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REDUCED SHAKESPEARE COMPANY 

Grupę założył w 1 981 roku 
Daniel Singer, który napisał 

25-minutową wersję Hamleta 
Williama Shakespeare'a , 
w której przewidział grę 

jedynie dla czterech aktorów. 
Sam obsadził się w roli : 
Poloniusza, Horacia i Laertesa; 
Jessa Borgesona zaś jako 
tytułowego bohatera; Adam Long 

Michaela Fleminga jako Bernarda, Klaudiusza i Ducha ojca Hamleta, 
natomiast Barbarę Reinertson jak Ofelię oraz Gertrudę . Kiedy Reinertson 
złamała kostkę trzy tygodnie przed premierą, Borgeson zasugerował 
doraźne włączenie do zespołu swego szkolnego kolegi Adama longa. 
Fantastycznie przyjęta premiera, odbyła się w niezmienionym terminie, 
natomiast zachwytom nad talentem longa nie było końca . Jego udział 
w spektaklu opisany został jako "niesamowity". 

Borgeson wrócił do kolegium w 1983 roku, by kontynuować studia nad 
literaturą angielską, zostawiając Singerowi 
i longowi, prowadzenie grupy. Ci stworzyli 
dwudziestominutową wersję Romea i Julii 
Szekspira, którą wystawiali na rogach ulic, 
na plażach i na prywatnych imprezach. 
Tłumy widzów były zdumione, widząc 

dwóch mężczyzn z koszykiem kostiumów, 
dwoma foliowymi ogrodzeniami, dwiema 
butelkami trucizny, różą, sztyletem, 
perukami, którzy opowiadają znaną historię 
w stylu braci Marks. 



Biorąc przykład z kolegów - aktorów ulicznych Long i Singer postanowili 
zabiegać o napiwki od przechodniów. Starania te okazały się ogromnym 
sukcesem. 

Borgeson dołączył do zespołu w 1985 roku, dzięki czemu Singerowska 
wersja Hamleta została wskrzeszona. W 1987 roku przyjaciel zespołu 
zasugerował, że powinni wystąpić w słynnym Edinburgh Festival Fringe 
w Szkocji. Idealna 
długość spektaklu 
podczas tego festiwalu 
wynosiła około godziny, 
ale autorzy stwierdzili, 
że potrzebowaliby 
jeszcze około 

dwudziestu minut, by 
pokazać pozostałe 35 
dramatów Szekspira 
t ym sposobem 
w ciągu 97 minut 
pokazać skró t 
wszystkiego , co 
Szekspi r napisał 

w czasie całego swego Daniel Singer 
życia . 

Pomysł został zrealizowany i przyjęta z ogromnym aplauzem premiera 
miała miejsce w Paramount Ranch w Agourze ... Następnie przeniesiono 
się do Edynburga wystawiając spektakl w podziemiach kościoła. Po 
trzech tygorniach spektakl zaczęto pokazywać w teatrach i na 
festiwalach całego świata . Przedstawienie Dzieła wszystkie Szekspira 
(w nieco skróconej wersji) wystawiano przez dziewięć lat w Criterion 
Theatre w londyńskim West Endzie. 

Przedstawienie stało się jednym z najbardziej popularnych tytułów 
granych w tym teatrze. Wkrótce zaczęto wystawiać je w różnych 
językach w wielu krajach świata. Wersja filmowa została wydana na 
płycie DVD w 2001 roku. 

Jess Winfield 

Singer opuścił zespół w 1989 roku 
i został zastąpiony przez Reeda 
Martina; Borgeson opuścił ją 

w 1992r. zastąpiony przez Austin 
Tichenor. Long także odszedł z grupy 
i został zastąpiony przez Matthew 
Croke1a. W 1994 Tichenor, Long 
i Martin stworzyli sześć serii 
radiowych zwanych Reduced 
Shakespeare Radio Show, 
transmitowanych przez BBC World 
Service od 11 maja do 22 czerwca 
1994. W 1994 roku panowie napisali 
także The Ring Reduced - pół 

godzinną wersję opery Richarda 
„Wagnera Der Ring des Nibelungen ". 

