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Radość 
spotkania
Shake Fear | Break Walls (Bez Lęku | Bez Murów), 
reżyseria: Philip Parr, Parrabbola (UK)

Działalność teatralna dzięki swo-
jej bezpośredniości przechowa-
ła cenną i  współcześnie coraz 
rzadszą zdolność do budowania 
trwałych i  autentycznych więzi 
pomiędzy różnorodnymi ludźmi. 
Teatr społeczny – w  którym do 
tworzenia spektakli angażowani 
są członkowie lokalnych społecz-

ności, pochodzący z  wielu grup 
społecznych – stara się budować 
wspólnoty twórcze i  prawdziwe. 
Działalność Parrabboli dostarcza 
dowodów na skuteczność takiej 
metody.

Spektakl Shake Fear | Break Walls (Bez 
Lęku | Bez Murów) wieńczy projekt 
zatytułowany Shaking the Walls. Jak 
łatwo się domyślić, sztuki realizowa-
ne w różnych krajach w ramach tego 
przedsięwzięcia opowiadały o prze-
różnych murach i barierach, z jakimi 
muszą mierzyć się ludzie w  dzisiej-
szym świecie. Jak przed premierą 
przyznawał reżyser Philipp Parr, spek-
takl przygotowany na tegoroczny 

Festiwal miał porządkować i podsu-
mowywać doświadczenia zdobyte 
w czasie pracy nad tym projektem.

Niewątpliwie podejście takie 
przyczyniło się do zróżnicowania te-
matycznego wątków poruszanych 
w Shake Fear | Break Walls. Pojawiają 
się tam m.in. takie problemy jak prze-
moc domowa, strajki robotnicze Grud-
nia ’70, aktualne problemy społeczne 
w rodzaju dezinformacji i wielorakich 
manipulacji, a  także kryzys społecz-
no-polityczny wywołany brexitem. Ta 
wielotorowość refleksji została spraw-
nie uporządkowana w ramach dwu-
godzinnego przedstawienia. Odmien-
ne stylistycznie i tematycznie kwestie 
zostały połączone nadrzędnym mo-
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tywem murów i barier oraz potrzebą 
ich burzenia, a także twórczością Szek-
spira. W przypadku tej drugiej moty-
wy zaczerpnięte z  wielu dramatów 
stratfordczyka posłużyły raczej jako 
inspiracje do dalszych poszukiwań niż 
materiał inscenizacyjny.

Philip Parr zorganizował Shake Fear | 
Break Walls wokół prostych alegorii, 
które zostały rozwinięte i  pozwoliły 
nadać sztuce koherentną strukturę. 
Zadanie to z pewnością nie było łatwe 
przy takiej mnogości tematów i dużej 
liczbie uczestników. Ci zaś radzą sobie 
z rolami bardzo sprawnie, a ich działa-
nie można obserwować wśród surowej 
przestrzeni, niezakłócanej niepotrzeb-
nymi efektami.

Przesłanie Shake Fear | Break Walls, 
jeśli znacząco je zredukować, jest bar-
dzo proste – rozmaite bariery ograni-
czają nas i nie pozwalają na prawdzi-
we spotkanie. Powinniśmy przestać 
się bać i  wyłamać w  nich przejście, 
abyśmy mogli nawiązać dialog z od-
miennością, która często wzbudza na 
początku strach; powinniśmy wyjść 
z  długiego cienia rzucanego przez 
wysokie i twarde mury.

Lecz bardziej niż to przesłanie po-
ruszyły mnie ostatnie sceny spektaklu. 
Wszystkie osoby grające w Shake Fear | 
Break Walls przechodzą przez wyłom 
w ułożonej ścianie ze śpiewem i obda-
rowywani są jajkiem – alegorią nowe-
go życia. Na twarzach artystów widać 
radość, przejęcie i poczucie wspólno-
ty. I wiem, że tego nie muszą grać, ale 
chcą być razem i  tworzyć. W  tym  – 
pewnie bardziej niż w różnorako poj-
mowanych walorach artystycznych 
spektaklu – tkwi siła teatru społeczne-
go kreowanego przez Parrabbolę oraz 
pięknie różniących się między sobą 
uczestniczek i uczestników projektu 
Shaking the Walls.

Mury są w nas
Spektakl teatru społecznego Shake 
Fear | Break Walls był podsumowa-
niem tematów zawartych w trwa-
jącym dwa lata projekcie współ-
pracy międzynarodowej Shaking 
the Walls, realizowanym z Progra-
mu Kreatywna Europa Unii Euro-
pejskiej, związanych z dyskusją 
o murach, przełamywaniu barier 
między ludźmi. Z koordynatorką 
projektu Anną Szynkaruk-Zgirską 
rozmawia Maja Skowron. 

Rozmawiamy na finiszu projektu, 
ale wróćmy do jego początków. 
Jak narodziła się idea Shaking the 
Walls i czy czujecie, że idea ta zo-
stała zrealizowana?
Idea projektu odnosi się do budyn-
ku Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego, otwartego w 2014 roku, któ-
ry zachowuje funkcje tradycyjnej 
XVII-wiecznej sceny elżbietańskiej, 
ale jest jednocześnie nowoczesnym, 
w  pełni funkcjonalnym obiektem 
wyposażonym w otwierany dach. To 
właśnie ten unikatowy architekto-
nicznie, otoczony murem budynek 
teatru stał się inspiracją dla projektu 
Shaking the Walls.  Mury otaczające 
Gdański Teatr Szekspirowski sym-
bolicznie chronią to, co uważamy za 
najważniejsze – teatr i sztukę. Dzięki 
nim obiekt może być także postrze-
gany jako symboliczny model mia-
sta z teatrem w jego centrum. Z ze-
wnątrz trudno rozpoznać, co jest 
schowane za murem: niewiele osób 
domyśliłoby się, że stoją przed te-
atrem. Jest to źródłem metafory, któ-
rą projekt miał artystycznie przetwo-
rzyć – chodziło o konfrontację tego, 
co jest, z tym, co się wydaje. Wierzy-

