończył
reżyserię pod kierunkiem Olega
Kudryashova w Moskiewskiej
Akademii Teatralnej. W 2010
roku za spektakl „Zapiski wa-
riata” według Mikołaja Gogola
otrzymałnagrodęnaMiędzyna-
rodowym Festiwalu „Reżyser
i przestrzeń”.Współpracę z Tea-
tremNarodówrozpocząłw2011
rokurealizacjądramatuMartina
McDonagha„Samotnyzachód”,
a „Szosza”jest jego drugą reali-
zacją na tej scenie.

Teatr Narodów założony zo-
stałwlatach80.jakoteatrrepub-
lik Związku Radzieckiego. Choć
totuWładimirWysockiwystępo-
wałwroliHamleta,teatrniezdą-
żył odegrać znaczącej roli, gdyż
ZSRR uległ rozpadowi.

Dziś teatr przyciąga zarówno
środowiskadawnychiobecnych
dysydentów, liberalnych dzien-
nikarzy i artystów, jak i ludzi
z kręgu administracji prezyden-
ckiej, biznesu i polityki. To za-
sługa Jewgienija Mironowa, dy-
rektora artystycznego i wybit-
nego aktora, który umie trafić
w gusty ludzi władzy i nastawio-
nej opozycyjnie inteligencji. Dla
pierwszych ma gwiazdy pierw-
szej wielkości, takie jak Czułpan
Chamatowa, znana z serialu
„DzieciArbatu”ifilmu„Goodbye
Lenin”.Dlaśrodowiskaintelektu-
alnego – zagranicznych reżyse-
rów,którzyrealizująnowatorskie
koncepcje artystyczne. Scena
cieszy się uznaniem krytyki
iwielkąsympatiąwidzów.Bierze
udział w europejskich festiwa-
lach i przeglądach, zdobywając
wiele znaczących nagród i wy-
różnień.
łk

Mieszankakrwi i emocjeczyste jak łza

TeatrNarodów już udowodnił, że potrafi porywaćwidzów
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J
ak jedenzczołowychpol-
skich reżyserów, a od
stycznia 2013 roku także
dyrektor Starego Teatru
w Krakowie – Jan Klata,

odczytał klasyczny dramat ro-
mantyzmunapisanyprzezFrie-
drich Schiller? Mało tego – jak
zrobiłtozzespołemcenionejnie-
mieckiej scenySchauspielhaus
Bochum,o tymprzekonamysię
24 listopada.

Dwajbracia,Karol iFranciszek
Moorowie, stają przeciw sobie.
Starszy, Karol, walcząc o wol-
ność,zbierawokół siebiebandę
zbójców,którzy,rabującimordu-
jąc,sieją strach i trwogę.W tym
czase Franciszek knuje intrygę
przeciwkobratu,dziedzicowiro-
dzinnego majątku. Za sprawą
tych samych knowań chce się
równocześnie pozbyć ojca.Za-
leżymutakżenazyskaniuwzglę-
dównarzeczonejbrata.Karol,po-
znawszyzamiarykrewnego,ob-
myśla zemstę, dla której
poświęci swewolnościowe ide-
ały.

Sztuka,opowiadającowalce
dobrazezłem,nieokreślawyraź-
nie i jednoznacznie ktoktórą ja-
kość reprezentuje.Zasługujący
napotępienienagleprzekonuje
do swoich racji. Intencje boha-
terazaśniesą takczyste, jaksię
z pozoru wydawało. Wszystko
jestwzględne,zależyodprzyję-
tejperspektywy,iwkażdejchwili
możeulec. Klata zgłębia prob-

lemwolności jednostki,niszczy-
cielskiejsiły idealistówimagicz-
nejmocywięzówrodzinnych.

