WILLIAM SHAKESPEARE
(1564-1616), najwybitniejszy
angielski dramaturg,; poeta, aktor. Niewiel1e
wiadomo o początkach jego życia i
twórczości. Urodził się w miasteczku
Stratford-on-Avon. Jego ojciec, John,
wywodził się z rodziny chłopskiej, był
rękawicznikiem

sprawującym

urzędy

miej1skie; matka Mary pochod z ił a ze
szlacheckiego rodu Ardenów. Swoją
e d ukację rozpoczął w wieku ośmiu lat w
s;i:kole miejskiej, gdzie uczył sie historii,
retoryki, łaciny i literatury aliltycznej - była to
jedyna szl<oła, jaką ukończył w swoim życiu
William Shakespeare.
W roku 11582, w wieku siedemnastu lat,
ożenił się ze starszą od siebie kobietą o
os i em lat - Anną
Hathaway. Pół roku
później przyszło na
świat pierwsze jego
dziecko - Zuzanna;
1

późnie j1

urodziły

się

bliźnięta;

Judyta i
H amlet. Sześć lat
późn i1 ej Shakespeare
opuścił swoją żonę i
dzieci, przenosząc się
do Londynu, gdz i1e
spędził

następne

dwadzieścia

lat.
w Londynie pracował jako
aktor; był także autorem
scenicznych przeróbek.
Pierwsze poematy,
"Wenus i Adoni,s" ( 1593) oraz "Lukrecja"
(1594 ), przyniosły mu btz:nanie w kręgac::h
dworsk,ich.
W 1596 roku zmarł jego jedyny syn Hamlet.
W 1594 roku Shakespeare związał się z
trupą teatra l ną Sług Lorda Szambelana
(l ord Chamberlaih'S Men), która od 1599
roku wszystkie sztu ki wystawiała we
własnym teatrze The GloBe ("Pod Kulą
Ziemską"), którego William był udziałowcem,
a później w Blackfriars Theatre. Po śmierci
Elżbiety I w 1603 roku trupa, riad którą
n'iE!Cenat Objął Jakub r,wielki m iłośnik Teatru,
przyj:ęła nazwę S!ug Jego Królewskiej Moś ci
(King's Men). W 1596 Shakespeare uzyska!
tytuł szlachecki.
Przez cały swój! pobyt w Londyn ie, oprócz
pisania sztuk do teatru, ciągle starał się o
zdobycie j a k najwięks z ych kor z yśc i1
Początkowo

materialnych: inwestował w kamienice oraz
udzie l1 ał kredytów na wysokie oprocentowanie.
Do naszych czasów nie przetrwał ani jeden
rękopis Shakspeare'a. Za życ i a twórcy
u kazało się tylko 7 sztuk w niedokładnym
wydaniu pirackim (tzw. Bad Quartos) oraz 14
w części pokrywających się z nimi utworów
autoryzowanych (tzw. Goodl Quartos), które
'były najprawdopodobniej odpowiedzią na
podrobione wersje pirackie. Członkowie
trupy Sług l orda Szambelana opracowali na
'kanwie man uskryptów częściowo na
po d stawie Good Quartos 36 sztuk
Shakespeare'a wydanych w 1623 roku (tzw.
Pierwsze Folio). Edycja ta ustaliła kanon
utworów Shakespeare'a,
stała

się

wszystkich

„Tylko miło ść przez wieki będz i e trwać, zaś lubiona tu przez ś mierć, obudzi s ię, by
da ć ukaranym za niena w iść ludziom znać, że wieczna jest miłoś ć,
a zło zawsze rodzi śmierć".

podstawą
późniejszych

wydań.

Ostatecznie
przyjmuje się, 1z
S h akespeare jest
autorem 37 sztuk (o nie
do końca ustalonej
chronologii), które dzieli
się na: kroniki historyczne, zw i1 ązane z
dziejami Angli i ("Henryk
Vl","Ryszard 1111", obie
1590-93;"Ryszard li'',
1595; "Henryk IV", 1,59698; "Henryk V", 1599),
lragedie ("Romeo i Julia",
1595; "Hamlet", 1601;
"Otello", 1604; "K ról
Lear", 1606; "Makbet", 1606; "Anton iusz i
Kleopatra", 1607) i komedie ("Stra cone
zachody miłości", 1594; "Poskrom leriie
złośnic::y '', 1l:l94; "Sen nocy letniej", 1595;
"Jak wam się podoba'', 1599 - 1600; Wesołe
kumoszki z Windsoru", 1602; "Wieczór
Trzech Króli", 1602; "Burza", 16 111 ).
Shakespeare jest takte autorem cyklu 154
sonetów (1609) uznawanych za perełki
angielskiej liryki1.
W 161:0 mku powrócił na stałe ao swej
ro dzinnej miej scowości. W 1613 roku
poaczas spektaklu Shakespeare'a, teatr The
Globe spłonął. Najwybitniejszy dramaturg
świata zmarł 23 kwi etnia 1616 roku w
rodzinnym Stratfordzie. Jego ciała zostało
złożon l'! w prezbiteriu m kolegiaty Świętej
Trójcy.