my, że sztuka ma potencjał zmienia-
nia ludzi, modyfikowania ich poglą-
dów i przyzwyczajeń, otwierania im 
oczu na to, co nowe, inne, zaskaku-
jące, a  tym samym przełamywania 
barier, zrodzonych przez wyobraź-
nię, intelekt czy wrażliwość. Dzia-
łania projektu interpretowały więc 
zarówno mury fizyczne (granice), jak 
i metaforyczne (podziały społeczne, 
polityczne, cyfrowe). Udało się nam 
poruszyć tematy specyficzne dla 
każdego z  krajów uczestniczących 
w projekcie [Czechy, Islandia, Wiel-
ka Brytania, Polska, Irlandia – przyp. 
red.], znajdując jednocześnie wiele 
punktów wspólnych pomiędzy nimi 
i odkrywając uniwersalność proble-
mów politycznych i społecznych.
 
Projekt Shaking the Walls to nie tyl-
ko teatralne działania artystyczne. 
Co działo się w  ramach projektu 
poza scenami?
Pierwszy rok trwania projektu sku-
piał się głównie na identyfikacji ba-
rier i problemów w różnych krajach. 
W Gdańsku odbyła się debata o języ-
ku sztuki pt. Język kolczasty? / Sztuka 
zadziorna?, a w krajach partnerskich 
warsztaty i  wykłady dotyczące te-
matyki projektu. W Irlandii powstał 
np. spektakl z lokalną społecznością 
na motywach Zimowej opowieści, 
w którym widzowie wraz z aktora-
mi przekraczali promem granicę 
między Irlandią a Irlandią Północną, 
reprezentujące Sycylię i  Bohemię 
z  dramatu Szekspira. Przedstawie-
nie powstało w  oparciu o  warsz-
taty realizowane w  hrabstwie Do-
negal z udziałem brytyjskiej grupy 
Parrabbola, która włączyła społecz-
ność lokalną w działania Teatru An 
Grianán z Letterkenny. W Islandii na-
tomiast powstała seria słuchowisk 
radiowych zrealizowanych przez 
grupę RaTaTam, na motywach spek-
taklu Suss! poruszającego temat 
przemocy domowej. Prezentacjom 
spektaklu towarzyszyły dyskusje ze 
specjalistami w  tym zakresie. Po-
dobna dyskusja będzie też miała 
miejsce w pofestiwalową niedzielę 
29 listopada w  Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. 

Jakimi ścianami udało się Wam 
wstrząsnąć przez te dwa lata?  
Jak poradziliście sobie z murem, 
który w  tym roku wzniosła pan-fo
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Adriana Joanna Mickiewicz

Po człowieku 
2020: Burza, reżyseria: Grzegorz Jarzyna,   
TR Warszawa

W Szekspirowskiej Burzy Prospe-
ro za pomocą magicznych sztu-
czek kreuje rzeczywistość wyspy. 
Niemal absolutna władza pozwa-
la mu na ustalanie zasad i  norm, 
funkcjonujących na kolonizowanej 
przestrzeni, a także na bezpośred-
nie kształtowanie losów własnej 
córki (Mirandy) oraz pozostałych 
bohaterów. Czarodziej zdolny jest 
również do opanowania przyrody 
czy podporządkowania sobie istot 
pozaludzkich (chociażby Ariela). 
Grzegorz Jarzyna w  swojej nowa-
torskiej, futurystycznej inscenizacji 
wykorzystuje figurę wszechmoc-
nego maga, aby postawić pytanie 
o aktualność antropocentrycznych 
schematów, opartych na złudnej 
wierze w potęgę człowieka.

W tradycji teatralnej Prospero był od-
czytywany jako ucieleśnienie figury 
reżysera, który decyduje o ostatecz-
nym kształcie spektaklu oraz posia-
da możliwość tworzenia własnych 
opowieści o  świecie. Spektakl 2020: 
Burza może być potraktowany jako 
sprzeciw wobec tych narracji, które – 
wypracowane przez osoby należące 
do grup dominujących w społecznej 
hierarchii – roszczą sobie prawo do 
wyznaczania ogólnych standardów 
oraz stanowią punkt odniesienia do 
ludzkiej wiedzy. Przedstawienie wpi-

suje się zatem w postmodernistyczny 
postulat burzenia tzw. metanarracji, 
czyli właśnie jednolitych i  (przynaj-
mniej pozornie) spójnych historii, 
które nadają sens poszczególnym 
elementom rzeczywistości.

Pierwszą i  chyba najważniejszą 
z  Wielkich Opowieści, krytykowa-
nych przez Jarzynę, jest antropocen-
tryzm – wizja świata, która przyznaje 
człowiekowi uprzywilejowane miej-
sce w hierarchii bytów i tym samym 
przyczynia się do marginalizacji istot 
pozaludzkich. Zanegowanie central-
nej roli człowieka jest widoczne już 
na poziomie samej koncepcji spek-
taklu – zwłaszcza w  decyzji o  wy-
korzystaniu sztucznej inteligencji. 
Specjalny algorytm, zaprojektowany 
na potrzeby przedstawienia, zadecy-
dował m.in. o kolejności niektórych 
scen. Podobnie muzyka (Piotr Kurek) 
została opracowana za pomocą loga-
rytmów oraz losowo wyszukiwanych 
utworów w Internecie. O kształcie in-
scenizacji w dużej mierze zadecydo-
wał zatem przypadek. Taki zabieg nie 
tylko znacząco ogranicza sprawczość 
reżysera, który niejako traci pełnię 
kontroli nad własnym dziełem, ale 
zarazem stanowi gest dowartościo-
wania czynników nieplanowanych, 
wymykających się ludzkiej władzy. 
Jednocześnie Jarzyna zdaje się wska-
zywać na wzrastającą rolę technolo-
gii we współczesnym świecie.