Jego„Zbójcy” to także efekt
współpracy z dramaturgiem
OlafemKrockiem.Scenografię
i kostiumyopracowałaJustyna
Łagowska.Choreografięprzygo-
towałMaćkoPrusak.Wspekta-
kluwystępują:AndreasGrothgar,
Raiko Kuster, Florian Lange,

NicolaMastroberardino,Ronny
Mierach,Kristina-MariaPeters,
BerndRademacher,FelixRech,
Dimitrij Schaad, Klaus Weiss.
Premieraspektakluodbyłasię3
marca2012 roku.Trwaon2go-
dziny i 45 minut (z jedną prze-
rwą).

SchauspielhausBochumjest
jedną znajbardziej renomowa-
nychinajwiększychscenniemie-

ckich.Wiążąsię znimnazwiska
legendarnych artystów teatru,
dyrektorów jak Klaus Peyman
iPeterZadek.

Teatr ściśle współpracuje
znajważniejszymiartystami te-
atruwkrajuizagranicą,zEuropy
ispozaEuropy.Budujewięzipo-
między różnymi ludźmi i kultu-
rami,reprezentującymizarówno
najbliższyregionjak iświat.Pro-

wadzimiędzykulturowy dialog
wduchuwspółistnienia iwspól-
nejodpowiedzialnościzaprzysz-
łość.JegodyrektorAnzelmWe-
berzapraszadowspółpracyeu-
ropejskich i światowych reży-
serów, wśród których są Tu-
nezyjczykFidelJaibi,PolakJan
Klata,PaulKoek ze swoją reno-
mowanągrupą teatralną „Veen
Fabriek”zHolandii, jak również

sławni reżyserzy niemieckoję-
zycznijakDavidBoschczyRoger
Vontobel oraz młodzi twórcy
– Christoph Nussbaumeder,
RetoFinger,NuranDavidCalis,

JanKlata (rocznik 1973) jest
absolwentemWydziałuReżyse-
riikrakowskiejPaństwowejWyż-
szej Szkoły Teatralnej. Teatral-
negorzemiosłauczyłsięutakich
mistrzów jak Jerzy Grzegorze-
wski,JerzyJarocki czyKrystian
Lupa.

Jegospektakle,często inspi-
rowane klasyką, choć odnoszą
się do współczesnej rzeczywi-
stości idiagnozująnajpoważniej-
sze problemy i choroby, z któ-
rymi zmagają sięwspółczesna
Polska i świat.TeatrKlatywyra-
stazniezgodynarzeczywistość
politycznąispołeczną.Klatakry-
tykuje marazm społeczny, po-
wierzchownośćwiary ibezrefle-
ksyjność oglądu świata. Jego
spektakleopowiadanesąorygi-
nalnymjęzykiem,ostro.Reżyser,
kreśląc swoje wizje, często
używa grubej kreski. Miksuje
sceny, muzykę, sekwencje ru-
chowe,efektydźwiękoweiświet-
lne.

Jegospektaklebyłyprezento-
wane i nagradzane na licznych
festiwalachwPolsceizagranicą.
Jest laureatem wielu prestiżo-
wychnagród,w tymPaszportu
Polityki, Nagrody im. Konrada
Swinarskiego, Lauru Konrada.
łk

SchauspielhausBochumtojednaznajbardziejznaczącychscenwNiemczech.TamJanKlatazrealizował
„Zbójców”Schillera.24listopadaujrzymycozrobiłztymsztandarowymdziełemniemieckiegoromantyzmu

Wszystko jestwzględne?
Klataakanonromantyzmu

Niepokorny reżyserJanKlata przyzwyczaił widzówdonowegoodczytywania klasycznychutworów
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K
lasycznątragedięroman-
tycznąAleksandraPusz-
kina,„BorysaGodunowa”,

pokażewŁodzi teatrpowołany
przezNikolaja Koladę.Ten do-
brzeznanywPolsce twórca już
zażyciauznawany jestzakolej-
negoklasykarosyjskiegoteatru.