W połowie 1990 roku Martin i Tichenor napisali The Complete History of 
America (abridged). Zaczęli też skracać Biblię, a Martin Tichenor napisał 
Complete Millenium Musical (abridged). Kolejnymi skrótami były : Great 
Books (abridged) w roku 2000, Completely Hollywood (abridged) 
w 2008, a siódmy show - Complete World of Sport (abridged) jest już 
napisany, a zespół rozpocznie swoje tournee jesienią 201 O roku. 

Ciekawostką jest również, iż 8 sierpnia 2006 roku, George Lucas wydał 
pozwolenie, by Reduced Shakespeare Company wydala 20-minutową, 
komediową wersję jego „Gwiezdnych wojen". 

Oprac. i tłum. na podstawie Wikipedia The free encyclopedia 



"Dzieła Wszystkie Szekspira - w nieco skróconej wersji" (The Complete 
Works of William Shakespeare (Abridged) by Adam Long, Daniel Singer 
& Jess) w przekładzie Włodzimierza Kaczkowskiego to nietuzinkowy, 
kontrowersyjny spektakl, którego polska prapremiera miała miejsce 
w szczec i ńskiej Piwnicy przy Krypcie 17 stycznia 2004. 

Jak można przypuszczać asumptem do powstania scenariusza była chęć 
wyjścia poza skostn iałe ramy odczytywania dzieł wielkiego mistrza ze 
Stratfordu. Pomysł zaowocował niecodziennym scenariuszem, który 
głęboko poruszył rzesze widzów na całym świecie . 

Autorzy z charakterystycznym dla Anglików poczuciem humoru, 
cynizmem oraz brawurowym wykorzystaniem psychologii zabierają 

widza w sza loną podróż, która mus i ała wywołać falę oburzenia 
bigoteryjnych strażników powagi, nadęc i a i skostniałej tradycji. 
Jakże bowiem nie bić na alarm, gdy reklamuje się spektakl, w którym 
wesoło, by nie rzec wesołkowata, traktuje się poważne tragedie 
wielkiego Szekspira i za główny atut spektaklu uznaje s i ę ukazanie przez 
trzech aktorów, podczas dwóch aktów, "37 sztuk w 97 minut"? 

Stąd nie tylko w Anglii, ale również i w Polsce podniosły się ostre głosy 
krytyki, zniesmaczenia i oburzenia na pastisz, parodie, kpiny 
i wulgaryzmy, którymi żongluje się podczas spektaklu. 

Hmmm, a może to tylko elementy teatralnej prowokacji .. ?- zapytał ktoś 
z tłumu, inaugurując galopadę peanów na cześć zdumiewającej 

błyskotliwości, inteligencji i oryginalności tekstu. Wszak spektakl ten, to 
niezwykły kalejdoskop dramatów Wiliama znad Avonu, to trawestacja 
wielkich komedii, to teatr o ludziach i dla ludzi. Nagle się okazało, że 
Szekspir nie taki stary i nie taki znów nudny, jak sądzą uczniowie szkół. 
Że w jego sztukach i życie, i śmierć, i miłość, i złość, i nienawiść . Że ten 
poważny pan w kryzie i koronkach równie dobrze wygląda w jeansach i 
raperskiej czapeczce, bo mówił o rzeczach zadziwiająco aktualnych. 

Do tego teatr jakiś taki odmieniony. Nie wiadomo, gdzie widownia, 
a gdzie scena, gdyż Ofelią, której się w głowie pomieszało, okazała się 

koleżanka siedząca obok. Jakże realnie brzmią tu słowa Szekspira, który 
zauważył, że "życie jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą 
i znikają ... " 
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WYPISY ZE SZTUKI 

„Każdy tam aktor nie jedną gra rolę. 
Jakie to prawdziwe i jakie wygodne( ... )" 

„Miłość jest w gruncie tak srogą tyranką?" 

„Wiele halasu o poskromienie Dwóch panów 
z Wrony przez Wesołe kuposzki z Windsoru 
z pomocą Miarki za miarkę, co prowadzi 
do Komedii Omyłek i Straconych Zachodów" 

„AKTORA 
Masz jakieś dziwaczne wyobrażenie 

o wszystkich bohaterkach tragedii 
Szekspira, uważasz, że noszą obrzydliwe 
peruki i że przed śmiercią wymiotują na ludzi 
AKTORC 
No tak .. . A nie robią tego? 
AKTOR B 
Nie, nie... I dam ci wskazówkę chłopcze, 
Antoniusz i Kleopatra to nie reklama 
środków wymiotnych, ale romantyczny 
triller o geopolitycznie uwarunkowanej 
walce o władzę pomiędzy Egiptem 
i Rzymem" 

: „CHCESZ POZNAĆ DZIEŁA SZEKSPIRA? IDŹ DO BIBLIOTEKI 
U NAS MASZ SIĘ BAWIĆ I MYSLEĆ" 

I 

RECENZJE 

Szekspir w dechę . 
. . . żywiołem tego spektaklu jest zabawa, która 
nigdy nie przekracza granic dobrego smaku, 
a dzięki temperamentowi i talentom 
improwizacyjnym wykonawców ma urok 
świeżości . 