Akcja spektaklu rozgrywa się na 
wyspie, która poprzez scenografię 
przywodzi na myśl stację kosmicz-
ną z  filmów science-fiction, daleką 
od idyllicznych rajskich krajobrazów. 
Elementy przyrody są tu właściwie 

demia? Co jeszcze stawiało opór 
uczestnikom projektu przez czas 
jego trwania?
Gdański Teatr Szekspirowski realizo-
wał ten projekt wspólnie z brytyjską 
Parrabbolą, irlandzkim teatrem An 
Grianán, czeskim Cooltour oraz is-
landzką grupą RaTaTam. Poruszane 
tematy obejmowały zagadnienia 
polityczne (brexit, do którego ko-
mentarzem była irlandzka Zimowa 
opowieść), przemoc domową (is-
landzki Suss!, czyli Ciii!), manipulację 
informacją i ludzkim życiem (czeski 
Brave New Life!) czy siłę sprzeciwu 
i  udział ruchów wolnościowych 
w kształtowaniu przemian w Euro-
pie Wschodniej (gdańskie Wymu-
rzanie Wolności). Pandemia pokrzy-
żowała nam szyki, uniemożliwiając 
podróż spektakli po krajach partner-
skich. Udało nam się jednak zapre-
zentować je w  streamingu online, 
co pozwoliło zwiększyć grupę od-
biorców mimo braku bezpośredniej 
interakcji z widzami. Zarówno arty-
stom, jak i  organizatorom brakuje 
kontaktu z  publicznością, dlatego 
jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udała 
się nam rzecz na pozór niemożliwa, 
czyli realizacja spektaklu brytyjskiej 
grupy Parrabbola pt. Shake Fear | 
Break Walls (Bez Lęku | Bez Murów). 
Na tegorocznym Festiwalu Szekspir-
owskim grupa ok. 30 osób wspólnie 
z polskimi uczestnikami w roli reali-
zatorów i aktorów – przy zachowa-
niu reżimu sanitarnego – stworzy-
ła tę niezwykłą realizację w  ciągu 
dwóch tygodni. Efekt można było 
zobaczyć na VOD Teatru.  

Jakie ściany, jakie mury pozostają 
jeszcze do wzburzenia? Co zosta-
nie po Shaking the Walls?
Świadomość, że – jak powiedzia-
ła jedna z  uczestniczek spektaklu 
Shake Fear | Break Walls – mury są 
tak naprawdę w nas i to my musimy 
nauczyć się je przezwyciężać. Miesz-
kamy w różnych krajach, w różnych 
warunkach, mamy odmienne do-
świadczenia. Zwykłe ludzkie proble-
my są jednak często te same, naj-
głębsze ludzkie wyzwania okazują 
się podobne i widzimy to zwłaszcza 
w czasie pandemii. Ważne, by umieć 
się porozumieć i  wspólnie znaleźć 
najlepsze wyjście z  każdej trudnej 
sytuacji.
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niewidoczne (jedyne zwierzę obecne 
na scenie pozostaje niewidzialne dla 
widzów i widzek), zastąpione maszy-
nami i ekranami komputerów. Jarzy-
na tworzy na scenie swego rodzaju 
antropocentryczną dystopię. Pierw-
szy akt stanowi dość luźną adapta-
cję Szekspirowskiej Burzy (w nowym 
tłumaczeniu Weroniki Murek) oraz 
przedstawia historię zaciętych walk 
o  dominację. Prospero (Agnieszka 
Podsiadlik) jest tu pokazany jako de-
spotyczny władca, który stopniowo 
traci kontrolę nad rozwojem wyda-
rzeń. W drugim akcie, odległym od 
treści tytułowego dramatu, dochodzi 
natomiast do próby zbudowania no-
wego, wspaniałego świata, opartego 
na ideałach szczerości, odpowiedzial-
ności społecznej oraz jawności. Pięk-
ne i wzniosłe słowa stanowią jednak 
wyłącznie maskę dla nowego autory-
taryzmu – w rzeczywistości Gonzalo 
(aż niepokojąco przekonujący Seba-
stian Pawlak) dąży bowiem do ob-
jęcia całkowitej władzy nad wyspą, 
zgodnie z przekonaniem, że „nie po-
winno się dopuszczać niczego, co jest 
poza naszą kontrolą”. Choć być może 
rzeczywiście czyni to w imię ogólne-
go dobrobytu?

Reżyser tworzy spektakl polifo-
niczny, który dopuszcza do głosu 
grupy dotychczas marginalizowane. 
Ważną płaszczyzną inscenizacji jest 
jej wymiar feministyczny. Spektakl 
2020: Burza rozgrywa się w świecie 
postgenderyzmu: spełnionych ma-
rzeń o  niwelowaniu kulturowych, 
a także biologicznych różnic między 
płciami za pomocą rozwoju nowych 
technologii. Niemal wszystkie po-
staci spektaklu zostały ucharakte-
ryzowane w  taki sposób, by wyło-
nić androgeniczne cechy ich urody. 
Niektórzy „męscy” bohaterowie (tzn. 
męscy w tekście oryginalnym), m.in. 
Prospero czy Ferdynand, są grani 
przez kobiety, zaś w  rolę Mirandy 
wcielił się Mateusz Górski. Zanego-
wanie binarnej opozycji kobiece– 
–męskie uderza w  same podstawy 
patriarchatu. Doskonale wyraża to 
monolog Ferdynanda (wspaniała 
Natalia Kalita), który/która decyduje 
się zerwać ze schematami narzuco-
nymi innym płciom przez mężczyzn 
oraz postanawia przejąć kontrolę 
nad własnym życiem: „Będę żyła na 
przekór kobietom u Szekspira, które 
nie zajmowały się niczym innym, jak 

tylko umieraniem z miłości”. Warto 
zaznaczyć, że aktorka podczas wy-
głaszania swojej partii ma namalo-
wany na twarzy czerwony piorun – 
symbol Strajku Kobiet.

