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17. Festiwal Szekspirowski

w głównym repertuarze 

02.08 piątek

14.00 i 15.30 Simultaneous Speech, 
performans, reż. Dalibor Martinis 
(Chorwacja), Teatr Wybrzeże, Scena 
Malarnia, Gdańsk
18.00 Jak wam się podoba, reż. Levan 
Tsuladze, Kote Marjanishvili State Drama 
Theatre (Gruzja), Teatr Wybrzeże, Duża 
Scena, Gdańsk
21.00 Anatomia Tytusa Fall of Rome, 
reż. Wojtek Klemm, Narodowy Stary Teatr 
w Krakowie (Polska), Teatr Wybrzeże, 
Scena Kameralna, Sopot

3.08. sobota

16.00 Shake Lear!, monodram, 
reż. i wykonanie Bea von Malchus, (Niemcy), 
Teatr Wybrzeże, Scena Malarnia, Gdańsk
17.00 Ofelie. Ikonograf ia szaleństwa, 
reż. Zorka Wollny, Muzeum Sztuki 
w Łodzi i Muzeum Współczesne we 
Wrocławiu; Park Kolibki, Gdynia
19:00 Titus Andronicus, reż. Jan Klata, 
Teatr Polski we Wrocławiu (Polska) oraz 
Staatschauspiel Dresden (Niemcy); Teatr 
Wybrzeże, Duża Scena, Gdańsk

fot. Wiesław Czerniawski

Punktem wyjścia dla realizacji w reżyserii Levana Tsuladze jest ujęcie życia jako teatru i trzeba przy-
znać, że koncept to nienowy. Intuicyjnie wiemy, że cytat „Świat jest teatrem, aktorami ludzie” wybrzmi 
donośnie i zdeterminuje odbiór spektaklu. Aktorzy na samym początku przygotowują się do występu na 
oczach widzów i przez cały czas trwania przedstawienia obserwują swoich kolegów. Proksemicznie wra-
żenie teatralności potęguje dodatkowo jasny podział przestrzeni na scenę i widownię. Zresztą wszystkie 
elementy scenicznej semiotyki są bardzo dosłowne. Kiedy bohaterowie udają się do Lasu Ardeńskiego,  
na deski teatru spadają liście, a w scenie dojenia kozy jeden z aktorów nalewa do wiadra wody z syliko-
nowych wymion. Również kostiumy nie pozwalają na jakiekolwiek niedopowiedzenia w relacjach między 
bohaterami. Błazen nosi błazeńskie spodnie, a chmurny Fryderyk kapelusz i szary płaszcz. 

Tsuladze nie podjął rozważań na temat istoty przebrania ani metafory Lasu Ardeńskiego jako mikro-
kosmosu, do którego bohaterowie udają się, żeby rozwiązać swoje problemy i powrócić szczęśliwie do 
dawnego życia. Zakończenie, które – jak w kilku pozostałych komediach Szekspira – pozostawia kobiece 
postaci w sytuacji przymusowego zamążpójścia, mija tak szybko, że w ogóle nie ma miejsca na jakąkol-
wiek refleksję. Choć uczciwie trzeba przyznać, że w tematyce performatyki płci ciekawym rozwiązaniem 
było obsadzenie kobiet w rolach Adama i Jakuba, dwóch najbardziej rozsądnych i mądrych bohaterów 
z całej sztuki. Jednak za zmianą płci tych postaci nie poszła żadna głębsza myśl. 

Mówiąc to wszystko, nie twierdzę, że Jak wam się podoba to zły spektakl. Został przygotowany 
z pieczołowitością, a choreografia, muzyka i dopracowana scenografia estetycznie nie budzą zastrze-
żeń. Aktorzy grają z energią i świadomością wypowiadanych słów. Jednak poza znacznym skróceniem 
tekstu interpretacyjnie nie została wykonana zbyt duża praca. Z tej prostej przyczyny wyedukowanej już 
w Szekspirze trójmiejskiej publiczności spektakl ten po prostu nie mógł się podobać. 

Jak wam się 
podoba?
Tomasz Domagała

Jak wam się podoba 
koncepcja przedstawie-
nia? Mnie nie przekonała 
przede wszystkim dlatego, 
że sama metafora świata, 
wyrażona w dramacie 
literalnie przez Jakuba 
w słowach: „Świat jest 
teatrem, aktorami ludzie, 
którzy kolejno wchodzą 
i znikają. Każdy tam aktor 
niejedną gra rolę, bo sie-
dem wieków dramat życia 
składa” – to dziś za mało. 