„ .zaprawdę rzadka to rzecz umieć rozbawić 

publiczność i włączyć ją do uczestnictwa 
w przedstawieniu ... 

Prezentacja wszystkich dzieł najw i ększego 

dramaturga wszechczasów w wykonaniu trójki 
aktorów występujących pod swoimi nazwiskami. 
Artyści żonglują cytatami, bawią publ iczność 

streszczeniami fabuł i odwołaniami do 
stereotypowej znajomości dzieł Szekspira, 
którego duch pojawia się zresztą osobiście . 

Romeo i Julia w wykonaniu samych mężczyzn, 
rapowany Otello, Makbet po góralsku, 
Hamlet w trzyminutowej wersji i mnóstwo innych 
atrakcji . "Postanowiłem zabrać moich synów na 
Dzieła Wszystkie Szekspira (.„) było odlotowo!" 

(Kazik Staszewski) 



DZIEŁA SZEKSPIRA 

Komedie 
Komedia omyłek 
Stracone zachody miłości 
Poskromienie złośnicy 
Dwaj panowie z Werony 
Sen nocy letniej 
Kupiec wenecki 
Wiele hałasu o nic 
Jak wam się podoba 
Wieczór Trzech Króli 
Wesołe kumoszki z Windsoru 
Perykles, książę Tyru 
Wszystko dobre, co się dobrze kończy 
Miarka za miarkę 
Cymbelin 
Opowieść zimowa 
Burza 

Tragedie 
Tytus Andronicus 
Romeo i Julia 
Juliusz Cezar 
Troilus i Kresyda 
Hamlet 
Otello 
Król Lear 
Makbet 
Antoniusz i Kleopatra 
Koriolan 
Tymon Ateńczyk 

Wiersze i poematy 
Sonety 
Wenus i Adonis 
Gwałt na Lukrecji 
Namiętny pielgrzym 
Feniks i gołąb 
Skarga zakochanej 

Kroniki 
Król Jan 
Henryk VI, część 1 
Henryk VI, część 2 
Henryk VI, część 3 
Ryszard Ili 
Henryk V 
Henryk IV, część 1 
Henryk IV, część 2 
Ryszard li 
Henryk VIII 

A SZEKSPIR POWIEDZIAŁ ... 

~ebni praea graec~ eie "'anoe3Q, 
inni pqea cnotę upabajQ. 

O ilea lepiej pfaf ać a rabo~ci, 
nia 3najboroać rabo~ć w pf aqu. 

3~cie jeet to opo)t)ie~ć ibio~, 
pefna )t)raaefu i "'~ciefto~ci 

3artuje a blian~, fto nie aaanat ran~. 

rolóroić to mato, ttaeba mówić bo qeq~. 

~aht>iej "'~rwać peu w~ciefłemu f o~ć 
nia poefromić etarej bab~ ato~ć. 

jtto6 nie 6pi, ab~ 0pać mógt fto~. 

~af eię fobieta upqe to biabta praegaba. 

~efliw~ etofroć umiera pqeb ~mietcfo; 
mean~ foeatuje jej h)lfo raa jeben. 

