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Zuzanna Murdzek

Muzyczne wyzna-
nia Violi d’amore1

Wieczór Trzech Króli albo Co chcecie, reż. Piotr 
Cieplak, Teatr Narodowy w Warszawie, Polska

twórczość Szekspira wykazuje wie-
le związków z  muzyką. Jak wiadomo, 
słynny stratfordczyk chętnie korzystał 
z usług instrumentalistów teatru Globe, 
czynił śmiałe aluzje do sekretnej sztuki 
dźwięków, a  wielu bohaterów swoich 
dzieł wyposażał w  charakterystyczne 
piosenki i przyśpiewki. także współcze-
śnie, znana ze swej melodyjności i  ryt-
miczności, szekspirowska fraza inspiruje 

do muzycznych eksperymentów. tym 
razem próby umuzykalnienia Szekspira 
podjął się piotr cieplak, biorąc na warsz-
tat komedię Wieczór Trzech Króli. 

inscenizator teatru narodowego w war-
szawie  – reżyser nagrodzonych złotym 
yorickiem Wesołych Kumoszek z Windsoru 
(2000)  – otwiera swój spektakl krótką 
odezwą księcia do współtworzących 
widowisko instrumentalistów2, którzy 
odtąd będą prowadzić żywy dialog 
z tekstem sztuki i jej bohaterami. Dzięki 
muzyce podkreślane są mnogie afekty 
osób dramatu, w  tym uczucia niezde-
cydowania, wzburzenia czy rosnącego 
w siłę zauroczenia.

warto przyjrzeć się sposobom, w ja-
kie kompozytor (Jan Duszyński) i reżyser 
usiłują zintegrować Szekspirowski tekst 

z warstwą instrumentalną. co istotne, za-
zwyczaj to słowo przewodzi muzyce, de-
cyduje o melodyce i rytmice śpiewanej 
frazy. wypowiedzi bohaterów przybie-
rają w rezultacie cechy swoistej śpiewo-
-mowy – zdają się być ledwie udźwięcz-
nione, podparte lekko zarysowanym 
tłem dźwiękowym. nietrudno dostrzec 
również ilustracyjną rolę akompania-
mentu orkiestry: za pomocą instrumen-
tów dokonuje się w widowisku imitacji 
efektów pozamuzycznych, takich jak na 
przykład odgłos brzęczącej monety.  

muzyka wybrzmiewa także w samo-
dzielnych, bardzo zróżnicowanych styli-
stycznie utworach. co zaskakujące, Jan 
Duszyński zestawia ze sobą piosenki 
musicalowe oraz fragmenty pisane na 
kształt opery. wiele subtelnego uroku 



2 konkurs o złotego yoricka

mają ustępy solowe i  duety z  akom-
paniamentem fortepianu, przypisane 
postaciom Błazna, Violi i  Sebastiana. 
interesującym zabiegiem jest wprowa-
dzenie chóru lowelasów – wdzięcznie 
zharmonizowanego tercetu, przypomi-
nającego mozartowskich trzech chłop-
ców3. największy potencjał muzyczny 
i dramatyczny kryją jednak kompozycje 
zbiorowe – zwłaszcza ensemble4 przed-
stawiane w  finałach poszczególnych 
części spektaklu. wzorując się na operze, 
Jan Duszyński gromadzi wprowadzane 
uprzednio motywy muzyczne w pokaź-
nym dialogowym chórze bohaterów. 
w ten sposób dąży do osiągnięcia mate-
riałowej spójności i wywołania pełnego 
napięcia efektu konkurujących ze sobą 
głosów. 

przedstawienie cieplaka i Duszyńskie-
go to oczywiście więcej niż tylko kompo-
zycje muzyczne. o sile spektaklu w nie 
mniejszym stopniu stanowi jego wyko-
nanie. wysokim poziomem artystycznym 
wykazują się zarówno członkowie zespo-
łu instrumentalnego, jak i aktorzy. wielu 
wrażeń dostarczają artyści wcielający 
się w rolę Sir andrzeja (mariusz Benoit) 
i tobiasza (Bartłomiej Bobrowski), marii 
(Joanna kwiatkowska-zduń), malvolia 
(Jerzy radziwiłowicz) czy Błazna (cezary 
kosiński), których znakomicie wygrane 
tyrady słowne skutecznie usprawniają 
dynamikę inscenizacji.   

Spektakl cieplaka pokazuje, że pomi-
mo silnych związków Szekspira z muzyką 
bezpośrednie przełożenie sztuki drama-
tycznej na język opery czy musicalu nie 
należy do zadań łatwych. przedsięwzię-
cie to wymaga ambicji i odwagi, których 
z pewnością nie można odmówić twór-
com warszawskiego widowiska. wysta-
wiony w gdyńskim teatrze muzycznym 
Wieczór Trzech Króli nosi znamiona eks-
perymentu – nie zawsze do końca zrozu-
miałe są powody wykorzystania odmien-
nych stylistycznie utworów czy kryteria 
ich powiązania ze sobą. niemniej jednak 
muzyczny Szekspir wniósł do programu 
festiwalu powiew świeżości i, co równie 
istotne, okazał się dla widowni okazją 
do spędzenia przyjemnego wieczoru ze 
sztuką. 

1 Tytuł recenzji nawiązuje do imienia 
rozkochanej w Orsinie bohaterki Wieczoru 
Trzech Króli – Violi – głównego przedmiotu 
sztuki – miłości (d’amore) – oraz barokowego 
instrumentu smyczkowego (viola d’amore), 
zwanego również w Polsce „altówką miłosną”. 
2 W. Szekspir: Wieczór Trzech Króli, tłum.  

S. Barańczak, akt I, scena I: „Jeżeli miłość żywi 
się pokarmem / Muzyki – grajcie, aż poczuję 
przesyt, / Aż mój apetyt osłabnie z nadmiaru /  
I skona”.
3 Trzej Chłopcy występują w Czarodziejskim 
flecie W. A. Mozarta. 
4 Ensemble – fragmenty muzyczne, często 
operowe, wykonywane wspólnie przez zespół 
muzyków w ramach sceny zbiorowej. 

„Błazenku, 
zaśpiewaj 
o miłości”
Z Piotrem Cieplakiem – reżyserem 
spektaklu Wieczór Trzech Króli 
albo Co chcecie oraz profesorem 
warszawskiej Akademii Teatral-
nej – rozmawia Viktoria Dulak 

W Pańskim spektaklu Illyria jest uka-
zana jako labirynt angielskiego ogro-
du. Od naocznych świadków wiem, 
że sam jest Pan właścicielem podob-
nej przestrzeni zielonej. Jaki widzi 
Pan związek pomiędzy swoją pracą 
w ogrodzie a pracą w teatrze? 
ten ogród ma głównie wymiar hobby-
styczny, kolekcjonerski, ale jak się prze-
jadę tym traktorkiem, skoszę trawę, to 
zaczynam się lepiej czuć. Jest w tym też 
jednak głębsze doświadczenie. zauwa-
żam, że świat istnieje. Ja, moje zmar-
twienia, poglądy, stres, kompleksy, moja 
panika, strach i lęk, te wszystkie pytania 
o świat – to wszystko jest ważne. w su-
mie najważniejsze, bo to mój strach i mój 
mózg, ale to nie musi być jedyne ani na-
wet podstawowe paliwo do tego, co się 
potem robi w  teatrze. kogo obchodzi, 

czy mam kompleksy  – mniejsze bądź 
większe  – albo czy skutecznie opiszę, 
jaki świat jest potrzaskany. Drzewa rosną 
i nie zauważają moich problemów. nie 
chciałbym, żeby to wybrzmiało jako taka 
naiwna opowiastka o chłopcu chodzą-
cym boso po łączce. ta rzeczywistość na-
tury jest okrutna, ma swoje reguły – raz 
zrozumiałe, a raz zupełnie nie. ma swoje 
cykle  – kwitnienie, obumieranie… ale 
ma też wpływ na moje myślenie i to, co 
robię w teatrze. 