2020: Burza to spektakl łączący bar-
dzo wiele wątków: do wyżej wspo-
mnianych można by bowiem dorzu-
cić chociażby krytykę ekologiczną czy 
przedstawienie psychologicznej kon-
dycji osoby łaknącej zemsty. Mimo 
to poszczególne zagadnienia zostają 
przedstawione w  sposób klarowny, 
pogłębiony oraz prezentujący złożo-
ność podejmowanych kwestii. Wizja 
roztaczana przez Jarzynę epatuje 
katastrofizmem i przez to może sta-
nowić rodzaj ostrzeżenia skierowane-
go do widzów i widzek. Przejmująco 
wybrzmiewają zwłaszcza słowa Ka-
libana (Tomasz Tyndyk), rdzennego 
mieszkańca tej krainy, który odrzuca 
propozycję ucieczki ze zmierzają-
cej ku apokalipsie wyspy. Nie należy 
bowiem uciekać – „chodzi o to, żeby 
moją wyspę zrozumieć”. W tym krót-
kim zdaniu mieści się główna teza, 
czy nawet morał inscenizacji Jarzyny: 
egoistyczne, antropocentryczne sny 
o władzy, snute w oderwaniu od na-
tury, mogą ostatecznie doprowadzić 
do katastrofy.

Zuzanna Jeglorz

Nowy wspaniały 
Szekspir
2020: Burza, reżyseria: Grzegorz Jarzyna,  
TR Warszawa

Burza, a raczej to, co z niej powsta-
je – czyli błyskawica – to symbol 
naszych czasów. Różne apokalipsy 
dzieją się tuż obok nas, na naszych 
oczach. Grzegorz Jarzyna w swoim 
najnowszym spektaklu 2020: Bu-
rza prowadzi widza poprzez tekst 
Szekspira aż do aktualnych wy-
darzeń społeczno-politycznych. 
Reżyser pokazuje, że jeżeli odpo-
wiednio szybko nie zareagujemy, 
nasza historia nie zakończy się tak 
pozytywnie jak tytułowy dramat.

Piątkowa premiera spektaklu TR War-
szawa była doświadczeniem wyjąt-
kowo immersyjnym, już przez sam 
fakt oglądania przedstawienia przez 
Internet, ale również z uwagi na to, 
że reżyser posługuje się wieloma 
nietypowymi środkami scenicznymi. 
Na scenie otrzymujemy bowiem mie-
szankę kosmicznej scenografii z wy-
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świetlanymi wszędzie projekcjami 
VR. Po chwili do tego niesamowitego 
świata wkraczają także aktorzy, ubra-
ni w  niecodzienne stroje astronau-
tów. W dodatku my, jako widzowie, 
mamy dzięki kamerze okazję spoglą-
dać z bliska na ich twarze. Spektakl 
korzysta również z technik sztucznej 
inteligencji – reżyser, biorąc na warsz-
tat tekst Szekspira, chciał poekspe-
rymentować. W pierwszej części ta 
futurystyczna wersja dramatu zdaje 
się jeszcze za tekstem sztuki podą-
żać, w drugiej natomiast przechodzi 
w nadpisaną historię autorstwa Jarzy-
ny i Weroniki Murek. 

Aktorzy bardzo dobrze odnajdu-
ją się w tym niezwykłym świecie. To 
oni, nawet jeśli w dziwacznych stro-
jach, pokazują nam to, co ludzkie. Wi-
zja reżysera nie jest zbyt pozytywna: 
zazdrość, żądza władzy i panowania, 
okrucieństwo… Zachwycają Justyna 
Wasilewska, a także Agnieszka Pod-
siadlik grająca zimnego i władczego 
Prospera. Intryguje również Seba-
stian Pawlak, którego Gonzalo z jed-
nej strony jest postacią negatywną, 
z  drugiej – jako jedyny pragnie na-
prawić niewielki świat, tworzony 
przez postaci na wyspie. Bohater 
bezustannie powtarza: „Będziemy je-
dli”, i stara się zgromadzić wszystkich 
wśród pojednawczego stołu. Kluczo-
wym momentem przedstawienia jest 
monolog Natalii Kality o kobietach, 
nawiązujący (co zostało podkreślo-
ne przez samych twórców podczas 
pospektaklowego spotkania) do 
obecnej sytuacji politycznej. Od tego 
momentu fakt, że sztuką Szekspira 
reżyser pragnie jedynie dokonać re-
wizji rzeczywistości, staje się jeszcze 
bardziej oczywisty.

Choć podczas inscenizacji 2020: 
Burza były momenty burzliwe, kiedy 
to bardzo chciałam być wraz z akto-
rami w  teatrze i  dać im dodatkową 
adrenalinę do gry, to jednak cieszę 
się, że mogłam wraz z zespołem TR 
Warszawa choć w  ten sposób od-
być tę szybką podróż do przyszłości 
i przeszłości zarazem. 