Kiedy bezpotomnie umiera
syn Iwana IVGroźnego–Fiodor
I, Sobór Ziemski w Moskwie
obiera carem Rosji Borysa
Godunowa. Nowy władca dba
o rozwój gospodarczy i kultu-
ralnykraju.Matkanaturajednak
niesprzyjawładzy.Rosjęnawie-
dzawielkasusza,sprowadzając
wwielu regionachklęskęgłodu
iwywołującpopłochwśródludu.

Dodatkoweniepokojewzbu-
dzająpogłoski o tym,żeDymitr,
młodszy syn Iwana Groźnego,
żyje i rości sobie prawo do ko-
rony.

Spektakl, który zobaczymy
dwa razy – 27 i 28 listopada
– wyreżyserowanyzostałzwiel-
kimrozmachem,choćbezdba-
łościohistorycznydetal.

Głównymotywpuszkinowski,
„ludzieiwładza”,schodziwtejre-

alizacji nadalszyplan.Prawdzi-
wymbohateremspektaklu jest
naród rosyjski. Reżyser skupia
sięnaistocierosyjskiegocharak-
teru,pokorzewcierpieniu iwiel-
koduszności w przebaczaniu.
Przedstawieniezostałozrealizo-
wanewkonwencji tradycyjnego
rosyjskiego ludowego teatru
ulicznego.

Premieraspektakluwreżyse-
riiNikolajaKolady(któryprzygo-
towałdoniego takżescenogra-
fię i opracował muzykę) miała
miejsce 15 marca 2011 roku.
Przedstawienie trwa około 2
godz.40min

ZanimjednakTeatrKoladazo-
stał powołanydożyciawJeka-
terynburgu, jegotwórcarealizo-
wałspektaklewRosji izagranicą.
Wtensposóbstopniowozebrał
wokółsiebiegrupę ludzipodob-
niemyślących ipokrewnychdu-
chem.

–„Wdniuswoichurodzindo-
stałemurzędowepapierydoku-
mentujące powstanie tak zwa-
negoNiekomercyjnegoTowarzy-
stwa „Teatr–Kolada”.Ale tonie
mania wielkości przesądziła

otym,żewłaśnietakpostanowi-
łemnazwaćmójteatr–przyznał
tenczołowyrosyjskidramatopi-
sarz,reżyser,aktorwwywiadzie
w2001 roku.–Kolada,czyli ko-
lęda,tostarosłowiańskiebóstwo
pogańskie, tak też określa się
świątecznąpieśńbożonarodze-
niową.Pragnę bowiem,aby ów
teatr był dla widzów ustawicz-
nymświętem,dla aktorówzaś -
radością,życiem”.

Wmaju2004rokuteatrotrzy-
mał tymczasowąsiedzibęwsu-
terenielokalnegomuzeumhisto-
rycznego. W ciągu dwóch lat
Kolada zrealizował czternaście
przedstawień, które wywołały
żywe zainteresowanie publicz-
ności i prasy. Nieunormowana
sytuacjaprawnasiedzibyteatru
stanowiła zagrożenie dla jego
dalszegorozwoju.Wnastępstwie
strajku głodowego i szerokiej
kampanii medialnej teatrowi
przyznano zdewastowanyXIX-
wieczny drewniany dworek.
Wciągumiesiąca,wspólnymwy-
siłkiemzespołu,widzówiprzyja-
ciół teatru, wyremontowano
obiekt.Dodzisiajbudynekzsalą

nasześćdziesiątmiejsc jest sie-
dzibązespołu.

NikołajKoladajestabsolwen-
temUniwersytetu Teatralnego
wSwierdłowsku i InstytutuLite-
ratury Maksyma Gorkiego
wMoskwie.Od1994rokuprowa-
dzi seminariumdramatopisar-
skie w Jekaterynburskim Pań-
stwowymInstytucieTeatralnym.
Jako reżyser współpracował
między innymi z Teatrem Dra-
matycznymiTeatronemwJeka-
terynburguorazzmoskiewskim
Sovremennikiem. Jest laurea-
temwieluprestiżowychnagród,
w tym Międzynarodowej Na-
grody im. Konstantego Stani-
sławskiego. Czterdzieści z jego
ponaddziewięćdziesięciusztuk
było granych w Rosji i poza jej
granicami.WPolscewystawiano
choćby„MerylinMongoł”,„Mar-
twąkrólewnę”,„BabęChanel”.