Jak to było z Wieczorem Trzech Króli – 
pomysł wziął się z osobistej potrzeby 
serca czy przeświadczenia, że właśnie 
takiego rodzaju sztuki potrzebuje te-
raz publiczność? 
ten spektakl robiony był z pewnej po-
trzeby terapeutycznej, dla aktorów 
i  mnie samego. zwłaszcza że ostatnie 
przedstawienie, jakie zrobiliśmy, to Woy-
zeck  – najsmutniejsza rzecz w  naszej 
dotychczasowej pracy artystycznej. Jest 
to też jednak odwołanie się do tej czę-
ści duszy widzów, która jest delikatna, 
kruchutka, przypomina trochę dziecko. 
wszyscy, jak kania dżdżu, potrzebujemy 
zostać przytuleni.

To otwiera pole do dyskusji na temat 
tego, jaki teatr robić, kiedy dookoła 
źle się dzieje. Na smutno, na wesoło?
Wieczór Trzech Króli jest niewinny, jasny, 
lekki. to nie jest spektakl poważny, wal-
czący, nie dotyka aktualnych bolączek 
świata. mnie się wydaje, że w  decyzji 
zrobienia go akurat w taki sposób, jest 
jakaś odwaga – jakkolwiek śmiesznie to 
brzmi. Świat, który odbieram jako apoka-
liptyczny, gdzie wszystko ulega przewar-
tościowaniu, wojna, pandemia, politycz-
ne okrucieństwa  – to były powody do 
zrobienia właśnie takiej sztuki. „Błazen-

ku, zaśpiewaj 
o miłości”. wy-
startowaliśmy 
z  tego ogro-
du, bo kiedy 
te 20 lat temu 
się nim zają-
łem, to dał mi 
on poczucie 
o d z y s k a n i a 
obywatelstwa 
w życiu. 

A od czego 
zaczęło się 
m y ś l e n i e 
o  Wieczorze 

s. 2-3: fot. Dawid linkowski 
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Trzech Króli? Od ustalenia tonu, w ja-
kim będziecie go wystawiać? 
ta tonacja jest chyba najważniejsza. ale 
jest jeszcze coś, co uwarunkowało my-
ślenie o całym przedstawieniu. w pierw-
szym zdaniu sztuki książę zwraca się do 
orkiestry: „Jeżeli muzyka żywi się pokar-
mem miłości, to grajcie!”. Szekspir, czte-
rysta lat temu, zapisał w  sztuce obec-
ność orkiestry i  żywej muzyki. napisał 
też kilka piosenek. pomyślałem, że skoro 
już miałaby być w spektaklu orkiestra, to 
angażowanie jej na cztery piosenki bę-
dzie zawracaniem głowy. postanowiłem 
zabawić się w oddanie muzyce na tyle 
dużej roli w narracji, że pozwoli to obejść 
czysto umowną fabułę. wtedy pojawił 
się Jan Duszyński i cała jego praca wią-
żąca się ze skonstruowaniem muzycz-
nego rusztowania spektaklu. finalnie 
wszystkie najważniejsze kwestie zostały 
wyśpiewane. 

Dlaczego muzyka była dla Pana aż tak 
ważna?
Jest taki tekst oliwii, w którym pyta ona: 
„co byś zrobił, gdybyś miał wyznać mi 
miłość?”, a cesario – parafrazując – od-
powiada, że z wierzbowych witek splótł-
by szałas, postawiłby go pod jej domem 
i wołałby na cały głos, aż echo niosłoby 
po wzgórzach jej imię. trzeba byłoby 
się bardzo starać, żeby ten tekst nie za-
brzmiał śmiesznie, a śmieszność nie jest 
tu przecież intencją. natomiast kiedy ak-
torka zostaje wyposażona w piękne nuty, 
to wierzę, że nie ma obawy, aby wyszła 
na naiwną idiotkę. przeciwnie – dosta-
je szansę na ulokowanie w tym tekście 
swoich emocji. 

Dlaczego tak rzadko dzisiaj sięga się 
do tej sztuki Szekspira? 
Dzisiaj problemem jest chyba uniesienie 
konwencji tamtego teatru. znalezienie 
języka, którym dałoby się to współ-
cześnie opowiedzieć. teatralne przed-
sięwzięcia zmierzają raczej  – często ze 
wspaniałym efektem  – do obnażenia, 
dekompozycji, odzierania z masek. a ja 
nie wypieram się umowności. to może 
śmiesznie zabrzmi, ale lubię teatr. wy-
daje mi się, że żeby robić takie przedsta-
wienie, trzeba ten kostium i sztuczność 
przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. 
znowu metaforycznie powracam do 
ogrodu. przychodzę robić Wieczór Trzech 
Króli i mówię „take it easy”. Dowiedzenie 
się, kim jestem i w kim lokuję swoją mi-
łość, naprawdę nie jest łatwe. można się 
więc do tego trudu uśmiechnąć.

Joanna Dąbrowska

Hamlet bez filtra
HA-M-LET, reż. Peter Mark, CalArts Center for 
New Performance, USA

Ósmego dnia festiwalu na scenie ma-
larnia w teatrze wybrzeże odegrany zo-
stał spektakl z pogranicza performansu 
i  sztuk audiowizualnych, wyreżysero-
wany oraz wykonany przez petera mar-
ka. widowisko to nie tylko zadziwia, 
bawi i  oburza, ale także pozostawia 
przestrzeń do rozmaitych interpretacji, 
z  których każda do pewnego stopnia 
jest tak samo intrygująca, co wyuzdana 
i kontrowersyjna. 

Już sam tytuł, co zresztą trafnie za-
uważyła prowadząca spotkanie z artysta-
mi po spektaklu, sugeruje pewną dekon-
strukcję. pozostaje natomiast pytanie, 
co tej dekonstrukcji będzie ulegało. po 
objerzeniu widowiska na usta pcha się 
tylko jedna odpowiedź  – wszystko. po 
pierwsze, oczywiście zostaje złamana 
konwencja klasycznej przestrzeni te-
atralnej. na scenie obserwujemy skąpo 
ubranego człowieka, współgrającego 
z wyświetlanymi na ekranie fragmentami 
gier komputerowych, filmów, gifów i ujęć 
z prywatnego życia rodziców artysty. po 
drugie, sam język nie charakteryzuje się 
spójnością ze względu na wykorzystanie 
mieszaniny angielskiego i portugalskie-
go. przy czym ten pierwszy występuje tu 
w co najmniej dwóch odmianach: jedną 
z  nich jest rzecz jasna język Szekspira, 
drugą natomiast język internetu – mo-
mentami wulgarny, sprośny czy prymi-
tywny. najlepiej obrazuje to pojawiający 
się w pewnym momencie napis „to be or 

nah”, sygnalizujący, że żyjemy w czasach, 
w których nie ma już podziału na kulturę 
niską i wysoką, a wszystko, co powstaje, 
ulega nieustannej filtracji i fuzji z dzieła-
mi minionych wieków. 