Michał Cierzniak

Cyrk na nowej 
drodze
Epitafium Błazna, reżyseria: Marta Kuczyńska, 
Jacek Timingeriu, Kolektyw Kejos

Kolektyw Kejos w  swoich arty-
stycznych działaniach stara się 
przenieść tradycję sztuki cyrkowej 
w nowy – mniej komercyjny, a bar-
dziej artystyczny – kontekst. Spek-
takl Epitafium Błazna wpisuje się 
w  taką strategię – łączy bowiem 
mające wzbudzić podziw publicz-
ności pokazy zręczności z  waż-
nymi wątkami zaczerpniętymi 
z twórczości Williama Szekspira.

Spektakl wyreżyserowany przez 
Martę Kuczyńską i Jacka Timingeriu 
tworzą oprócz pokazów niezwykłej 
zręczności krótkie formy taneczne, 
komiczne scenki aktorskie, a  także 
fragmenty pantomimiczne. Całość 
jest bardzo luźno ze sobą powiąza-
na, zachowując tym samym, przynaj-

mniej w pewnym stopniu, konwencję 
cyrkowego występu. Wbrew dekla-
racji artystów, że „w odróżnieniu od 
tradycyjnego cyrku pokazy Kolekty-
wu stanowią nie tylko serię sztuczek, 
ale i spójną wypowiedź artystyczną”, 
jednorodność w Epitafium Błazna wy-
stępuje głównie na poziomie stylisty-
ki, trudno natomiast odnaleźć w nim 
koherentną narrację. Niemniej jednak 
spektakl prowadzony jest w dobrym 
tempie i  ogląda się go z  niekłama-
ną przyjemnością. Odnaleźć można 
w  nim odtrutkę na pojawiające się 
czasem na teatralnych scenach nad-
miar powagi i emfazę.

Epitafium Błazna utrzymane jest 
w tonacji niezobowiązującego, lekkie-
go humoru. Żarty oparte na cytatach 
z  Szekspira przeplatają się z  ekwili-
brystyczną żonglerką w  rytm walca 
Nad pięknym modrym Dunajem. Lecz 
chociaż artyści sprawnie przechodzą 
od jednej sceny do następnej, to pod-
czas oglądania ich czuję niedosyt, 
brakuje mi w tym spektaklu energii 
i  zaangażowania, które dotyczyłyby 
spraw ważnych i aktualnych. Nie znaj-
duję w  humorze bezkompromiso-
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wości, a w komizmie ukrytego żądła, 
które mogłoby zdemaskować obłudę 
i niesprawiedliwość społecznej hierar-
chii, tak jak w tradycji ludowej kultury 
śmiechu w ujęciu Michaiła Bachtina. 
Ten wybitny badacz widział w ludycz-
nych działaniach karnawałowych, 
z którymi silnie związany był cyrk i po-
stać błazna, swoiście pojmowaną siłę 
wywrotową, zajmującą bardzo waż-
ne miejsce w systemie społeczeństw 
doby średniowiecza i renesansu. Do 
tej kulturowej rzeczywistości artyści 
Kolektywu Kejos wielokrotnie nawią-
zują w swoim spektaklu, m.in. poprzez 
przywołanie postaci tytułowego bła-
zna – Williama Kempa, który sławę 
zdobył, odgrywając w XVI wieku ko-
miczne role w sztukach Szekspira.

Zresztą głębokie osadzenie w kul-
turze ludowej nie dziwi, jeśli spojrzy 
się na początki Kolektywu Kejos. 
Związane są one z  działalnością 
Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzie-
nice, który wielokrotnie wykorzysty-
wał w swoich praktykach teatralnych 
elementy związane właśnie z tą sferą 
tradycji. Tym bardziej żałuję, że humor 
Epitafium Błazna jest dość uładzony 
i  pozbawiony swoistej wywrotowo-
ści ludowego karnawału. Możliwe 
jednak, że mój zarzut jest niesprawie-
dliwy i ugruntowany jedynie na nie-
trafionych oczekiwaniach, zbudowa-
nych na fascynacji pracami Bachtina, 
opisującymi karnawał, który potrafił 
niszczyć, choćby tylko na jakiś czas, 
hierarchię społeczną i  wypowiadać 
słowa niedopuszczalne w  normal-
nych warunkach. Niewątpliwie jed-
nak metoda twórcza Kolektywu Kejos 
ma duży potencjał. Postawianie sztu-
ki cyrkowej w nowym świetle, a wraz 
z nią całego spektrum różnorodnych 
praktyk kulturowych, może zaowoco-
wać bardzo interesującymi efektami. 
Epitafium Błazna zdaje się zatrzymy-
wać na pewnej granicy przywiązania 
do starych form. Jednak gdy ci nie-
wątpliwie sprawni artyści odważą się 
na jej przekroczenie i odkrycie wła-
snego, oryginalnego języka, będzie 
to godne najwyższej uwagi.

Sprawnie poprowadzony spektakl 
Kolektywu Kejos jest pełen humoru, 
a artyści w nim występujący starają 
się – pod zacnym patronatem wie-
lowiekowego błazna – zachować 
i przekształcić w twórczy sposób bo-
gatą i trwałą, choć przez lata bagate-
lizowaną tradycję ludowego śmiechu.

Anna Spiechowicz

Teatr dwóch 
aktorów
Aktorzy przyjechali, reżyseria i aktorzy: Wiesław 
Cichy, Marek Kocot

Na straganie w  dzień targowy ta-
kie słyszy się rozmowy: teatry są 
zamknięte, nie ma dla kogo grać, 
aktorzy zostali pozbawieni pracy, 
decyzje podejmowane odgórnie 
nie biorą pod uwagę jednostek, 
polityczność góruje nad wszyst-
kim, system jest bezwzględny. Do 
tego jeszcze kilka cytatów z Szek-
spirowskich dramatów (m.in. 
Hamleta, Juliusza Cezara, Henry-
ka IV), parę niezbyt górnolotnych 
żartów („czytałam ja, a nie Krysty-
na Czubówna”) i  przyzwoita gra 
aktorska, choć bez fajerwerków. 
W tym jednym akapicie można 
byłoby streścić cały, trwający po-
nad godzinę i przy tym momenta-
mi dość nużący spektakl Aktorzy 
przyjechali. Ewentualnie można 
wspomnieć też o niezbyt udanym 
fragmencie tanecznym.