Spektakl ma dwa plany: rzeczy-
wistość trupy aktorskiej, która 
odgrywa nam szekspirowską 
historię, i owa historia. O ile 
jeszcze w miarę interesująco 
prezentuje się plan pierwszy, to 
plan drugi zostaje sprowadzo-
ny do poziomu „pasterskiego 
dramatu-sielanki, odgrywające-
go się w jakimś idealnym lesie”. 

Od lat w kontekście programu Festiwalu Szekspirowskiego pojawia się pytanie 
o tożsamość tego wydarzenia. Z jednej strony festiwal teatralny powinien pokazywać 
spektakle, które w danym sezonie okazały się najbardziej kontrowersyjne, angażujące lub 
w jakiś sposób innowacyjne. Jednak trójmiejski festiwal nigdy nie podążał tym prostym 
tropem. Selekcjonerzy stawiają przede wszystkim na wartość edukacyjną, aby pomorskiej 
publiczności zaprezentować różne, często egzotyczne stylistyki. Niestety, gdy kluczem do 
wyboru spektakli jest różnorodność, pojawia się niebezpieczeństwo, że kraj pochodzenia 
artystów staje się jedynym ciekawym elementem danej inscenizacji. Tak właśnie stało się 
w przypadku Jak Wam się Podoba z Kote Marjanishvili State Drama Theatre z Tbilisi. 

Jak wam się podoba, reż.: Levan TsuLadze, koTe marJanishviLi sTaTe drama TheaTre, TbiLisi, GruzJa

Tekst to za mało
Mateusz Jażdżewski
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Nowy sposób na króla leara
Anna Bajek

shake Lear!, monodram, reż. i wykonanie bea von maLchus, niemcy

Bea von Malchus, na spotkaniu po pierwszym przedstawieniu 
wystawionym w Gdyni, mówiła, że podczas czytania dramatu 
Król Lear i przygotowywania wariacji na jego temat, miała ochotę 
potrzasnąć tytułowym starcem. Nie potrafiła dostrzec w nim ofiary, 
zrozumieć i odegrać tak, „jak widziałby to Szekspir”. Dlatego nie-
miecka aktorka napisała swój autorski tekst, modyfikując przejmu-
jącą tragedię w tragikomedię i nadała mu ekspresyjny tytuł Shake 
Lear!

W swojej grze charyzmatyczna Malchus czuje się niezwykle swobodnie. Już na 
14. Festiwalu Szekspirowskim, wystawiając Henryka VIII, udowodniła, że potrafi 
przy pomocy niewielu środków odegrać cały wachlarz ról. W tym roku też nie 
miała łatwego zadania – przez ponad dwie godziny wcielała się na przemian w ko-
biece i męskie role. Niesamowita mimika twarzy, ciągłe zmiany intonacji i tembru 
głosu sprawiają, że kreuje wszystkie postaci po mistrzowsku. Każda z nich ma 
przypisaną charakterystyczną postawę, gest lub element garderoby. Dzięki per-
fekcyjnej grze i doskonałemu wykorzystaniu symbolicznych rekwizytów aktorka 
klarownie przedstawia wszystkie wątki. 

W historii napisanej przez Beę von Malchus zachowana jest chronologia 
wydarzeń z oryginalnego tekstu dramatycznego. Autorka dopisuje jednak wiele 
kwestii nawiązujących do współczesnych realiów. Przywołuje liczne odniesienia 
do otaczającej nas rzeczywistości, a także polityki, ekonomii, kultury. Wspomina 
Mireille Mathieu, słynną francuską piosenkarkę – to tylko jedna z wielu aluzji do 
Francji, bez trudu wyczuwamy  bowiem w spektaklu odwieczne angielsko-francu-
skie animozje. Pojawia się też postać Bena Cartwrighta, głównego bohatera kul-
towego serialu Bonanza, ojca trzech synów – co jest bezpośrednim nawiązaniem 
do króla Leara, który wychował trzy córki. Tutaj starzec, gdy popada w szaleństwo, 
nuci piosenkę Boba Dylana Like the Rolling Stone. Jej tekst („How does it feel to be 
without a home/ Like a complete unknown/ Like a rolling stone?”) trafnie określa 
sytuację ojca wygnanego przez córki z ich domów. W tej samej scenie aktorka 
wykorzystała również fragmenty utworu Blackbird zespołu The Beatles. W Shake 
Lear! nie brakuje komentarzy do lokalnych problemów (np. segregacji śmieci), 
pojawiają się nazwiska polityków i krytyka Unii Europejskiej. Dzięki temu widzo-
wie dostrzegają na scenie, jak w lustrze, odbicie współczesnego świata. W prze-
rysowany, często dosadny sposób artystka wyśmiewa ludzkie wady, stereotypy 
i zachowania, jednocześnie bawi publiczność, która reaguje brawami już w trakcie 
przedstawienia.