Jeśli chcieć do czegoś porównać wi-
dowisko petera marka, to najbliżej mu 
do snu szaleńca, w którym wielość wąt-
ków z  jednej strony prowokuje do po-
szukiwania wielowymiarowych sensów 
i  interpretacji, a z drugiej prowadzi do 
ich całkowitego zatracania. Sam artysta 
zapytany o powracający motyw mysz-
ki miki, który pojawia się choćby w ko-
stiumie hamleta i ofelii, odpowiedział, 
że po prostu zdawał się on do tej sztuki 
pasować. trudno zatem wskazać jakie-
kolwiek elementy niepasujące do tego 
popkulturowego kociołka, w  którym 
obok siebie usłyszeć można Bacha, Kil-
ling me softly i pieśń w wykonaniu buł-
garskiego chóru.

zanim rozpocznie się właściwa część 
spektaklu, w  foyer widzowie spotykają 
mężczyznę w  różowej sukience, który 
tarzając się po ziemi i zanurzając głowę 
przyozdobioną uszami myszki minnie 
w  dmuchanym baseniku, performuje 
obłąkanie i  samobójczą śmierć ofelii. 
Scena ta u niektórych budzi konsterna-
cję, u innych zaś niesmak czy znużenie, 
a czasami nawet śmiech. ten dysonans 
w odbiorze niewątpliwie utrzymuje się 
także w  dalszej części widowiska. Jed-
nak bez względu na pierwsze wrażenie 
warto mieć na uwadze, że HA-M-LET to 
sztuka, obok której nie sposób przejść 
obojętnie. Jest to bowiem spektakl, któ-
ry można chłonąć wszystkimi zmysłami, 
aby na końcu zanurzyć się w refleksji nad 
dekonstrukcją esencjonalnego pytania 
o byt i niebyt.
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Katarzyna Pawlicka

Upiory pokolenia Y
HA-M-LET, reż. Peter Mark, CalArts Center for 
New Performance, USA

przemykając przez zasypiające miasto, 
pośród wciąż palących się świateł, wzrok 
podróżnego spoczywa w końcu na wła-
snym odbiciu – wpół ukrytym w zaciera-
jących się plamach koloru. oczy, puste 
i odległe, dostrzegają jedynie swoją po-
dobiznę. obraz ten stara się nam prze-
kazać, że wszyscy jesteśmy martwym 
odbiciem czegoś żywego. Błąkamy się 
w sieciach znaczeń, z których żadne nie 
chce nabrać sensu. próbujemy nawiązać 
kontakt. to poważna metafora, którą 
można wyczytać z omawianego widowi-
ska. HA-M-LET jednak poważny nie jest.

rozpoczynając interpretację spek-
taklu, pierwszą rzeczą zasługującą na 
dogłębniejsze zbadanie jest rodowód 
kryjący się za dobraną przez petera 
marka estetyką. internet stał się, przez 
swój stosunkowo krótki żywot, już nie 
tylko technologią wpływającą na naszą 
codzienność, ale i  osobnym rodzajem 
języka. Jedną z najciekawszych nowych 
form ekspresji, ściśle związanych z kul-
turą sieci, są ruchy estetyczne takie jak 
vaporwave. elementy charakterystycz-
ne dla tego gatunku to chociażby wyko-
rzystywanie interfejsów starszego opro-
gramowania komputerowego, wczesnej 
grafiki 3D i gotowych elementów wizu-
alnych zaczerpniętych z  reklam. poja-
wiają się także nawiązania do dzieł kul-
tury masowej, ale i  wysokiej, takie jak 
wizerunki antycznych popiersi, zwykle 
w charakterze sygnalizatora luksusu. to 
specyficzna konwencja, nierozerwalnie 
związana z ekosystemem, w którym po-

wstała. Jest to rodzaj przywłaszczenia 
i przekształcenia przekazu marketingo-
wego jako elementu rozpoznawalnego, 
obecnego w okresie dzieciństwa autora, 
a przez to bezpiecznego, odwołującego 
się do czasów, gdy ten nie był jeszcze 
uczestnikiem systemu kapitalistyczne-
go i używał go tylko jako nośnika swo-
ich fantazji. choć lęk dorosłego twórcy 
jest ukryty pod lekkością i  dowcipem 
całego zjawiska, to dalej istnieje. to lęk 
pokolenia y  – braku perspektyw, za-
przepaszczonych marzeń i konieczności 
pogodzenia się ze swoim losem. wybór 
nieBycia. towarzyszącymi hamletowi 
duchami są hauntologiczne wizje nie-
istniejącej, martwej przeszłości, która 
w imię nostalgii zaczyna zabierać naszą 
przyszłość. czy nie jest to jednak kuszą-
ce? móc choć na chwilę wrócić do cza-
sów, które minęły bezpowrotnie.

ten sam motyw widoczny jest w ukła-
dzie multimedialnej scenografii. Umiej-
scowienie jednostki w  przestrzeni sce-
nicznej jest tu bardzo ważne. zawsze 
znajduje się ona w  centrum, zarówno 
w poprzedzającej resztę spektaklu czę-
ści ofelii, jak i w części hamleta – w niej 
główny bohater jest praktycznie za-
mknięty w klatce z ekranów, odbijających 
wielokrotnie obraz w innych nośnikach 
na scenie. aktor wchodzi w bezpośred-
nią interakcję z  rzucanym mirażem, 
a dokonuje tego przy pomocy również 
nieistniejących fizycznie obiektów, funk-
cjonujących jako animacja komputerowa 
w  tej sieci Baudrillardowskich symula-
krów. to dalej przestrzeń zapożyczonej 
nostalgii i wszechobecnego humoru, ale 
też szczerej tęsknoty, najlepiej wyrażo-
nej w scenach z matką, w których ham-
let ulega frustracji, szukając jakiejś formy 
doświadczenia idealnego, którego nie 
może uzyskać.

Sieć powiązań jest gęsta, obfituje w na-
wiązania do innych twórców teatralnych 
oraz koncepcji filozoficznych, tworząc 
niezwykle żywą warstwę metatekstową. 
wszystko odbywa się ze sporym przy-
mrużeniem oka, epatując tym, co przy 
pierwszym spojrzeniu kojarzy się raczej 
z brakiem gustu, za drugim zaś przywo-
łuje już konotacje z kampem, by w końcu 
wykazywać punkty wspólne z kluczowy-
mi kierunkami w sztuce, jak chociażby da-
daizmem (a szczególnie obiektami ready-
-made Duchampa, których swoistą wersją 
były też zbierane na potrzeby spektaklu 
rekwizyty), nie wspominając o  później-
szych działaniach grupy fluxus. wszystkie 
te skojarzenia działają przy tym jak zapę-
tlający się zbiór hiperłączy. pojawiające się 
popularne interpretacje wątków z Hamle-
ta przypominają pod wieloma względa-
mi czysto sieciowe sposoby na interakcję 
z tekstem: krótkie wpisy w mediach spo-
łecznościowych czy nawet literacką twór-
czość fanowską, równie chętnie operującą 
graficznymi scenami erotycznymi.

wielobarwny kolaż zaprezentowany 
przez petera marka przyniósł całkiem 
świeże spojrzenie na Hamleta, tym razem 
wyrażającego ducha pokolenia y. za za-
chwycającą wizualnie oprawą i skompli-
kowaną mozaiką łączących się wzajem-
nie nawiązań i  odwołań kulturowych, 
spektakl prezentuje zadziwiająco bliski 
obraz współczesnej rezygnacji i tęsknoty. 
Być może wszyscy nosimy ze sobą mar-
twe odbicie, wersję siebie, której nie mo-
żemy już dotknąć – wokół nas w końcu 
też krążą duchy, a przyszłość nie istnieje 
od dawna.
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Aleksandra Kuś

Katastrof ciąg 
dalszy
Romeo i Julia oraz inne katastrofy miłosne, 
reż. Rolf Alme, ShakeSphere ESFN, Norwegia

Romeo i Julia oraz inne katastrofy miłosne 
to tytuł brzmiący dość enigmatycznie. 
z jednej strony spodziewamy się, że bazą 
spektaklu będzie jedna z  najsłynniej-
szych Szekspirowskich tragedii, z  dru-
giej  – pojawia się zapowiedź jakiegoś 
rodzaju komizmu, humoru. obietnica 
śmiechu, nawet jeśli przez łzy. 