Twórcy, Wiesław Cichy i  Marek Ko-
cot, obrali sobie za motyw prze-
wodni owszem, ważny społecznie 
temat, zwracając uwagę na sytuację 
środowiska artystycznego w  kraju, 

która jeszcze przed pandemią nie 
należała do najlepszych, obecnie 
zaś jest w opłakanym stanie. Pomysł 
opiera się na przedstawieniu dialogu 
aktora z  urzędnikiem: zestawieniu 
bezduszności z ideą, chłodnej kalku-
lacji z pięknem. Spektakl wypada nie-
zbyt oryginalnie, a  jego wykonanie 
pozostawia jednak dużo do życzenia. 
Brak tu jakichś większych środków, 
mających na celu zaangażowanie wi-
dza, poza obaleniem czwartej ściany 
w postaci odpięcia od słupków taśmy 
grodzącej, która oddziela scenę od 
widowni. Poza wizualnym zmniejsze-
niem dystansu nie wydaje się z tego 
wiele wynikać, choć może gdyby 
oglądać spektakl na żywo, wywoła-
łoby to większe wrażenie na widzu. 

Kontrastowe zderzenie za pomo-
cą kostiumów urzędnika w garnitu-
rze i  ucharakteryzowanego mima 
jest pewnym pomysłem, ale w moim 
przekonaniu mało oryginalnym i dość 
oczywistym, choć z  drugiej strony 
podkreśla gorzką śmieszność aktora 
w dzisiejszych czasach. Cały spektakl 
opiera się na rozmowie dwóch akto-
rów. Nie mam nic przeciwko minima-
lizmowi czy ascetyczności w teatrze, 
jednak w tym konkretnym przypad-
ku można odnieść wrażenie, że przez 
większość przedstawienia powtarza-
ne są właściwie te same treści, tylko 
na różne sposoby, z Szekspirem w tle 
dla urozmaicenia. Jednak i stratford-
czyk ginie w gąszczu mniej lub bar-

fot. Łukasz Gawroński
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dziej trafnych aluzji do teraźniejszo-
ści. Jego sztuki stają się środkiem do 
osiągnięcia celu, a  nie celem w  sa-
mym sobie. Przygniata Szekspira sy-
tuacja społeczna, wydaje się zbytnio 
„użyty”, a być może nawet nadużyty 
na potrzeby spektaklu. 

Moją szczególną uwagę zwróciła 
jednak scena, w której Wiesław Ko-
cot zwraca się do kamery. Nagranie 
poprzedza pytanie do urzędnika: 
„Ale nie będzie pan ingerował w to, 
co teraz nagram?”. Pytanie to prowo-
kuje zastanowienie się nad kwestią, 
jak dalece wolna sztuka jest rzeczy-
wiście wolna i  na ile scena należy 
do aktorów. W tym fragmencie wy-
brzmiewają w formie nagrania zna-
mienne słowa Gustawa Holoubka: 
„Najbardziej boję się ludzi małych, 
niezdolnych, nieutalentowanych. (…) 
Sądzę, że każdy może znaleźć swoje 
miejsce, że może się spełnić w swoim 
życiu. Otóż najbardziej boję się tych, 
którzy nie mając predestynacji, zaj-
mują stanowiska, do których nie są 
powołani. Bo w tych ludziach małych 
rodzi się właśnie nikczemność, rodzi 
się największy obszar nikczemności”. 
Ta wypowiedź wydaje się niezwykle 
aktualna także i  dziś. Odtworzenie 
głosu Holoubka wydaje się trafnym 
zabiegiem, biorąc pod uwagę zna-
czenie osoby aktora dla polskiej 
sztuki teatralnej i filmowej. Ten głos 
z zaświatów interesująco wpisuje się 
w tematykę spektaklu. 

Aktorzy przyjechali to bardziej teatr 
społeczny niż deklarowany w opisie 
pokaz warsztatu aktorskiego. Ideal-
nie byłoby połączenie jednego z dru-
gim, ale nie zawsze jest to możliwe. 
W niniejszym spektaklu najlepsze 
i zwracające uwagę jest zakończenie, 
w  którym o  swoim obecnym poło-
żeniu opowiadają aktorzy. Przedsta-
wiają oni realne historie: o bezrobo-
ciu, bezużyteczności, znalezieniu się 
w martwym punkcie. To zaś stanowi 
właściwie klucz do całego spektaklu. 
Już nie śmieszy aktor w stroju klauna, 
ale głos otrzymują prawdziwi ludzie 
doświadczający tragedii. O swoim 
trudnym położeniu opowiadają tacy 
artyści, jak m.in. Przemysław Sadow-
ski, Łukasz Simlat, Jolanta Jackowska, 
Jacek Bończyk i wielu innych, które 
mocno chwytają za serce. Czy kul-
tura przetrwa obecną sytuację? Czy 
rzeczywiście, „gdy las wokół płonie, 
szkoda czasu na róże”?

Hanna Księżniakiewicz

Praca zdalna
Shake Fear | Break Walls (Bez Lęku | 
Bez Murów) to spektakl oparty na 
metodzie teatru społecznego, któ-
rego twórcy stawiają sobie za cel 
przedstawić aktualne problemy 
społeczne. Uczestnikami są miesz-
kańcy przeważnie z Trójmiasta, ale 
nie tylko, a także animatorzy oraz 
artyści zza granicy.