W tym rokuKolada był spe-
cjalnymgościemXXXFestiwalu
SzkółTeatralnychwŁodzi,gdzie
zaprezentował swój nowydra-
mat.Teatr Koladapokazałwte-
dy spektakl „Sen Nataszy”.
łk

Puszkin iKoladapytająoduszę rosyjską

Spektakl nawiązuje do tradycji ludowego teatru ulicznego
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dodatek specjalny

T
egorocznyMiędzyna-
rodowy Festiwal Tea-
tralny „NowaKlasyka
Europy” zakończy
przygotowana w hel-

sińskimKlockriketeatern „Wu-
jaszekWania”Antoniego Cze-
chowa. Jak wszystkie sztuki
tego autora, tak i ta zajmuje
ważnemiejscewkanonieświa-
towej dramaturgi, a spektakl
w reżyseriiAndriejaZholdaka,
którymiał premieręw listopa-
dzie2001roku,uznanozawyda-
rzenierangiświatowej.

Profesor Aleksandr Sierie-
briakow ze swoją młodą żoną
Heleną przybywa do majątku
ziemskiego, odziedziczonego
po pierwszej żonie i zarządza-
nego przez jej brata, Iwana
Wojnickiego.Chcesprzedaćpo-
siadłość,Wojnicki kochasię zaś
skrycie w jego żonie, którą
namiejscuuwodziprzyjaciel ro-
dzinyAstrow.Wnimzkoleizako-
chana jest Sonia, córka profe-
sora.W tej dusznej atmosferze

prowincji, pośród wzajemnych
żalów i tłumionychnamiętności
dojdziewkrótcedodramatycz-
nego wybuchu skrywanych
emocji...

Klockriketeaternzostał zało-
żonyw 1994 roku przez Kristin
Olsonis i Martina Kurtena.
Wcześniejfunkcjonowałjakonie-
formalnaszwedzo-fińskagrupa
teatralna, działająca głównie
wpołudniowejFinlandii.Obecnie
dyrektorem artystycznym jest
Dan Henriksson, a zespół po-
siadawłasną,stałąscenęwHel-
sinkach. Nazwateatrupochodzi
odpowieści szwedzkiegonobli-
styHarry’egoMartinsona„Droga
doKlockrike”(Vägen till Klock-
rike).

Sceniczna adaptacja tego
tekstu była pierwszą premierą
zespołu.Kolejnerealizacjepodej-
mująpróbędyskusji o kondycji
współczesnegoczłowieka.Teatr
skupia się na pracy studyjnej,
naaktorze,jegowrażliwości,roz-
woju, przekraczaniu kolejnych

granic, poszukiwaniu nowych
możliwości ekspresji, nowych
sposobówopowiadaniaoświe-
cie.Organizujetakżedebaty,se-
minariaorazprojektymuzyczne
i poetyckie.Uczestniczywmię-
dzynarodowychfestiwalach,wy-
stępuje nawielu scenacheuro-
pejskich, zawsze wzbudzając
dużezainteresowaniewśródwi-
dzówirecenzentów.