W sposób poważny i skłaniający do refleksji niemiecka reżyserka odnosi się do 
problemów ludzi starszych, niepotrzebnych, odsuwanych poza nawias społeczeń-
stwa. Takich, którzy podobnie jak Lear, zostają odtrąceni i nie potrafią znaleźć 
swojego miejsca w świecie. Według mnie jest to najistotniejsza kwestia poruszona 
w przedstawieniu. W jej kontekście śmiech, często rozlegający się wśród publicz-
ności, momentami brzmi gorzko.

Aktorka dostaje owacje na stojąco, a na spotkanie z widzami idzie prosto ze 
sceny, w kostiumie. Nie każe na siebie czekać. Chętnie i ciekawie opowiada o swo-
jej pracy, zadziwia brakiem wykształcenia aktorskiego, szczerze mówi o swojej 
sympatii do kina (może stąd tyle filmowych odniesień w treści spektaklu?).  

W swoim monodramie Bea von Malchus dyskutuje dosłownie i w przenośni 
z angielskim dramatopisarzem. Podkreśla, że rozumie dramat Król Lear inaczej 
niż Szekspir i to za swoją intuicją podąża. Nie można odmówić jej ogromnego 
talentu ani charyzmy, jednak tym razem nie przekonała mnie do siebie tak bardzo, 
jak podczas jej poprzedniej wizyty na festiwalu. W moim odczuciu tragikomedia 
została nieco przesycona żartami, które przysłoniły prawdziwy dramat Leara. 

I to raczej sielanki niż dramatu. Postaci odgrywają 
swoje role niczym w bożonarodzeniowych jasełkach. 
Wchodzą na scenę i z niej schodzą, nie wywołują 
jednak przy tym większych emocji. Nie mogłem się 
pozbyć wrażenia, że oglądam jedno z przedstawień 
Nikołaja Kolady, z tą jednak różnicą, że pozbawione 
swojej głównej siły – emocji. 

Jak wam się podoba interpretacja dramatu 
Szekspira? Mnie się nie podoba. Tożsamość płciowa 
bohaterów, naczelny temat szekspirowskiego drama-
tu, właściwie przechodzi bez echa. W dzisiejszych 
czasach, gdy dyskusja na temat ludzkiej seksualności 
toczy się w głównym nurcie mediów i kultury, ode-
granie wydarzeń z Ardeńskiego Lasu w skali jeden 
do jeden to stanowczo za mało. Reżyser przedstawie-
nia, Levan Tsuladze, nie mógł czytać eseju Jana Kot-
ta, bo gdyby go przeczytał, to – zgodnie z tytułem 
tego tekstu – jego arkadia byłaby po prostu gorzka.

Jak wam się podoba teatralne rzemiosło? Mnie 
niezbyt. Aktorzy grają po kilka ról, co wymaga wiel-
kiej precyzji. Właściwie całe przedstawienie muszą 
kroczyć po „aktorskiej” linie i co ważne, udaje im się 
ani razu nie spaść, a ich emocje nie przekładają się na 
odczucia widza. A mogłyby – poczułem to tylko raz 
w scenie, w której brat wybaczał bratu.

Jak wam się podoba koncepcja plastyczna przed-
stawienia? Mnie się podoba. Koncepcja teatru 
w teatrze wymagała pokazania teatralnej maszynerii. 
Była więc scenka, przenośne garderoby w formie 
wielkich walizek, teatralne rekwizyty i maszyny do 
efektów specjalnych (na uwagę zasługuje efektowna 

scena dojenia kozy, brutalnie pozbawiona teatralnej 
iluzji). Za przykład ciekawego ujęcia przestrzeni 
niech posłuży wizualna koncepcja Ardeńskiego Lasu. 
Zrealizowana prostymi środkami bardzo pobudzała 
wyobraźnię. Z góry sypano pięknymi, kolorowymi 
liśćmi, a aktorzy własnymi głosami imitowali różne 
dźwięki, charakterystyczne dla odgłosów przyrody. 
Również w tym pomyśle była głębia, dzięki takiemu 
ujęciu jasne stawało się, że Lasu Ardeńskiego tak 
naprawdę nie ma. To ludzie tworzą sobie na swój 
użytek piękne utopie, żeby poradzić sobie z okru-
cieństwem świata. 