Romeo i Julia nie rozpoczyna się tak, 
jakbyśmy sobie to wyobrażali. na sce-
nę wchodzą dwaj mężczyźni ubrani 
w  garnitury. to właśnie oni będą się 
wcielać w postaci kochanków z werony. 
materiałem, z  którego panowie utkają 
opowieść, jest natomiast słowo, wzbo-
gacone przekazem audiowizualnym 
jedynie w zakończeniu spektaklu. tekst 
Szekspirowskiego dramatu przeplata się 
z dygresjami, które zmuszają aktorów do 
chwilowych wyjść z odgrywanych ról. 

formuła widowiska nie jest skompli-
kowana – panowie streszczają nam hi-
storię miłości romea i Julii, od czasu do 
czasu przyjmując na siebie ciężar odgry-
wania ich losów. początkowo mamy do 
czynienia z bardzo lekkim i na swój spo-
sób wdzięcznym potraktowaniem histo-
rii kochanków z werony. Gdzieniegdzie 
aktorzy rzucają drobnymi żartami, pa-
rodiują romea z kolegami lub też prze-
rysowują dramatyzm jakiejś sceny, aby 
uciec od zbyt dużego patosu. Jednakże 
wraz z rozwojem fabuły coraz odważniej 
zaczyna się mówić o specyficznych obli-
czach miłości – tych, których wspólnym 
mianownikiem jest próba jej zakazania 
lub ograniczenia.

potrzeba opowiedzenia o  obliczach 
miłości, które są nieakceptowalne spo-
łecznie lub wręcz grozi za nie kara 
jest jak najbardziej zrozumiała, jednak 
wkradł się tutaj niepotrzebny przesyt. 
twórcy spektaklu próbują opowiedzieć 
o wszystkim: zakazanej miłości między 
Ukraińcem i rosjanką, homoseksualnych 
parach w środowiskach muzułmańskich 
czy zakazanej miłości między nauczy-
cielem a uczniem. wszystkie te historie 
są polane jedwabistym sosem z hegla. 
ten miszmasz historii miłosnych, proble-
mów społecznych i konfliktów religijnych 
sprawia, że oglądamy coś, co można by 

streścić mianem „traktatu o  miłości”, 
z którego absolutnie nie wynika nic no-
wego. aktorzy, wyczuwając ciężar oma-
wianych przez siebie problemów, starają 
się przeplatać opowiadane historie wąt-
kami humorystycznymi, co z  uwagi na 
wyżej wymienioną tematykę, wychodzi 
momentami topornie. 

Romeo i Julia staje się w rękach twór-
ców surowcem służącym do opowie-
dzenia o historiach miłosnych z całego 
świata. parą kochanków z werony może 
być każdy, kto kocha z  wzajemnością, 
a nie może połączyć się ze swoją połów-
ką. Są to ambasadorzy tych, którzy wal-
czą o swoją miłość ze światem. twórcy 
spektaklu, żeby jeszcze bardziej podkre-
ślić ten fakt, odtwarzają na koniec film 
z najbardziej wstrząsającymi historiami 
romeów i Julii naszych czasów. cytując 
festiwalowy opis spektaklu  – „tragizm 
wszystkich tych opowieści jest oczywi-
sty i przytłaczający”, dlatego też odbie-
ram projekcję tego materiału za, nieste-
ty, tani chwyt, mający na celu złapać za 
serce tych, których spektakl nie dał rady 
wzruszyć. taki zabieg obnaża brak wiary 
w to, co się właśnie zaprezentowało. 

Romeo i  Julia oraz inne katastrofy 
miłosne jest spektaklem chaotycznym, 
jednak nie nieczytelnym. widz nie ma 
poczucia zagubienia w  treści drama-
tu, który jest nam opowiadany. Szkoda 
jednak, że nie trzymano się w nim jed-
nej konwencji, na przykład komicznej. 
moglibyśmy wówczas mówić o  czymś 
świeżym i nowatorskim. niestety, prze-
syt treści wciśniętych w ramy spektaklu 
osłabił jego przesłanie, a na języku po-
został tylko gorzki posmak.

Aleksandra Haberny

Romeo i Julia 
oraz szantaż 
emocjonalny 
Romeo i Julia oraz inne katastrofy miłosne, 
reż. Rolf Alme, ShakeSphere ESFN, Norwegia

romeo i Julia, potomkowie dwóch skłó-
conych rodów, zakochani w  sobie bez 
pamięci. ich miłość nigdy nie powinna 
się wydarzyć, dlatego biorą ślub w sekre-
cie. niestety – romeo zabija kuzyna Julii, 
więc zmuszony jest opuścić miasto, a Ju-
lia ma poślubić parysa. Dramat kończy się 
samobójczą śmiercią obojga kochanków.

nieprzypadkowo recenzja ta rozpo-
czyna się od streszczenia treści drama-
tu, gdyż tym dokładnie zdaje się być 
przedstawienie Romeo i Julia oraz inne 
katastrofy miłosne. mamy do czynie-
nia nie tyle ze spektaklem, co bardziej 
z  czymś kojarzącym się z  brytyjskimi 
skeczami  – aktorzy opowiadają histo-
rię znaną z Szekspirowskiego dramatu, 
odgrywając wybrane sceny oraz przy-
prószając wszystko warstwą humoru. 
Jednocześnie przypominają widzom, że 
historia romea i Julii – tragicznej, zaka-
zanej miłości – rozgrywa się w różnych 
miejscach świata po dziś dzień. wszyst-
ko po to, aby pokazać, że każdy rodzaj 
miłości jest dobry. niestety, zupełnie nie 
zgrywa się to z wybraną przez reżyse-
ra formą. chociaż zapewne sam zamysł 
był dobry, a cel szczytny – uświadamia-
nie ludzi o otaczających ich problemach 
jest niezwykle ważne, a  posługiwanie 
się do tego sztuką jest powszechnym 
zabiegiem – to jednak efektu finalnego 
nie można uznać za udany. publiczność 
dostaje kilka opowieści wyjętych z kart 
współczesnej historii i przegląd danych 
statystycznych dotyczących różnych 
osobistych tragedii, wprowadzonych 
w całość dramatu topornie i brzmiących, 
jakby twórcy starali się na siłę uświa-
damiać swoją publikę, robiąc sensację 
z  dyskryminacji. wszystko okraszone 
jest lekkim żartem, który na początku 
zgrywa się z konwencją, ale w pewnym 
momencie zaczyna przekraczać granice 
dobrego smaku. trudno jest wprowa-
dzać humor, kiedy poruszane są tematy 
tak aktualne i tragiczne – żart może być 
pomocą w  ograniu i  wyśmianiu przy-
gnębiającej wizji świata, jednak w tym 
przypadku widz odczuwa raczej dyso-fot. Dawid linkowski 
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nans związany z wydźwiękiem porusza-
nych w przedstawieniu tematów.

mówiąc o dysonansie, nie można po-
minąć tego, jakie przykłady „zakazanej 
miłości” zostały przywołane. razem ze 
związkami osób homoseksualnych czy 
osób, którym religia zabrania być razem, 
w jednej linii postawiono relacje, w któ-
rych kochanków dzieli spora różnica 
wieku, na przykład ucznia i nauczyciela. 
nadal pobrzmiewa tutaj wyraźnie, że mi-
łość jest dobra bez względu na wszystko 
i o ile z pierwszymi dwoma przykładami 
jak najbardziej się zgadzam, to temat 
relacji „asymetrycznych”, jak zostało to 
nazwane w sztuce, jest już dość niebez-
pieczny. od „asymetrycznych” nie jest 
tak daleko do „nielegalnych” i „przemo-
cowych”– sytuacja mocno się zmienia, 
kiedy uczeń ma czternaście, a nauczy-
ciel trzydzieści lat, co niestety zupełnie 
nie wybrzmiewa w prxedtawieniu. ale 
przecież kiedy chodzi o miłość, wiek jest 
tylko cyfrą, a  cela więzienna tylko po-
mieszczeniem, prawda?