Do projektu mógł zgłosić się każdy, 
a doświadczenie sceniczne nie było 
wymagane – zdecydowałam się 
wziąć udział. Niestety, jak w  wielu 
przypadkach, rozwijająca się sytuacja 
pandemiczna utrudniła mój przyjazd 
do Gdańska, więc nie mogłam na 
własnej skórze przekonać się, czym 
tak naprawdę jest teatr społeczny, 
a  także jak praca przy nim wpływa 
na jego aktorów i aktorki. Mój wkład 
do projektu miał charakter wirtual-
ny, oznaczało to indywidualne próby 
z reżyserem Philipem Parrem na plat-
formie Zoom. Było to doświadczenie 
ciekawe, a proces twórczy wyglądał 
mniej więcej tak jak poniżej.

Próby: dostaję trzy monologi. Dwa 
pierwsze – Jagona i Don Jona fajne, 
bo o  dwóch takich, co snuli niecne 
intrygi. Trzeci? Jakiś dziaders z Wind-
soru! Nie będę grała oblecha! Reży-
ser podmienia monolog i uzupełnia 
tryptyk o żądnego krwi księcia Glo-
ucester. No, teraz to jestem zadowo-
lona. Próby trwają, a ja wczuwam się 
w role. Pierwsze wskazówki Philipa: 
patrzeć w kamerę i głośniej mówić. 
Staram się, jak mogę, choć nie znam 
tekstu na pamięć, a  wykrzykiwanie 
deklaracji o  „służeniu Panu memu” 
może wzbudzać zaniepokojenie mo-
ich współlokatorek. No nic, najwyżej 
czeka mnie kąpiel w święconej, nie-

gazowanej. Gdy moja interpretacja 
tekstów jest w miarę znośna, ustala-
my strój, rodzaj kadru oraz miejsce 
nagrania. Wszystko muszę zorgani-
zować sama, a reżyser może jedynie 
wspierać mnie duchowo.

Wybór tła do nagrań: na cholerę 
proponowałam kopiec Kościuszki na 
tło, teraz trzeba tam jutro dotuptać. 
Eh, no dobra, przynajmniej zrobię te 
6000 kroków w apce. Zawsze to parę 
kalorii mniej.

Dotarcie do lokalizacji: tak dotar-
łam i zrobiłam zdjęcia. Wynik: 6422 
kroki, czyli 236,8 kcal. Zejście na pew-
no będzie przyjemniejsze, a za wysi-
łek: w nagrodę czekoladka.

Dzień filmowania: oczywiście – 
pierwszy najzimniejszy dzień tej je-
sieni. Tym razem, będąc już mniej 
ambitną sportsmenką, wjeżdżam 
wraz z operatorką kamery na wzgó-
rze autobusem. Rozstawiamy sprzęt 
w  odpowiednim miejscu, zdejmuję 
kurtkę i zaczynamy. Pierwsze ujęcie. 
Stop. Pomyłka w tekście, a więc du-
bel… Stop. Nie uda się, przerywamy 
do momentu, aż minie nas rodzina 
z rozgadanymi dziećmi. Czekamy, aż 
przejdą, lecz jak na złość zwalniają, 
w nadziei może, że usłyszą, co two-
rzymy… „No nie ma bata, drodzy 
państwo, nie filmujemy przy hałasie 
waszego potomstwa” – myślimy. 

Próba trzecia. W połowie zapo-
mniałam tekstu. Od początku i… 
Zanim zdążyłyśmy nagrać dwa ko-
lejne teksty zapadł zmrok. Reszta 
nakręcona została w domu. Duble 
mogłyśmy liczyć w dziesiątkach, od-
marznięte kończyny w liczbie osiem, 
a  parę powiększonych migdałków 
nazajutrz tylko u  jednej z nas. Ko-
niec końców udało się, wszystkie 
nagrania zostały wprowadzone do 
spektaklu, a moja praca wykonana. 
Teraz pozostało tylko leżeć bykiem 
i czekać na premierę.
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1. Wytnij wzdłuż linii ciągłych.
2. Zegnij wzdłuż linii przerywanych.
3. Posmaruj skrzydełka klejem i sklej czaszkę.



ADRIANA JOANNA MICKIEWICZ
Doktorantka na Wydziale Filozoficz-
nym UJ, redaktorka „Shakespeare 
Daily”. Kocha teatr krytyczny, Króla 
Leara, podróże, wytrawne wino i kicz. 
Czerpie niezdrową satysfakcję z przy-
łapywania autorów i autorek na źle 
postawionych przecinkach. 

Złota Czacha: 
dla Jerzego Walczaka 
za rolę Ariela w spek-
taklu Der Szturem. 
Cwiszyn/ Burza. Po-
między. Za stworzenie 
przejmującej kreacji 
oraz umiejętności  

vougingu, których może pozazdro-
ścić nawet Madonna.

Srebrna Czacha: 
dla Bartłomieja Gąsio-
ra, który – w spekta-
klu TEFILIN – pokazał, 
że jednym spojrze-
niem można przeka-
zać cały Szekspirow-
ski monolog.

Dymiąca Czacha: 
Covidowi, żeby już 
sobie poszedł. 

MAJA SKOWRON
Miłośniczka Włoch i Beyoncè. W nie-
dalekiej przyszłości chce być magi-
strem komparatystyki i  italianistyki. 
W „Shakespeare Daily” po raz trzeci, 
po raz pierwszy na odległość.

Złota Czacha: 
dla wszystkich pracują-
cych przy 24. Festiwalu 
Szekspirowskim za zor-
ganizowanie wydarze-
nia, które nie trafi do 
kategorii nieodbytych.

MICHAŁ CIERZNIAK
Absolwent filologii polskiej na Uni-
wersytecie Gdańskim. Nie może 
wyjść z podziwu, na jak wiele sposób 
można odczytywać dzieła Szekspi-
ra, niestety nie zawsze z zyskiem dla 
twórczości geniusza.