„Z łon tych dwu wrogów wzięło bowie m życi e,
Pod najstra szliwszą z gwiazd, kochanków dwoje;
Po pełnym przygód ni eszczęś li wych bycie,
Śmierć ich stłum iła rodziciel skie boje".
"Romeo i Julia " Prolog (tłu m . Jan Ka sprowicz)

„Szekspir jest jak świart albo życie. Każda epoka znajduje w nim t o, czego sama
szuka i co sama chce zobaczyć".
Jan Kott „Szekspir

„Jestem

współc z esny"

J ulią "

Jestem Julią
mam lat 23

„Kochankowie z ulicy Kamiennej"

dotknęłam kiedyś miłości

Oczy

mają niebieskie i siwe,
dwuzłotówki w kieszeniach na kino,
żywią się chlebem i piwe m,

miała

smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy
wzmogła

marzną

Im

ręce zimą:

rytm serca
rozdrażniła

mój

żywy

organizm

rozkołysała zmysły

odeszła

Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
wołam wróć
plamię

przygryzione
wargi
barwą krwi
nie wróciła
Jestem Julią
mam lat tysiąc
żyję-

/

y1
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.
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Kochankowie z ulicy Kamiennej
pierścionków, kwiatów nie dają.
Kochankowie z ulicy Kamiennej
wcale Szekspira nie znają.
Kochankowie z ulicy Kamiennej.
( „.)
Aż dnia pewnego biorą pochodnie,
w pochód ruszają, brzydcy i głodni.
"Chcemy Romea - wrzeszczą
dziewczyny - my na Kamienną już
nie wrócimy".
"My chcemy Julii - drą się chłopaki dajcie nam Julię zbiry, łajdaki".
Idą i szumią, idą i krzyczą,
amor szmaciany płynie ul l cą. ..
... Potem znów cicho,
potem znów ciemno,
potem wracają znów na