Romeo i Julii oraz innym katastrofom 
miłosnym towarzyszyła wystawa, na 
której przedstawione zostały przykłady 
ludzkich „katastrof miłosnych”. zdjęcia te 
pojawiły się również w filmie, który za-
mykał całość – widzowie znów przepro-
wadzeni zostali przez to, co już zostało 
powiedziane, ale w  bardziej graficzny 
sposób. film kończył się montażem przy-
pominającym, że każda osoba może być 
Julią lub romeem. nie było to nic, czego 
publiczność nie zdążyła już zobaczyć, 
ale jest to przepiękny przykład szantażu 
emocjonalnego. tak jakby twórcy zo-
rientowali się, że ich dzieło nie wywiera 
aż takiego efektu i chcieli to szybko zatu-
szować dobitniejszym przekazem, żeby 
upewnić się, że widz zrozumiał przesła-
nie i uznał spektakl za wartościowy – bo 
trzeba nie mieć serca, żeby krytykować 
coś, w czym przedstawione zostały takie 
sceny. 

finalnie więc zamiast spektaklu, 
w którym klasyczny dramat miał się prze-
nikać ze współczesnością, i  po którym 
spodziewałam się przełomowości, dosta-
łam streszczenie Szekspirowskiej tragedii 
i próbę zmuszenia do współczucia. czy 
spektakle podejmujące aktualne, trudne 
tematy są ważne i potrzebne? tak. ale na 
pewno nie zrobione w ten sposób. 

Poszukiwanie 
tożsamości
Z Štěpánem Páclem, reżyserem 
spektaklu Wieczór Trzech Króli 
albo Co chcecie, rozmawia Iga 
Szczodrowska

Pana adaptacja Wieczoru Trzech Króli 
wpisuje się w co najmniej trzy osob-
ne konteksty interpretacyjne. Mamy 
w  niej świat przedstawiony bohate-
rów (wyspa Iliria), kontekst Szeks-
pirowski (siedemnastowieczna Wielka 
Brytania) oraz współczesny kontekst 
czeski. Jak Pan to postrzega? 
przesłanie spektaklu jest uniwersalne. 
mamy jednak do czynienia z  dwoma 
poziomami. pierwszy to historia miłości 
i szukanie odpowiedzi na pytania: „kim 
jestem?”, „jak silna jest moja miłość?”, „do 
kogo jest ona skierowana?”, i tak dalej. to 
jest główny, uniwersalny wydźwięk tej 
historii. nie jest on sam w sobie komicz-
ny, może zdarzają się jakieś zabawne 
przeszkody po drodze, ale ten poziom 
ma w  sobie dużo głębi.  Drugi poziom, 
ten niższy, to sceny błazeńskie, oparte 
bardzo mocno na kontekście realiów 
Szekspira. trudno jest go nam przełożyć 
na scenę, bo jest nam on obcy. to wła-
śnie te fragmenty próbowaliśmy dopa-
sować do naszej czeskiej rzeczywistości, 
a w tym przypadku także do tej polskiej. 
zrobiliśmy co w naszej mocy. zobaczy-
my, czy to zadziała czy nie. 

Co Pana personalnie pociąga akurat 
w tej sztuce?

absolutnie jej przesłanie. motyw po-
szukiwania tożsamości. żeby odnaleźć 
siebie, muszę założyć maskę; aby móc 
spojrzeć na siebie, muszę stać się kimś 
innym.  ale także historia miłości, pod-
dawanie próbie tego, jak silne jest moje 
uczucie. kolejny powód to atmosfera. 
Spektakl rodzi się z fal, zaczyna od burzy 
i katastrofy morskiej. weźmy na przykład 
wiolę – rozbijając się u wybrzeży wyspy 
na początku sztuki, rodzi się na nowo, 
dostaje nową szansę. 

Ten wątek ładnie wiąże się też z  Bu-
rzą, czyli tematem przewodnim tego-
rocznej edycji Festiwalu Szekspirow-
skiego.
Dokładnie. kolejnym atutem Wieczoru 
jest to, że mamy tu do czynienia ze świa-
tem, w  którym wszystko jest możliwe. 
o  to właśnie chodzi w  podtytule „co 
chcecie”. zarówno dla mnie, jak i dla ak-
torów było to wielkie wyzwanie. czy je-
steśmy na tyle odważni, silni, kreatywni, 
żeby zrobić właśnie to, co chcemy? 

Autorem muzyki do spektaklu jest Ja-
kub Kudláč. Jak się Panom współpra-
cowało?
Jakub jest moim wieloletnim kolegą 
po fachu. współpracowaliśmy już przy 
wielu produkcjach. historycznie pieśni 
w Wieczorze były inspirowane popular-
nymi przyśpiewkami ulicznymi, muzyką 
zwykłych ludzi. Dlatego też staraliśmy 
się odnaleźć dźwięki współczesnych ulic 
i  barów.  ważne dla mnie było to, żeby 
pieśni zawierały w sobie elementy smut-
ku, melancholii, cynizmu. Jest w nich coś 
sceptycznego i ironicznego. mają ładu-
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Osiem twarzy 
Hamleta
Z Dawidem Żakowskim oraz Iwą 
Ostrowską, reżyserem oraz pro-
ducentką spaceru performatyw-
nego Hamlet.motion, rozmawia 
Iga Szczodrowska

Czy mógłby Pan opisać, co kryje się za 
określeniem „spacer performatyw-
ny”? Czego możemy się spodziewać 
jako widzowie?
D.ż.: forma spaceru performatywnego 
jest bardzo interdyscyplinarna, bo za-
wiera w  sobie wiele różnych środków 
wyrazu. Jednym z nich jest na przykład 
taniec współczesny. pracujemy z Danie-
lą komęderą-miśkiewicz, choreografką, 
która intensywnie opracowuje z  nami 
różne narzędzia wywodzące się właśnie 
z tańca współczesnego. odwołujemy się 
także do słowa, do dramaturgii, do tego, 
co jest w Szekspirze i w Hamlecie istotne. 
próbujemy przez ten spacer pokazać róż-
ne płaszczyzny interpretacyjne, które są, 
może to górnolotne określenie, uniwer-
salne i aktualne dla nas.

Jak wyglądała praca nad tym projek-
tem?
D.ż: zacznijmy od tego, że podjęliśmy 
decyzję, że w  tym wydarzeniu będą 
uczestniczyć sami mężczyźni. mamy 
więc ośmiu performerów. rozmawia-
liśmy o  męskiej energii. postawiliśmy 
sobie pytanie, czy hamlet jest w ogóle 
męskim dramatem. Jak może nam po-

móc w rozważaniach na temat dzisiejszej 
kondycji mężczyzny w świecie, w którym 
mamy do czynienia z manifestacją myśli 
feministycznej i w którym balansuje się 
pomiędzy różnymi narracjami? Szukamy 
płaszczyzny uniwersalnej, ale odwołuje-
my się do płaszczyzny stricte personal-
nej. na przykład wątek żałoby hamleta. 
czym jest żałoba, czym jest smutek, 
czym jest płacz dla mężczyzny? czy jeste-
śmy w stanie kolektywnie zapłakać? ale 
interesuje nas także wiele innych aspek-
tów. przemoc, krzyk, relacja z kobieco-
ścią, czy jesteśmy w stanie się obnażyć, 
czym jest wstyd, przestrzeń szaleństwa, 
szaleństwa wojny  – to, co nas obecnie 
bezpośrednio dotyka. według mnie to 
wszystko ma swoje odbicie w Hamlecie.

Jaki wpływ ma przestrzeń, w  której 
odbywa się performans? W tym przy-
padku jest to dziedziniec i dach Gdań-
skiego Teatru Szekspirowskiego.
i.o.: myślę, że wszystkie działania perfor-
matywne Sztuki nowej, które realizują 
się dopiero w obecności widza, a więc 
są bardzo nastawione na teraźniejszość, 
objęte są dużym ryzykiem. przestrzeń, 
w  której odbywa się performans, jest 
równie ważna co reszta naszych działań, 
ale tak naprawdę jesteśmy w tej kwestii 

nek emocjonalny. w połączeniu z falami 
i burzą budują atmosferę, którą chciałem 
stworzyć na scenie. 