Złota Czacha: dla ze-
społu Kormorany, za 
świetną muzykę gra-
ną na żywo w trakcie 
spektaklu Wyspa w re-
żyserii Piotra Cieplaka.

Dymiąca 
Czacha: 
dla naszego 
rządu, że nie 
odwołał pan-
demii – mógł-
by to zrobić, 
choćby tylko 
na okres Festiwalu.

PAULINA FELIKSIK
Studentka krytyki literackiej i  być 
może w przyszłości kulturoznawstwa, 
żeby się nie nudzić. Systematycznie 
zmierza w kierunku Czarnobyla i te-
matów związanych z Europą Wschod-
nią. Wyszukując sobie kolejne zajęcia, 
trafiła na Festiwal Szekspirowski i nie 
wychodząc ze swojego pokoju, oglą-
dała spektakle.

Złota Czacha: 
dla aktorów Teatru Ży-
dowskiego za insceni-
zację Burzy w  jidysz, 
oparcie jej o  historię 
Żydów i  Holocaustu 
oraz za nawiązania 
do współczesności, 
wielość odwołań li-

terackich i świadome wykorzystanie 
najnowszej technologii w  celu uni-
wersalizacji przekazu.

Dymiąca Czacha: 
dla twórców spektaklu 
OTELLO TONIGHT! za 
przeniesienie szeks-
pirowskiej historii na 
grunt polskiego we-
sela z  przyśpiewkami 
„Ona temu winna”, 

„Kto z nami nie wypije” w tle.

AGNIESZKA JUREC
Studentka kulturoznawstwa, któ-
rej wciąż ten temat się nie nudzi, bo 
ciągle odkrywa nowe zagadnienia 
(wiecie, ile rzeczy nie wiecie o  Di-
sneyu – skromnie powiem, iż wątpię). 
Jej faworytem pozostają te doty-
czące aspektów wizualnych i  relacji 
społecznych. W wolnych chwilach 

podróżniczka, która jednak czasem 
lubi(ła) zasiąść na teatralnej widowni 
i odgadnąć koncept sztuki oraz usły-
szeć pozawerbalny dialog wydarzeń.

Złota Czacha: 
dla Stowarzysze-
nia Artystów Bliski 
Wschód za spektakl 
Nazwisko.

WERONIKA KOZŁOWSKA
Wschodnia dusza. W mitologizacji 
Podlasia nie ma sobie równych. Bez-
nadziejnie zakochana w  teatrze, fil-
mach Woody’ego Allena i Zuzannie 
Ginczance. Bez przerwy śpiewa, nie-
rzadko mówi sama do siebie, przez 
co wystawia swoje współlokatorki na 
ciężką próbę charakteru. Fascynuje ją 
kicz, z lubością oddaje się słuchaniu 
piosenek Bajmu i  Krzysztofa Kraw-
czyka. W wolnych chwilach studiuje 
psychologię i komparatystykę na po-
lonistyce w ramach MISH-u.

Złota Czacha: 
dla spektaklu I come 
to you River. Ophelia 
fractured za uczynie-
nie niesłyszalnego 
głosu słyszalnym, za 
mądrość i wrażliwość 
oraz udowodnienie, 

że teatr wciąż potrafi poruszać.

HANNA KSIĘŻNIAKIEWICZ
Studentka teatrologii na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, uczestniczka 
Studenckiej Rezydencji Teatralnej na 
Festiwalu Prapremier. Z uśmiechem 
i  nieskrywaną satysfakcją zjedzie/
skrytykuje słaby spektakl z góry na 
dół, z niechęcią przyzna, że spektakl 
był dobry czy może spełnił jej oczeki-
wania… i jest… no… znośny.

Złota Czacha: 
dla wszystkich orga-
nizatorów oraz osób 
współpracujących 
w ramach Festiwalu 
Szekspirowskiego, 
którzy zdecydowali 
na przygotowanie 
festiwalu w czasach 

pandemii, za to, że z  dnia na dzień 
wraz ze zmieniającą się sytuacją do-
kładali wszelkich starań, aby festiwal 
się odbył.
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KATARZYNA LEMAŃSKA
Absolwentka teatrologii i edytorstwa UJ. Krytyczka teatralna i etatowa redaktorka. W „Shakespeare Daily” na wszyst-
kich szczeblach kariery: od autorki, przez redaktorkę, po odpowiedzialną za skład. Ma dwa koty i jest uzależniona od 
teatru i masła orzechowego 100%.

Złota Czacha (Nurt Główny): dla spektaklu Wyspa Wrocławskiego Teatru Pantomimy w reżyserii 
Piotra Cieplaka z żywym udziałem zespołu Kormorany za dojmujący komentarz do polskiej rzeczy-
wistości społeczno-politycznej, podany tym dotkliwej, bo w dowcipnej, lekkiej i świetnej technicznie 
formie ruchowej. Na marginesie i w przypływie szczerości: to mój ostatni spektakl widziany na żywo 
w teatrze przed obecnym lockdownem kultury. Streming też świetny!

ANNA SPIECHOWICZ
Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, autorka licznych artykułów, których nikt 
nie czyta. W gazetce z przypadku i po znajomości, więc nie bierze odpowiedzialności, za napisane 
przez siebie słowa, słowa, słowa.

Złota Czacha (Nurt Główny): dla najlepszej na świecie Agnieszki Judyckiej w roli Ofelii 
(Hamlet z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie), poruszającej, niezwykle wiary-
godnej, która przekazała mi swój ból i emocje. W dodatku nawet po śmierci prezentuje 
się lepiej niż ja na żywo, co uważam za lekko niesprawiedliwe.

Dymiąca Czacha: Lockdown kultury vol. 2.