AndriyZholdakukończył re-
żyserięwKijowskim Instytucie
Teatralnym iMoskiewskiejAka-
demiiTeatralnej.Jegoprzedsta-
wienia pokazywane są w całej
Europie.ZPaństwowegoUkraiń-
skiego Teatru Dramatycznego
im.TarasaSzewczenkiwCharko-
wie uczynił najciekawszy teatr
ukraiński.Obecniejestzwiązany
z berlińskimi Schaubühne
iVolksbühne.Zyskał sławę jako
twórcaeksperymentujący,nie-
pokorny i kontrowersyjny.Jego
realizacjebudząsprzeczneuczu-
ciainiepozostawiająobojętnym.
łk

Nafinałfestiwalu,1 i2grudnia,zobaczymyjakukraińskireżyserAndriyZholdak iaktorzyzhelsińskiego
Klockriketeaterninterpretująklasykęrosyjskiegodramatu–AntoniegoCzechowa

Prowincja ciasna i duszna
oraz chłód Finlandii

Czy i ten spektaklw reżyserii Zholdakaobudzi sprzeczneodczucia?
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K
lasyka to nie dramat
–pod takimhasłemdwa
lata temu zachęcaliśmy

łódzkąpublicznośćdoudziału
w I Międzynarodowym Festi-
waluKlasyki Światowej „Nowa
Klasyka Europy”. Jego celem
było odczarowanie pojęcia
szkolnej lektury i pokazanie,że
teatropartyna literaturzedaw-
nej i nowej klasyceXXw.może
mówićwspółczesnymjęzykiem
osprawachnambliskich.

Wiele wskazuje, że ten cel
udałosięosiągnąć:mówiłyotym
pełnesalena festiwalowychpo-
kazach,gorące reakcjepublicz-
ności,pozytywneopinieludzite-
atru ikrytyki.

Ośmieleni sukcesem pierw-
szejedycji idziemykrokdalej.Te-
matem tegorocznegowydania
„NowejKlasykiEuropy”. jestkla-
sykajakowspólnyjęzykEuropej-
czyków.

Wszyscy mówimy klasyką,
bezwzględunamiejsceurodze-
nia, przynależność narodową,
statusspołeczny.

Wielka literatura żyje w co-
dziennym języku,w sloganach
reklamowychiprzemówieniach,
we wpisach na Facebooku
idziennikarskich relacjach.Mó-
wimy„byćczyniebyć”,„trzabyć
wbutachnaweselu”,„X.odkrył,
żemówiprozą”,„królestwozako-
nia”,„powróćmydonaszychba-
ranów”,czasaminawetnie zda-

jącsobiesprawy,żektośtesłowa
kiedyś wypowiedział po raz
pierwszyzesceny.

Podczas tejgorocznej edycji
„NowejKlasykiEuropy”chcemy
zastanowićsię,wjakisposóbkla-
syka, tak silnieobecnawnaszej
kulturze,wpływa na naszemy-
ślenieoświecie.Coklasyczniau-
torzymająnamdopowiedzenia
odzisiejszej Europie i jej proble-
mach?Jakie pytania chcieliby-
śmy imzadaćwczasachgłębo-
kiegoprzewartościowaniaeuro-
pejskiej idei, w dobie kryzysu
politycznego iekonomicznego?

Kiedywybierałemprzedsta-
wieniana tegorocznąprezenta-
cję,wutworachsprzedstu,dwu-
stu,czterystulatodkrywałemza-
skakującoaktualnetematy:bunt
oburzonychuSchillera,walkęko-
bietogodnośćirównouprawnie-
nieuSzekspira,kwestięodpowie-
dzialności władzy za kryzys
uPuszkina.Świadczytoosilekla-
syki,którawedług formuływiel-
kiego polskiego krytyka Jana
Kotta,wchłaniawsiebiewspół-
czesnośćjakgąbka[...].

Większośćspośródprezento-
wanych w tym roku przedsta-

wień jest efektem współpracy
między twórcami, wywodzą-
cymi się z różnych krajów i tra-
dycji teatralnych. Chcemy
sprawdzić, cowynika z takiego
spotkaniawielu kultur imetod
twórczych.[...]

NKEtodialogkultur,aletakże
spotkanie różnych dziedzin
sztuki [...].Abypokonaćbarierę
języka zamówiliśmy nowe tłu-
maczenianiektórychutworów.