A jak wam się podoba Jak wam się podoba? Nie 
widzieliście? Zobaczcie dzisiaj! 

fot. Ryszard Pajda
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Po festiwalowym 
wieczorze
Daria Kubisiak

Po ciężkim dniu, jeszcze cięższej nocy 
albo po intensywnym wieczorze na 
Festiwalu Szekspirowskim budzimy się 
rano zazwyczaj niezbyt wypoczęci (co 
oczywiście nie oznacza, że wieczór był 
nieudany). Przez zbyt dużą ilość wrażeń 
organizm nie zdążył się jeszcze zrege-
nerować, a kolejny dzień zapowiada się 
równie ekscytująco – jak więc szybko 
dodać sobie energii?

I o to zadbali organizatorzy: pomagają festiwa-
lowiczom radzić sobie z podobnymi dylemata-
mi.  Już pierwszego dnia uczestnicy teatralnych 
warsztatów nauczyli się, jak zaraz po otwarciu 
oczu, za pomocą kilku ruchów sprawić, aby 
dzień zaczął się jak najlepiej. Zaczynamy!
>> Pobudka, czyli przeciągamy się na wszystkie 
strony, ziewamy jak najgłośniej i nie wstydzi-
my się swojej rozwartej paszczy, bo takie miny 
z rana są po prostu zdrowe.
>> Kiedy już zwleczemy się z łóżka, koniecznie 
musimy otrzepać się z piasku, czyli potrząsać 
mocno nogami i rękami.
>> Zamiast porannej kawy powinniśmy na trzy 
minuty przenieść się do koczowniczego plemie-
nia i zatańczyć rytualny taniec, stukając piętami 
o podłogę. 
>> Przed wyjściem z domu warto jeszcze na 
chwilę stanąć przed lustrem, mocno zadrzeć 
głowę do góry, wyprostować się i wypiąć klatkę 
piersiową do przodu, po czym rozluźnić nogi 
i zacząć iść swobodnym krokiem.
>> Teraz możemy spokojnie wyruszać na te-
atralną przygodę. Ciało już wysyłało do mózgu 
informację, że jesteśmy wypoczęci, zadowoleni 
i odprężeni. Jest to również łatwy sposób, żeby 
oszukać mózg (który pamięta o wieczornych 
wojażach), a to sprawia, że uśmiech sam pojawia 
się na ustach. Efekt gwarantowany!

Katarzyna Łęcka przekazała jeszcze wiele 
innych sposobów na radzenie sobie z lękiem, 
napięciem i stresem zgromadzonym w ciele, ale 
o tym dopiero w kolejnym numerze. Warsztaty 
Aktor doskonały – rozpuszczanie blokad w ciele 
jako podstawa budowania aktorskiej kreacji jeszcze 
nie dobiegły końca, a ich druga część odbędzie 
się już 3 sierpnia. 

Shake Lear!, czyli słodko-gorzka historia
Joanna Flisek

Znana festiwalowej publiczności z wystawianego dwa lata temu mo-
nodramu Henryk VIII Bea von Malchus zagościła u nas ponownie, aby 
przy pomocy szerokiego wachlarza swoich możliwości ożywić przed 
publicznością tragedię króla Leara. Shake Lear! zachwyca potężną 
dawką humoru, hipnotyzuje różnorodnością karykaturalnych postaci 
i pozwala wyruszyć z aktorką na wycieczkę wybiegającą daleko poza 
ramy wyznaczone przez dramat Szekspira.    

Postacią, z której perspektywy snuta jest historia ojcowskiej pychy, siostrzanej rywaliza-
cji, walki o władzę i innych namiętności, jest błazen. Ironiczny, zdystansowany, a zara-
zem najmądrzejszy z bohaterów Króla Leara traci na animuszu jedynie w towarzystwie 
umiłowanej Kordelii lub w przypadku, gdy musi odnaleźć drogę, a na przeszkodzie 
staje mu całkowity brak orientacji w terenie. W posiadaniu wstydliwej ułomności nie 
jest odosobniony – każda z prezentowanych przez Malchus postaci zostaje bezlitośnie 
obnażona przez wyeksponowanie jej specyficznych, wyraźnie zarysowanych przywar. 
Aktorka posługuje się humorem jak narzędziem, którym manipuluje postacie stworzone 
przez Szekspira, dopóki nie wydobędzie z nich całej palety ludzkiej głupoty i słabości, 
i zaprezentuje je  publiczności skręcającej się ze śmiechu. Udowadnia w ten sposób, że 
droga od tragedii do komedii nie jest wcale tak daleka, a wybór błazna na główną postać 
tej słodko-gorzkiej historii można uznać za nieprzypadkowy. 