W dzień spektaklu czekają Pana pró-
by otwarte z  publicznością, po któ-
rych odbędą się też rozmowy z Panem 
i resztą zespołu. Jaki ma Pan stosunek 
do tego typu wydarzeń?
Szczerze mówiąc, to nie była nasza ini-
cjatywa, zostaliśmy o to poproszeni. Dla 
mnie to coś nowego. ale cieszę się, że 
są jacyś zainteresowani tym pomysłem. 
zazwyczaj działa to tak, że kończysz wy-
stęp, ludzie wychodzą i nie otrzymujesz 
żadnej informacji zwrotnej. to może być 
ciekawe doświadczenie. Gorzej, jeśli ko-
goś zanudzimy. (Śmiech) 

trochę zdani na coś poza naszą kontrolą. 
przykładowo: nasze pierwotne założenia 
dotyczące tej przestrzeni, które powsta-
ły podczas wizyty lokalnej, odwróciły się 
w obliczu przeprowadzonej próby. teraz 
jest ten moment satysfakcji, bo wszystko 
się nam ułożyło, choć inaczej niż w za-
łożeniu. ale zawsze towarzyszy temu 
procesowi element ryzyka. zawsze przy-
gotowujemy się na różne ewentualności. 
poza tym sądzę, że sama architektura 
tego miejsca jest na tyle pobudzająca, że 
w połączeniu z muzyką i ruchem otrzy-
mujemy cudowny spektakl, praktycznie 
bez narzędzi teatralnych.
D. ż. Jeśli mogę dodać  – to wcale nie 
jest łatwa przestrzeń. Dzisiejsza próba 
pokazała nam, że jest dużo napięć. na-

pięć między nami, ale też w jakimś stop-
niu odbieramy to, co jest w  budynku. 
co ciekawe, poczuliśmy duże napięcie 
na dachu. może to kwestia budowania 
naszej dramaturgii. początkowo spacer 
konstruowaliśmy z góry na dół. Dziś, po 
wejściu do przestrzeni, wszytko się kom-
pletnie odwróciło do góry nogami. Szu-
kamy przejścia z dołu na górę i stąd bie-
rze się napięcie. ktoś słusznie zaznaczył, 
że nawiązuje to do hasła tegorocznego 
festiwalu.
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Penny Shefton

Review of  
The Tempest,  
dir. Ada Milea
what was missing in this year’s festival 
was some belly-ache laughter, a  dose 
of fun, the essence of ‘play’. on Sunday 
it had a double treat with teatrul Bulan-
da’s ‘the tempest’, and Divadlo radost’s 
‘hamlet on the road’. Sadly, this reviewer 
was only able to catch the second half of 
hamlet. 
play, playfulness, playing – the tempest 
on Sunday had a field day indulging and 
releasing the sense of fun that under-
scores much of Shakespeare.  whereas 
in polish sztuka [a theatre play] and gra 
[a game, children playing] are different 
words with different associations eg:  
sztuka conveying the sense of artifice, 
artworks, exhibition and intentionally 
crafted display –  [wystawiamy sztukę].  
in english, a play [theatre] and let’s play [a 
game] are the same word and with that 
comes the fun.  in romanian, while a pie-
sa de teatru = a play in the theatre and 
joca = a children’s game, the verb mean-
ing to play a theatre play or play a game 
is related = joaca.  at the Q&a session 
following the performance on Sunday, 
when the company were asked as to the 
meaning behind the staging, the actress/
musician anca Sigartau – in surprise – re-
sponded ‘to play’, in essence, to get play-
ful.  why always go for the gloomy, tragic 
element; there is enough of that in the 
real world? the island we have come to 
is another place – full of magical sounds, 
not artillery or bomb explosions. on this 
island, it’s a case of:
‘he’s [or we are] ‘either alive or 
dead 
and this is life or the afterlife, in-
stead
lights up. it’s a  stage or is it a  record-
ing studio? mics, music stands, cables 
everywhere – it’s a musician’s jungle of 
delights. projected behind all this is an 
idyllic seashore, an endless sandy beach, 
waves – dappled in various luminous col-
ours – rolling and breaking as they meet 
the land. holiday time here we come? 
rummaging around on stage, tweaking, 
testing equipment, patting a garden frog 
[not real]  downstage, then settling down 
at the keyboard placed upstage, is ker-
mit. a character, not a frog, all in green 

who seems to be, amongst many tasks, 
stage managing, creating the music and 
sounds for the island from her keyboard 
as well as reassuring – ‘he won’t bite you 
again‘ and  cajoling  ‘cali-cali-cali – ba-
noooo’ – an extremely hesitant caliban 
to come out and play. kermit is ariel, 
but there’s another sound mistress, all 
in pinky-purple, making strange growl-
ing sounds and other noises. is this miss 
piggy?  have we come to a  desert is-
land muppet Show? is the tallish guy in 
a dressing gown affair [prospero], a ver-
sion of the muppets’ grouchy old men 
mouthing off a ‘Bugger off’ to caliban’s 
‘the red plague on [rid] you’.  however, 
on this island, as in the muppet Show, it is 
kermit with the assistance of miss piggy 
who is the mistress of ceremonies.
to add to the mischief, faces, belong-
ing to victims of a storm at sea, appear 
projected on the screen but, in fact, the 
players, playing out this, are visible on 
stage where they have set themselves 
up huddled around one of the mics in 
the orchestral set-up forest – ‘help, we 
are sinking’. rather than being ominous, 
it’s a  playful way of adding another 
area to the visible space, panning up to 
their faces pivoted at different levels, to 
create the illusion of submerged confu-
sion. 
this production plays on wit, muppet 
Show flair, a  palpable desire for sheer 
unbridled fun decked in seemingly in-
consequential rhyming. listen/read 
again for it is the ingenuity of the rhym-
ing verses which shadow the originally 
so wittily [the Bard might wish to steal 
a  few ] that reveal how much Bulanda 
have taken on board the words of Shake-
speare’s the tempest freeing them to 
capture the opportunities of a  humor-

ous approach which works in tandem 
with Shakespeare.  listen more closely to 
these couplets. apologies for these ap-
proximations scribbled in haste by this 
reviewer as the lines kept coming thick 
and fast.
prospero explains  ‘while i was studying 
intricate things, / he [antonio] was pull-
ing political strings’ which led to anto-
nio disposing of prospero and daughter, 
miranda  ‘in a  leaky little boat/which 
couldn’t keep afloat’ and where‘ we were 
lost in the tide /and i was terrified’.
reneging on his ducal responsibility, 
prospero is usurped by antonio who 
takes milan as his own leaving his brother 
and niece at the mercy of the elements. 
ariel as stage manager interjects ‘i was 
in charge of the soundtrack/it was me 
who caused the skies to crack’  a couplet 
summarizing the powers prospero has 
harnessed by enslaving ariel : i come / to 
answer thy best pleasure. Be ’t to fly, / to 
swim, to dive into the fire, to ride / on the 
curled clouds, to thy strong bidding task 
/ ariel and all his quality.
now on the island, miranda spies 
a  strange human form ‘a  spirit i  never 
saw before / he is crying somewhat sore’  
which is no doubt a result of this strange 
form, ferdinand, hearing ‘you’ll die, 
you’ll die / as the fish go by.’ ariel adds, 
in a memorable version of the song,  ‘full 
fathom five / alas now floating on the 
hungry sea/Dad’s become salt-crafted 
jewellery’. full fathom five in a nutshell, 
leading ferdinand to conclude ‘our 
ship has run aground/and my father’s 
drowned’
miranda sings of her discovery ‘i liked 
him at first sight/i feel i was absolutely 
right / i have a feeling i was absolutely 
right’ setting us up for their exchange of 
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feelings including a heartfelt ‘i crush and 
i blush / i crush because i’ve got a crush/ 
hard labour doesn’t make me blush’ as 
he undertakes prospero’s tasks to prove 
his worth culminating in a touching mey-
oumeyoumeyou rendered as a  playful 
duet of ‘tu’ ‘tu’ [you/you]. it’s makes its 
point  – with comic timing thrown in  – 
silence and then a crush.  indeed, is this 
a love ‘a crush’?
antonio, here a composite of antonio and 
sidekick, Sebastian, notes in self-seeking 
style to alonzo, in turn, a composite of 
alonzo and Gonzalo,  ‘rejoice we are safe 
and sound/i guess that everyone else 
drowned’. the bathos is exaggerated in 
a  burped innuendo of oh! ow! oooh! 
owe! – between two wig-headed stately 
figures. is this a reaction to ariel’s warn-
ing ‘time to think of Judgement Day’ 
emanating out from the magical noises 
of the island?  meanwhile, Gonzalo’s vi-
sion of a commonwealth of equals is ren-
dered as ‘i’d send them to bed/ and get 
them to dream instead’.
ariels’ chorus of growls and cali-ca-
li calls lure a  pitiable caliban on, shell 
gloved, clutching an attache case [is this 
all he has left of his status as heir to the 
island?], whose guitar plays piano keys to 
state  ‘this island is full of strange sounds’ 
as has been heard/shown in the witty re-
cording studio staging conceit. Despite 
his hangdog expression, his rhymes ring 
home when mentioning the island: ‘pros-
pero spoiled it with civilization/the is-
land was my mum’s / it was her donation’. 
the tempest on holiday in iambic pen-
tameter mode, with a darker edge – in 
light of global warming, political cheats 
and warring powers.
in a world where the beach turns verti-
cal, Stefano comes to the conclusion ‘i’m 
fed up with the sea – no more / i want 
to feel the shore’. noticing his rhyming 
words, he spots a plan ‘why sail the seas 
to earn my daily bread / think i’ll become 
a poet and write verse instead’ while har-
nessing the services of the local inhabit-
ants through calculated cross-cultural 
exchange ‘please help yourself, don’t 
be shy / the quality of my liquor’s high’ 
leading to caliban’s belief that this new 
master will share his dreams ‘we’ll raise 
snails within their shells’. alas, this is not 
on Stefano or trinculo’s agenda.
Suddenly, it all vanishes – ‘all melted into 
air, into thin air’; it is time to make a choice 
between ‘we are either all alive or we’ve 
all lost our lives!’ you decide.
with a cast of five playing all parts, the 