-+
Prz;c znaczenie

~~~

Kamienną.

A gnieszka Osiecka

Halina

Poświatowska

„Bohaterem tego dramatu nie jest wymieniona para ludzi, lecz sama miło ść .
Widzimy tu miłość młodzieńczo zuchwałą, stawiającą opór wszelkim wrogom,
okolicznościom, przezwyciężającą wszystko„. Nie lęka się ona bowiem w zaciętej
walce szukać ucieczki, w najstraszniejszym, lecz najpewniejszym s przy mierzeń c u,
w śmierci.
Miłość sprzymierzona ze Śmiercią to siła nie do pokonania". (.„)
Heinrich Heine „Dz i e wc zę ta i kobi ety Sbakespearc'a"
ttum. Zbigni ew Krawczykowski (1838)

Cezary Domagała
reżyse r,

autor tekstów piosenek i spektakli muzycznych. Absolwent PWSFTviT im. L.Schillera w
ZASP, ZAiKS, ASSiTEJ (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży).
Pierwsze kroki sceniczne po ukończeniu szkoly teatralnej stawiał na deskach obecnego Teatru Rampa.
Popularność p rzyniosła mu rola Maćka Derbicha w serialu pt. „W labiryncie" oraz Zadora w „Pannie z mokrą
głową". Występowa l także w ml'Jsicalu „Metro" Janusza Józefowicza. Wyreżyserował kilkadziesiąt
spektakli, koncertów galowych il widowisk muzycznych na wielu polskich scenach. Jest autorem
scenariuszy oraz tel<stów piosenek .. W roku 1999 dwa spektakle C. Domagały: „Król Maciuś I" i .,Pinokio"
otrzymały prestiżowe nagrody "Atestu" dla najlepszych spektakli , przyznawane przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. W 20 110 na festiwalu Komedi i' „Ta lia" w Tarnowie speklakl
„Klimakterium i już" otrzymał nagrodę Grand Prix. Ma wieloletnie doświadczen i a w pracy z młodzieżą w
różnych formach warsztatowych oraz w realizowanych spektaklach, gdzie obok profesjonalnych aktorów
chętnie do ról dziecięcych angażuje nastolatków. Od września 2011 r. pełni funkcję Kierownika
Artystycznego Sceny Dziecięco - Młodzieżowej Teatru „Rampa" w Warszawie. „Romeo i Julia" to jego
trzecia realizacja sceniczna w gorzowsl<im teatrze, wcześniej wyreżyserował z dl'Jżym powodizeniem dwa
przedstawienia dla dzieci- „O dwóch takich, co ukradli księżyc" oraz „Tajemniczy ogród".
Aktor,

Łodzi. Członek:

II'eneusz Domagała
Studiował w PWSSP w Poznaniu na Wydzi ale Malarstwa, Grafiki i Rzeżby. Odbył staż pedagogiczno artystyczny w 1984 r. w Brukseli i w 1985 r. w ł nstituto de Artes Plasticas de Taxco w Meksyku. Kierownik
Katedry Rysunku w latach 2002-2005; obecnie profesor ASP w Pozna nil'J (prowadzi Xll Pracownię
Rysunku). Uprawia grafikę , rysl'Jnek i scenografię. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych m.in .. ; w
Mexico City, Kolonii i Warszawie . Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Jest autorem ponad 40 projektów scenografii do baletów i spektakli dramatycznych w Polsce i za granicą,
takich Jak m.in.: "Wir", "Rooms", "W cienu ... " w Polskim Teatrze Tańca: "Dom Bernardy Alba" wg G. Lorki,
"Amadeusz", "Quasimodo", "Viva Strauss" w Teatrze Wielkim w Poznanil'J; "Miłość, Flamenco, Gershwin" w
Teatrze Opery il Operetki w Szczecinie, "Kuszenie Sw. Antoniego" w Theater fur Mich w Dysseldorfie,
"Dybuk" w Urania Theater w Kolonii. W gorzowskim teatrze za projektował scenografię do brytyjskiej farsy
pl. "Bez seksu proszę", oraz „Allo, All o" w reż . Jana Tomaszewicza.

Paweł

Steczek

Muzyk, kompozytor, aranżer, instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i twórcą
Button Hackers.W 2005 roku ukazał się jego pierwszy album zespołu „To Mój' Anioł". W 2006 roku
na Festiwalu Jedynki w Sopocie piosenka „Między Nami" - Button Hackers Uego autorstwa) zdobyra Grand
Prix. Jest też kompozytorem piosenki „Nadzieja to my" wykonywanej przez czołowych, młodych artystów
polskiej sceny muzycznej rn.in. przez Piotra Cugowskiego, Kasię Cerekwicką, Ewelinę Flintę, Dorotę
Miśkiewicz .... Współpracuje z Telewizją Polską, jako autor muzyki do programów, reklam i konkursów
interaktywnych. Jest autorem muzyki i, aranżacji do inscenizacji teatralnych (współpraca z Teatrami
Dramatycznymi -Toruń, Rzeszów, Elbląg, Koszalin - Musical „Romeo i Julia") i filmowych. Brał też udział w
nagraniu muzyki (akordeon solo) do najnowszego filmu Agnieszki Holland - „W ciemfiloścl" .Obecnie
zajmuje się nowym i oryginalnym projektem MEDULLA - premiera płyty miała miejsce w kwietnil'J 2012
roku.
zespołu

Dariusz Lewandowski
Tancerz i aktor teatrów Studio Buffo, Komedia, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie oraz TM. w Gdyni.
Założyciel i szef artystyczny grupy teatralnej Kompani a Primavera.
Autor, choreograf i reżyser wielu spektakli teatralnych. Producent i reżyser produkcji telewizyjnych oraz
artystycznych imprez ~omercyjnych. Stały uczestnik festiwali i konkursów chomograficznych w Polsce i na
świecie.Pedagog tańca współczesnego i mchu scenicznego, realizator autorskich programów
warsztatowych z dziedziny teatru tańca.
„Pamiętam casting do spektaklu słynnego nowojorskiego reżysera Roberta Wilsona. Reżyser poprosił
ustawionych w linii aktorów o jedno zadanie - zrobienie kroku w przód. Na tej podstawie spośród niemalże
dwustu osób wybrał dziesiątkę do głównej obsady. Długo tego nie rozumiałem. Dziś już wiem że wielki
"Bob" Wilson dotknął wtedy istoty TAŃCA. Ciało mówi prawdę lub kłamie dużo wyraźniej niż słowo."