Poznajemy zatem zdziecinniałego i zachłyśniętego własnym cierpieniem Leara, nie-
skażoną samodzielną myślą, nieustannie eksponującą klatkę piersiową Reganę, Edgara-
-Jąkałę, trzpiotowatą i opiekującą się ukochanym mopsem Kordelię oraz niegodziwego, 
za to niezwykle ponętnego Edmunda, nazywanego w spektaklu „Sexy Edmundem”. Aby 
zasygnalizować przeistoczenie się w kolejną postać, aktorka używa swojego kostiumu. 
Zarzuca poły peleryny na ramiona, podwija ją na kształt bufiastych rękawów, przykrywa 
nią głowę bądź wywraca podszewkę na drugą stronę. Każdy taki gest jest ściśle sprzężo-
ny z określoną mimiką twarzy, sposobem mówienia i poruszania się. Guziki mogą służyć 
zarówno do wyeksponowania biustu Regany, jak i zasygnalizowania ślepoty ojca Edgara 
– sugestywność gry aktorskiej Malchus sprawia, że większa ilość rekwizytów staje się 
zbędna.       

Shake Lear! wychodzi poza ramy Króla Leara. Postaci, które chwilami całkowicie po-
chłonięte są biegiem wydarzeń, momentami wydają się wychodzić z ról i sygnalizują, że 
mają świadomość swojej ulotnej formy – wytworów wyobraźni genialnego dramaturga. 
Lear próbuje wmówić Edgarowi, że został królem po tym, jak zabił swojego ojca, wle-
wając mu do ucha truciznę – dopiero błazen przywołuje go do porządku i przypomina, 
że jest to wątek z Hamleta. Innym razem błazen, poinformowany przez Leara o swoim 
i Kordelii tragicznym losie w ostatnim akcie dramatu, postanawia wyruszyć do Stratford, 
aby odwieść Szekspira od tak nieudanego pomysłu zwieńczenia sztuki. Nie jest to jedyny 
sposób, w jaki Bea von Malchus puszcza do widowni oko. Śpiewając piosenkę o dyle-
matach Gloucestera dotyczących drogi, jaką powinien obrać, popełniając samobójstwo, 
nawiązuje do sposobów, w jaki rozwiązali ten problem Kurt Cobain i Sylvia Plath. Pod 
płaszczykiem niegroźnego przekleństwa przemyca nazwisko prezydenta Gdyni. Takie 
zabiegi mogą wydawać się nieco jarmarczne, tutaj jednak nie rażą, tylko wpisują się 
w poczucie humoru prezentowane w spektaklu. Piosenki są elementem zasługującym na 
szczególną uwagę ze względu na sugestywność, z jaką wzmacniają obraz psychologiczny 
wykonywujących je bohaterów (np. Edmunda śpiewającego o trudach bycia nazywanym 
bękartem).

Bea von Malchus w swoim monodramie Shake Lear! zabiera nas na szaloną prze-
jażdżkę, której trasa wyznaczona jest kolejnymi scenami dramatu Szekspirowskiego, lecz 
w której nie brakuje niespodzianek, pułapek i ślepych zaułków. Przerysowanym bohate-
rom jest jednak,  wbrew pozorom, dużo bliżej do swoich pierwowzorów, opisanych przez 
Szekspira, niż mogłoby się to z początku wydawać. Kiedy przyjrzymy się sztuce bliżej, za-
uważymy, że takie właśnie są postacie z Króla Leara – egoistyczne, zdziecinniałe, ułomne, 
okrutne i śmieszne jednocześnie. Cięta ironia Malchus wydobyła z ich słów i poczynań 
pierwiastek humoru, nie kryjąc jednak, że pod spodem wciąż tętni puls tragedii.       

spoilery EDU
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Co łączy thomasa manna i szekspira?
Daria Kubisiak

Thomas mann szekspirem podszyTy, pwsT kraków, wydział w byTomiu

Thomas Mann był homoseksualistą, a pomógł mu to 
odkryć Szekspir – taka jest pierwsza myśl po wyjściu 
z pokazu Thomas Mann Szekspirem podszyty studentów 
krakowskiej PWST z Wydziału w Bytomiu. Jednak to nie 
jedyne podsumowanie tego projektu. 