company at one, logistically impossible, 
point get more inventive, as if reinforcing 
their joyfully novel ability to celebrate 
playing, by turning a stick on a wig into 
alonzo, who in turn becomes prospero, 
while antonio becomes ferdinand at the 
drop of a  wig, and trinculo transmog-
rifies into miranda in front of our eyes.  
ariel remains ariel  – in two. Bulanda’s 
tempest fizzes with energy which could 
be even sharper were it slightly shaved 
of a few repetitions. cutting a good ten/
fifteen minutes would give a pop to this 
flask of bubbly. 
read what you may into the tempest or 
why not, sit back and play along – after 
all, it’s only a play. when you are gone 
‘no sound will ring upon my shore – an-
ymore’. like the two grumpy old men of 
the muppet Show, prospero has the last 
word. 
thank you Bulanda for bringing some 
fun / back into william.

Penny Shefton

Review of You’re 
up next,  
dir. Patryk 
Dariusz Gacki
from the programme blurb it seems that 
pan zaraz was inspired by the character 
of caliban, and that patryk Gacki ‘enters 
into a dialogue with both the play and 
other cultural texts in order to achieve 
a particular kind of characteristic of con-
temporary ‘calibanism’ …. [he] notices 
the axiological confusion which is painful 
to the life of contemporary man’. i think 
that means pan zaraz explores con-
temporary [post/inter-covid] society’s 
values, notably from the perspective of 
someone who feels disaffected, disillu-
sioned and divorced from what is / was 
the norm.
through a series of slides, digital displays 
and pithy statements intended to get 
the audience thinking about where so-
ciety is now, performers – patryck Gacki 
and wioleta fiuk – appear, pose, recite, 
emote verbally, put on masks, disrobe 
and look meaningful. presumably all this 
is to convey their interpretation of the oc-
casional accompanying passages on the 

screen, eg: 
‘i possess nothing / i deserve nothing’
‘Some of these days / you’re gonna miss 
me honey’
‘truth is coherence  / where can i find 
truth?’
‘i need to dissolve’
‘why go on living / if others can do it for 
us?’
the last quote above might refer to 
the  calhoon’s study in the 1960s into 
the consequences of overpopulation in 
which he used mice to observe how his  
‘behavioral sinks’ [ideal breeding con-
ditions]  affected their social interaction 
and development. he noted how be-
haviour ‘ranged from sexual deviation 
to cannibalism and from frenetic overac-
tivity to a pathological withdrawal’ from 
others. is pan zaraz inferring that society 
is producing stunted, inert, introverted 
beings? is this a link to calibanism? has 
contemporary society usurped the indi-
vidual and subjected them to this exist-
ence. 
an arresting  digitally created organic 
forms meet the audience as the perfor-
mance begins.  is that an internal close 
up of a  throat swallowing, a  constant 
contraction/expansion, a  constant rip-
ple of movement throughout the form?  
the writhing vertical outline of a digital-
ly generated human body pulsates.  flux, 
motion, growth, intention, vitality. these 
arresting visuals emphasise anonymi-
ty, urgency, mass process, yet they can 
be read as contradicting the nihilism of 
what has been presented so far. 
in an attempt to do something different, 
what comes across is that however en-
gaging the images, the choice of catchy 
statements and the [ here – mumbled, in-
audible] narrative might seem, these can-
not escape the sad reality that this trope 
has been played out  – time and time 
again.  it is almost predictable. 
where Dzikistyl come up trumps is in the 
fluidity, the ingenuity and the inventive-
ness of how they can interweave their 
malleable bodies in total harmony with 
one another.  like olympic standard syn-
chronised swimmers what comes across 
is total symbiosis, a submersion of self 
and what we see is a harmony of motion, 
trust, dependence and society. it is when 
Gacki and fiuk interreact through the 
form they excel at that what was diluted 
in a barrage of tropes becomes mean-
ingful, sincere and hypnotic. it is there 
that they create a striking language with 
which to explore ‘calibanism’.
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Aleksandra Wach

redaktorka naczelna „Shakespeare 
Daily”, dzieląca swoją miłość do sztuki 
pomiędzy teatr a kino. Uwielbia długie 
rozmowy przy winie, turystykę teatralną 
i twórczość neila Gaimana. potrafi także 
rzucać cytatami z Szekspira w najmniej 
odpowiednich momentach. marzy o wy-
dłużeniu doby, aby nie musieć wybierać 
pomiędzy snem, obowiązkami a jeszcze 
jednym spektaklem teatralnym. 

Złota Czacha: Dla twórców Romeos 
&  Julias unplaqued. Traumstadt za ory-
ginalne odczytanie klasycznych scen 
Szekspirowskiego pierwowzoru oraz 
odczarowanie teatru pandemicznego.

Diamentowa Czacha: Dla cudownej re-
dakcji „Shakespeare Daily”, która dzielnie 
przestrzegała szalonych terminów nad-
syłania tekstów oraz dbała o to, abym raz 
na jakiś czas pamiętała o śnie. Dziękuję!

Iga Szczodrowska

lubi, gdy sztuka nie daje się zaszufladko-
wać. entuzjastka magicznego realizmu 
oraz psychotestów. nie przepada za pre-
tensjonalnością zarówno w teatrze, jak 
i w życiu. zdarza jej się hamletyzować. 

Złota Czacha: Dla tłumaczy i  tłuma-
czek biorących udział w  spotkaniach 
z artystami. Byłam pod wrażeniem ich 
kunsztu, intuicji językowej oraz łatwości 
w przekazywaniu sedna wypowiedzi.  

Aleksandra Kuś

filolog polski i  teatrolog na poziomie 
licencjata. trudną miłość z polonistyką 
kontynuuje na studiach magisterskich. 
przeplata ją romansem z  dziennikar-
stwem. kociara, fanka muminków i wina 
ze Spritem.

Złota Czacha: Dla redakcji i wolontariu-
szy za tytaniczną pracę i ogromne serce 
włożone w cały festiwal.

Dymiąca Czacha: Dla Romea i Julii oraz 
innych katastrof miłosnych za zupełnie 
niepotrzebny szantaż emocjonalny. mia-
ło ruszyć za serce, a zagrało na nerwach.