„Borysa Godunowa” usły-
szymy na przykład w nowym
przekładzie dokonanymprzez
Agnieszkę Lubomirę-Piotrow-
ską,wybitną tłumaczkęwspół-
czesnej literatury i dramaturgii
rosyjskiej.

Jesteśmydumni,żemożemy
wtensposóbodnowić i przybli-
żyćfestiwalowejpubliczności te
rzadkowystawianedzieła.

Chciałbym,abynaszympre-
zentacjom towarzyszyły po-
dobnepytania,coprzypierwszej
edycji festiwalu „NowaKlasyka
Europy”. Co to dzisiaj znaczy
– klasyka? Które teksty zasłu-
gująna tomiano?Jakąwartość
madlanasliteraturaklasyczna?
I po co namwogóle potrzebna
jestklasyka?

Zapraszam po odpowiedź
do Teatru im. Stefana Jaracza
wŁodzi!
Roman Pawłowski, kurator
programu festiwalu
oprac. łk

Klasykatonieszkolna lektura.
Toczęśćnas, ludziXXIwieku

RomanPawłowski,dziennikarz i krytyk teatralny
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aW tym roku bilety na fes-
tiwal będą o połowę tańsze
Najtańsze są w strefe III
i będą kosztować 25 zł (ulgo-
we) i 35 zł (normalne)
aNa wszystkie spektakle
poza „WujaszkiemWanią”
bilety kosztują w strefie I
– 50 zł (normalne) i 40 zł
(ulgowe), w strefie II – 40 zł
(normalne) i 30 zł (ulgowe),
w strefie III – 35 zł (normal-
ne) i 25 zł (ulgowe)
aNa spektakl „Wujaszek
Wania” bilety kosztują:
na parter – 50 zł (normalne)
i 40 zł (ulgowe), na balkon
– 35 zł (normalne) i 25 zł
(ulgowe)

aWszystkie spektakle fes-
tiwalu „Nowa Klasyka
Europy” będą grane
na Dużej Scenie Teatru im.
S. Jaracza w Łodzi
aKurator programu festi-
walu, Roman Pawłowski
przed każdym spektaklem
wygłosi wprowadzenie na
temat sztuki i zespołu tea-
tralnego
aPo spektaklach odbędą
się spotkania z aktorami
i reżyserami
aWszystkie spektakle będą
tłumaczone na język polski.
„Szosza” Teatru Narodowe-
go z Moskwy będzie tłuma-
czona symultanicznie

Z
organizowany po raz
pierwszy w 2010 roku
przezTeatr im.S.Jaracza

wŁodziMiędzynarodowyFesti-
walTeatralnyKlasykiŚwiatowej
„NowaKlasykaEuropy”,towza-
myśleprzeglądpropozycji naj-
ważniejszychscen teatralnych
StaregoKontynentu (choćnie
tylko),którymasięstaćpreteks-
temdodyskusjinadwspółczes-
nymodczytywaniemklasycznej
literaturyświatowej.

– Z haseł, którymi chcemy
promowaćnasz festiwalnajbar-
dziej podobami się zdanie: kla-
syka toniedramat–mówił dwa
latatemuRomanPawłowski,ku-

rator programu festiwalowego.
–Mawieleznaczeń.Klasykamo-
żebyćnowoczesna,przeznaczo-
nadlawspółczesnegowidza,ale
i takie, że klasyka na scenie nie
musibyćtylkoadaptacjąsztuki.

TeatroStorchi,RobertWilson
i Change Performing Arts,
DeutschesTheater,TeatrodeLa
Abadía,TeatrNarodowyzMos-
kwy–tooniodwiedziliŁódźdwa
latatemu.Pokazali„PannyzWil-
ka”Iwaszkiewicza,„Ostatnią ta-
śmęKrappa”i „Końcówkę”Be-
cketta, „Mewę”Czechowa i „O-
powiadaniaSzukszyna”.W tym
roku kanon klasyki ulega dal-
szemurozszerzeniu... łk

Pojemnykanon