Należy docenić studentów bytomskiego wydziału, który kształci bar-
dzo zdolnych i chętnych do pracy ludzi. Zaprezentowany przez nich 
projekt był pokazem scen z egzaminów w szkole teatralnej. Opie-
kunem przedmiotu był Waldemar Raźniak i to on potrafił w celny 
sposób pokierować studentów, chociaż sami zdecydowali o tekście, 
opracowali dramaturgię i scenografię. Wykładowca dał im wolną 
rękę, nie narzucał własnego zdania,  jedynie poprowadził aktorów 
przez kolejne etapy pracy nad spektaklem. W rezultacie  zobaczyli-
śmy dwie etiudy: Cztery żony w reżyserii Jarka Widucha i Eutanazję 
w reżyserii Piotra Wacha. Do całości wprowadził sam Waldemar 
Raźniak, przekonując, że miejsce, w którym teraz się znajdujemy, 
właściwie jest sceną, a więc powinniśmy zaczać się nią rozkoszować. 
Takie zdanie wstępu od razu zadziałało.

W pierwszej etiudzie trzy kobiety prezentowały się przed kame-
rzystą. Ubrane w balowe suknie, recytowały zgrabnie skrojone frag-
menty z dzienników Katii Mann, żony Thomasa Manna, i fragmenty 
z sonetów Szekspira. Całość wyglądała jak casting do roli Katii 
– aktorki usilnie próbowały wcielić się w postać, zmieniały pozycję, 
mdlały, ale ich przepychanki i gesty były delikatne i wysmakowa-
ne. Szczególnie wyróżniała się Angelika Tomasiak, która w bardzo 
subtelny sposób wykreowała swoją postać i za pomocą stonowanej 
mimiki i gestów trzymała widzów w napięciu. Na zakończenie etiudy 
reżyser ujawnił, kto wygrał casting, a była to nieobecna, czwarta żona, 
jak się zaraz okazało – mężczyzna. Czy sam Thomas Mann wybrał 
mężczyznę zamiast kobiety? Być może, ale cała etiuda pokazywała, 
że to nie odpowiedź na to pytanie jest istotna. 

Druga scena stanowiła kompilację tekstów z Czarodziejskiej góry 
i Makbeta. Główna bohaterka (Angelika Tomasiuk) była hybrydycz-
ną postacią Kładwii i mannowskiej wersji Lady Makbet. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć projekcje jej myśli, w których zabija swojego 
męża. Tak naprawdę rozdarta wewnętrznie kobieta nie jest w sta-
nie popełnić tej zbrodni, dlatego zmuszona jest dokonać tytułowej 
eutanazji. Ta etiuda, choć dramaturgicznie nie jest najlepsza, to 
zestawione ze sobą sceny i postaci wywołują na widzu duże wrażenie. 
Zwłaszcza postać męża zagrana przez Krzysztofa Nowakowskiego 
zapada w pamięć przez swoistą symbolikę – mężczyzna wygląda 
niemal jak anioł zagłady, siedzi bezczynnie na krześle, a jego bierność 
jest najgorszą zbrodnią, jaką wykonuje w stosunku do swojej żony. 
Siła obrazów i poszczególnych scen rekompensuje drobne dramatur-
giczne braki.

Po obejrzeniu dwóch krótkich etiud mam poczucie, że ci młodzi 
ludzie mogliby zaproponować nam znacznie więcej, jeszcze bardziej 
rozwinąć poszczególne sceny. Co prawda wychodzimy z teatru 
zadowoleni, ale nienasyceni. 

OFF-spoilery

 to Ja jestem Kordelią
  Joanna Żabnicka

Performans Cordelia, mein Kind Deborah Leiser-Mo-
ore, oparty na motywach historii króla Leara, jest usilną 
próbą odnalezienia literackiej paraleli dla historii życia 
australijskiej artystki. Podobna mityzacja stawia jednak 
biografię na straconej pozycji – to ona właśnie jest pod-
porządkowywana obcej i nieprawdziwej opowieści, a nie 
odwrotnie.