~wiat jeet teatrem, aftorami lubaie, 
Si'tóra~ folejno wc~ob3q i anifajq. 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 
DUŻA SCENA: 
„Szatan z siódmej klasy" Kornel Makuszyński, reż. Czesław Sieńko 
„Czego nie widać" Michael Frayn, reż. Jan Tomaszewicz 
„Czekając na Godota" Samuel Beckett, reż. Krzysztof Rościszewski 
„Policja" Sławomir Mrożek, reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Świętoszek" Molier, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa, reż . Czesław Sieńko 

„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz, reż . Andrzej Ozga 
„Szalone nożyczki" Paul Partner, reż . Maciej Korwin 
„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey, reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Zemsta" Aleksander hrabia Fredro, reż . Ewa Marcinkówna 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek, reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letnier William Szekspir, reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber, reż. Ewa Marcinkówna 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett, reż . Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
„Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji" 
Adam Long/Daniel Singer/Jess Winfield, reż Lesław Ostaszkiewicz 
„A my„. róbmy swoje" Wojciech Młynarski , reż Andrzej Ozga 
„Mein Kampf" wg George Tabori, reż . Artur Hofman 
„Aż do bólu" wg Williama Mastrosimone, reż . Bartłomiej Wyszomirski 
„Bajki samograjki" Jan Brzechwa, reż. Lesław Ostaszkiewicz 
„A-NA-WA-s spłyną obłoki" wg Marka Grechuty, reż . Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek, reż . Bogusław Semotiuk 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg Marka Twaina, reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Celebracje" Krzysztof Bizio, reż . Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marleno" Eva Pataki, reż . Andrzej Ozga 
„Całe Sax" wg Agnieszki Osieckiej, reż. Cezary Domagała 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek, reż. Bartłomiej Wyszomirski 

SCENA NA WSPÓLNEJ ~~ 
„Przerwany lot" Krzysztof Kaczmarek, reż . Krzysztof Kaczmarek ~\,,~ ~"4,. 
SPEKTAKLE W PRZYGOTOWANIU: -'fiX,~~~ 
„Mazepa" Juliusz Słowack i '('..~-.j, -~ 
„Antygona" Sofokles V ~~ 

~ 
c~~c c ~ 

ZESPÓL ADMINISTRACYJNO · TECHNICZNY 

GŁÓWNY KSIĘGOWY, DYREKTOR FINANSOWY 
Irena Tonkowicz 

ZASTĘPCA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ 
Anna Szys1 
KSIĘGOWOŚĆ 

Bożena Szczepariska 
Renata Aesmer 
SEKRETARIAT 

Katarzyna Wyrzykowska 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA BOW 

Żaneta Szymanowska 
ORGANIZATOR WIDOWNI 

Leokadia Sajda 
Zyto Wrzos 

KASJER BILETOWY 
Halina Żurkowska 

SPECJALISTA OS. OSOBOWYCH 
Mariola Tomas iak 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 
Rafal Gmys 
Piotr Rolski 

Z-CA KIER. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO 
Agnieszka Piaskowska 

STARSZV REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH 
Jolanta Nowokrzewska 

SPECJALISTA OS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZVCH 
Ewa Kęska 

SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA. KIEROWCA 
Piotr Kopeć 

SPECJALISTA INFORMATYK 
Marcin Prokopiak 

PRACOWNIA MALAliSKO - BUTAFORSKA 
Elżbieta Oymiszkiew1cz 

Karolina Namiotko 
PRACOWNIA CHARAKTERYZATORSKO - PERUKARSKA 

Ewa Sobolewska-Litwin 
PRACOWNIA FRYZJERSKA 

Emilia Kazrm1erzowska 
PRACOWNIA KRAWIECKA 

Marianna Albrecht 
Hanna Rokita 

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWO · ELEKTRYCZNA 
Mariusz Budz1ńsk1 

Witold Przybyl 
Szymon Otremba 

PRACOWNIA STOLARSKA 
Karol L1mperg 
Piotr Grelocll 

GARDEROBIANE 
Katarzyna Kopeć 

Elibieta Banasiak 
BRYGADIER OBSŁUGI SCENY 

Mieczyslaw Ha1duk 
OBSLUGA SCENY 

Tomasz Urbanowski 
Krzysztof Konewka 
Mateusz Łobocki 

REKWlffiOR 
Zbigniew Galązka 



INSJYTUCJA KULTUIJY SAMORZĄDU 
WOJEWODZTWA WAAMINSKO·MAZUASKIEGO 

PRZYJACIELE I SPONSORlY 

REPROSKAN 
WWW.REPROSKAN.PL 

STO KOTA 

CAR[;:@[b 
PRZEDSIĘ810ASYWO W1EL08RANŻOWE 

dziennik 

. PUJAN 

Klimat-el 

PATRONI MEDIALNI 

t / 

ELBLASKI ~ • 

ALSTO >M 

blueboard pl 

• 