Srebrna Czacha: Dla Hamlet on the 
Road za wybitną pracę w ocieplaniu wi-
zerunku grabarzy jako żywo zaintereso-
wanych kulturą i lokalnym życiem spo-
łecznym – zawsze skorych do pomocy, 
o wielu talentach i sumiennych w osią-
ganiu wyznaczonych celów.

Dymiąca Czacha: Dla Poskomienia zło-
śnicy za to, że kasia nigdy nie dostaje 
swojej wymarzonej sukienki, a  wątek 
performansu płciowego nie zostaje nie-
mal w ogóle wykorzystany.

Klaudia Popielska 

Studentka wiedzy o teatrze na Uniwer-
sytecie im. adama mickiewicza. potocz-
nie i przekornie nazywana Julią kapulet. 
Do jej zainteresowań należą: oglądanie 
teatru, tworzenie teatru, przebywanie 
w  teatrze, praktykowanie teatru, pisa-
nie o  teatrze, pisanie teatru, festiwale 
teatralne, myślenie o  teatrze, badanie 
teatru… najogólniej: teatr. 

Złota Czacha: Dla teatru pieśń kozła za 
synestetyczne przeżycie, niepozwalają-
cą na obojętność konstrukcję mikroko-
smosu scenicznego, a  także za dziurę 
w sercu i przekręcony trybik w głowie. 

Srebrna Czacha: Dla teatru narodowe-
go w warszawie za przypomnienie mi, 
dlaczego kocham teatr, zakochanie mnie 
w nim od nowa, chwilowe zapomnienie 
o świecie oraz za bajkową przyjemność 
estetyczną i emocjonalną.

Michał Cierzniak

ma przyjemność tworzyć „Shakespeare 
Daily” po raz czwarty. zastanawia się od 
kilku dni, czy prawdą jest to, co usłyszał 
na tegorocznym festiwalu, że do teatru 
chodzi się po to, aby cierpieć.

Złota Czacha: Dla twórców Hamlet on 
the Road za porywającą muzykę. okaza-
ło się, że z najsłynniejszego teatralnego 
monologu można zrobić przebojowy 
kawałek, w którym słychać nie tylko sak-
sofon i  gitarę, ale też blaszane wiadra 
i stukot kości.

Katarzyna Pawlicka

Studentka wiedzy o teatrze na Uniwer-
sytecie im. adama mickiewicza w  po-
znaniu. człowiek o wielu twarzach, do-
morosła znawczyni tarota i entuzjastka 
niszowych zjawisk w kulturze internetu, 
wykazująca stałą fascynację tematem 
kultury wokół śmierci. pierwszy raz bio-
rąca udział w festiwalu Szekspirowskim.

Złota Czacha: Dla spektaklu HA-M-LET 
za przełożenie Hamleta na język interne-
tu, przy równym poziomie Baudrillarda 
w stosunku do grafik rodem z Nintendo 
64 oraz wspaniałą, intermedialną sceno-
grafię, nieprzysłaniającą jednak emocjo-
nalnego sedna spektaklu.



11złote i dymiące czachy

Aleksandra Haberny 

w teatrze nie lubi bezrefleksyjności, 
uwielbia za to nieszablonowe rozwią-
zania. pasjonatka dobrej literatury pięk-
nej i herbaty. Stara się łączyć chęć walki 
w obronie praw człowieka z fascynacją 
sztuką i dziennikarstwem. zawsze zaję-
ta poszukiwaniem „czegoś więcej” – za-
równo w teatrze, jak i w życiu. 

Złota Czacha: Dla twórców Hamlet on 
the Road za fenomenalną zabawę tek-
stem i konwencją, dopracowanie każde-
go szczegółu oraz muzykę, którą bardzo 
chętnie dostałabym na płycie. wreszcie 
za wytworzenie świata, którego nie mia-
łam ochoty opuszczać i który wciągnął 
mnie bez reszty.

Dymiąca Czacha: Dla zmarnowanego 
potencjału Poskromienia złośnicy, któ-
re miało szansę być satyrą na panujące 
w społeczeństwie role i stereotypy płcio-
we, ale jednak pozostało w bezpiecznej 
bańce humoru „facet w  sukience”  – 
i zgubiło przekaz.

Viktoria Dulak

Studentka wiedzy o teatrze na akademii 
teatralnej w warszawie. obecnie zaczy-
tuje się w dziełach J.m. coetzeego, a jej 
marzeniem jest przejechać z przyjaciół-
mi camperem europę. 

Zuzanna Murdzek

tegoroczna absolwentka filologii angiel-
skiej (Uniwersytet Gdański) i studentka 
gitary (akademia muzyczna). Uwielbia 
różnorodne brzmienia: języków, poezji 
i muzyki (zwłaszcza dawnej). w kulturze 
ceni bogactwo form i środków ekspresji, 
czyniących poszukiwanie prawdy fascy-
nującą podróżą.  

Złota Czacha: Dla organizatorów 
26. edycji festiwalu Szekspirowskiego, 
których zakulisowe wysiłki pozwoliły 
nam jeszcze lepiej zgłębić dzieła strat-
fordzkiego mistrza i  na nowo odkryć 
jednoczącą siłę teatru.  

Joanna Dąbrowska

Gdańszczanka zakochana w  morzu, 
stoczni i szybkiej kolei miejskiej. Jeśli nie 
śpię, czytam. znaki szczególne: zachwyt 
i rozpacz. 

Złota Czacha: Dla wszystkich wolonta-
riuszy festiwalu Szekspirowskiego, za 
uśmiech i niewyczerpalne pokłady ser-
deczności.

Srebrna Czacha: Dla przypadkowych 
rozmów o Szekspirze w blasku księżyca 
lub własnych telefonów.

Złota Czacha: Dla twórców spektaklu 
Wieczór trzech króli w reż. piotra ciepla-
ka za przypomnienie o pięknie teatralnej 
formy oraz zatroszczenie się o uśmiech 
widza.

Srebrna Czacha: Dla ekipy technicz-
nych spektaklu Wieczór Trzech Króli w re-
żyserii piotra cieplaka za wytrwałość 
w  operowaniu scenografią przez cały 
czas trwania prób i  spektaklu oraz dla 
oskara hamerskiego za rolę księcia or-
sino i umiejętność oczarowania widowni 
najdrobniejszym gestem.

Aleksandra Wojciechowska

zawodowo zagląda ludziom w  zęby. 
w  wolnym czasie krytyczka teatralna, 
miłośniczka poezji i czerwonego wina. 
luki w  terminarzu zapełnia jogą i  roz-
wojem duchowym. 

Złota Czacha: Dla wszystkich dzielnych 
i  niewyspanych wolontariuszy, którzy 
w pocie czoła pracowali nad tegoroczną 
gazetą „Shakespeare Daily”.

Dymiąca Czacha: Dla zawodów me-
dycznych, które pracują w  systemie 
zmianowym i  pozwoliły na ominięcie 
spektaklu Hamlet on the Road.
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1. Najkrótsza ze sztuk Szekspira to:
a. Makbet
b. Komedia omyłek
c. Wiele hałasu o nic

2. Z okazji jakiego wydarzenia Gdańskie Dni Szekspirow-
skie zostały przekształcone w Festiwal Szekspirowski?
a. 450. urodzin Szekspira
b. 750. Jarmarku Dominikańskiego
c. 1000-lecia miasta Gdańska

3. Z  której sztuki pochodzi cytat „Reszta jest milcze-
niem”?
a. Hamlet
b. Król Lear
c. Romeo i Julia

4. Co oznacza użyte w sztuce Stracone zachody miłości sło-
wo  honorificabilitudinitatibus?
a. niezwyciężona chwalebna honorowość
b. niezwykła żądza władzy
c. niesamowita czcigodna wielkoduszność

5. Które z wymienionych postaci nie pojawiają się w Szek-
spirowskiej Burzy?
a. ariel, prospero, trinculo
b. kaliban, miranda, ferdynand
c. tezeusz, lizander, Demetriusz
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