Trudno oceniać jakość analogicznych przedstawień z uwagi na ich 
ekstremalnie osobisty – by nie powiedzieć wprost prywatny – cha-
rakter. Na ciemnej ścianie znajduje się ekran, po prawej ręce widza 
wisi zaczepiona u sufitu biała wstęga materiału, a na niej wyświetlany 
jest raz po raz wstrzymywany film, w którym starszy mężczyzna 
w plastikowej koronie próbuje zapanować nad swoją mimiką. Na 
podłodze rozsypano nieco piasku, a nad sceną z prawej strony 
zawieszono egzemplarz Króla Leara, z lewej – uszykowano trzy 
spinacze, na których performerka zawiesi wkrótce kartki z wyciętymi 
postaciami – dwiema siostrami Kordelii. Ostatni arkusz zaś zgniecie 
i wyrzuci.

Leiser-Moore opowiada o żydowskich korzeniach swojej rodzi-
ny, która tułała się po wielu krajach aż do roku 1939, kiedy część 
jej członków nagle zniknęła, co z kolei w żaden sposób nie zostało 
skomentowane. Kordelia-Deborah ma pretensje do ojca o to, że nie 
mówi jej nic o ich przeszłości. Artystka upatruje w jego milczeniu 
powód niewymawialności własnych uczuć. Wykonawczyni przy-
wołuje jeszcze jedną analogię – upatrywaną tym razem w pierwszej 
żydowskiej wersji dramatu Szekspira, wystawionej w Rosji w 1920 
roku. Ta piętrowa konstrukcja spektaklu, skądinąd ciekawa, tylko 
komplikuje przekaz, uzupełniany przez nagminnie przywoływany 
motyw pociągu, którego szyny – mimo ruchu naprzód – nieustannie 
osadzają go w przeszłości. Tan zabieg dodatkowo obciąża i tak już 
zagęszczoną treść performansu, przywołuje bowiem skojarzenie 
z transportem ludzi do obozów zagłady.

Przekaz nieco kłóci się ze sposobem jego artykułowania. Mnogość 
gestów, których wykonanie czasami ciężko uzasadnić, a także ich 
narzucająca się – w złym znaczeniu tego słowa – teatralność nie po-
magały w zrozumieniu dość skomplikowanej całości. Należy jednak 
zaakcentować odwagę w ujawnianiu własnej historii i konfrontacji 
Polaków z doświadczeniami córki wygnańca, jak choćby podróży 
pociągiem do Krakowa, podczas której Leiser-Moore miała na szyi 
wisiorek w kształcie gwiazdy Dawida, co spotkało się z bardzo nie-
przychylną reakcją współpasażerów. Wielość wątków poruszanych 
w spektaklu świadczy o tym, że opowieść ta jest wciąż boleśnie żywa 
dla artystki – tym gorzej zatem, że Australijka zbyt dosłownie i nieco 
na siłę starała przeistoczyć się w Szekspirowską Kordelię. 
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Tytuł cyklu esejów nawiązuje bezpośrednio do książki Alicji Helman – 
Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury (Poznań 1998). W refleksji 
nad filmowymi adaptacjami dramatów Williama Szekspira, krytycy starali 
się uchwycić i opisać „niebezpieczne” związki literatury, teatru i filmu - jak 
różne medium ma wpływ na transfer kulturowy dzieł Brytyjczyka. W tym 
kontekście adaptacja ma na celu „przetłumaczyć” język(i) Szekspira na języki 
nadawców, uwzględniając ich doświadczenie i wiedzę kulturową. Na Festiwalu 
Szekspirowskim kładzie się silny nacisk na synestezję sztuk i łączenie różnych 
środków artystycznej wypowiedzi, dlatego blok „Twórcza zdrada” poświęcony 
jest filmowym adaptacjom, remake’om i ekranizacjom dramatów Szekspira.

Hamlet obrazem czasów – filmowe interpretacje dramatu
Anna Bajek

Hamlet to najczęściej ekranizowany dramat Williama Szekspira,  ale nieliczne adaptacje wykorzystują cały tekst 
dramatu. Jedną z nich jest film Kennetha Branagha z 1996 roku, w którym reżyser doskonale wcielił się w tytułową 
postać. Z kolei sześć lat wcześniej powstał Hamlet w reżyserii Franka Zeffirellego z młodym Melem Gibsonem w roli 
głównej. Natomiast jedną z nowszych ekranizacji uwspółcześniony Hamlet z Ethanem Hawke’em w reżyserii Micha-
ela Almereyda z 2000 roku.

Te trzy filmy różnią się klimatem i estetyką, które są wynikiem rozmaitych reżyserskich decyzji, zwłaszcza co do czasu i miejsca akcji. 
W pierwszym przypadku jest to wiek XIX, a za pałac w Elsynorze posłużył barokowy pałac Blenheim w Anglii. Monumentalność dostrze-
gamy nie tylko w scenografii, lecz także w pełnych przepychu kostiumach. Jasna, pełna luster i tajemnych przejść sala tronowa jest istotnym 
elementem tej historii, swoistą klamrą, widzimy ją zarówno w pierwszej scenie ślubu Gertrudy ( Julie Christie) z Klaudiuszem (Derek 
Jacobi), jak i w jednej z końcowych sekwencji – śmierci głównych bohaterów. Najstarsza z omawianych przeze mnie adaptacji zaczyna się 
od pogrzebu starego Hamleta i wprowadza widza w ponurą atmosferę murów średniowiecznej twierdzy. Mimo tego klimatu postaci wydają 
się być bardziej „ludzkie” niż w wyidealizowanej i pedantycznej interpretacji Kennetha Branagha. Pełna patosu w tym filmie jest scena, 
w której ciało martwego Hamleta niesione jest do trumny w pozycji charakterystycznej dla ukrzyżowanego Chrystusa, a dramatyzmu dodaje 
podniosła muzyka. W opozycji do tych dwóch adaptacji stoi propozycja z 2000 roku. Dramat Stratforczyka został w tym przypadku mocno 
wpisany we współczesne realia – Dania jest tu miejską korporacją, a Elsynor to nowoczesny hotel, siedziba firmy.  Sam pomysł jest ciekawy 
i od pierwszych chwil intryguje odbiorcę nieprzyzwyczajonego do tak radykalnych ingerencji w materię dramatu. Szybko jednak okazuje się, 
że napisane przez Szekspira dialogi nie brzmią dość przekonująco w tej miejskiej oprawie.

Hamlet to dramat bogaty w rozmaite wątki, niosący ze sobą wiele możliwych interpretacji. Nic więc dziwnego, że reżyserzy rezygnują 
z niektórych scen, motywów czy dialogów. W ten sposób realizują swoje wizje, nadają nowe znaczenia i odkrywają przed widzami nową 
jakość tekstu. Jednak każda zmiana wiąże się z ryzykiem zubożenia historii. Tak stało się w przypadku dzieła Franka Zeffirellego, który 
zupełnie ominął postać Fortinbrasa, skupił się natomiast na tragedii rodziny. Film kończy się śmiercią Hamleta, pozostawioną bez komenta-
rza, którego według mnie zabrakło. Epizod ten natomiast bardzo wzbogacił ekranizację Irlandczyka, Kennetha Branagha. Postać Fortinbrasa 
(Rufus Sewell) pojawia się w niej parokrotnie, a oblężenie zamku przez jego wojska odbywa się równolegle z pojedynkiem Hamleta z Laer-
tesem (Michael Maloney). Sceny są tu efektownie przeplatane, co wzmaga dramatyzm i przyspiesza akcję na moment przed końcem filmu. 
Jest to dowodem na to, że film, w którym wykorzystane zostały wszystkie wątki, może obronić się przemyślanym montażem i ciekawie, aż 
do ostatniej sceny, opowiedzieć znaną prawie wszystkim historię. 

Różnie interpretowana jest tajemnicza miłość Hamleta i Ofelii, która w adaptacji średniowiecznej została zepchnięta na dalszy plan. 
Ofelia Heleny Bonham Carter najbardziej przypomina zdezorientowane dziecko, które Hamlet umyślnie krzywdzi. W filmie z 1996 roku 
obecne są retrospekcje intymnych scen pary. Ofelia (Kate Winslet) nastraszona przez brata i ojca zaczyna wierzyć, że nic nie znaczyła dla 
kochanka. Zmyśla nocną wizytę Hamleta w swojej komnacie i donosi o niej ojcu, pragnąc zemsty. Inaczej przebiega historia we współcze-
snej adaptacji. Ofelia ( Julia Stiles) wychowywana jest przez nadopiekuńczego ojca (Bill Murray), który odwiedza ją w mieszkaniu, przyno-
sząc prezenty dla małej dziewczynki. Sam znajduje list z wyznaniem miłości od Hamleta, co rozpoczyna tragiczne w skutkach wydarzenia. 
Ta rozbieżność spojrzeń na wątek miłosny tylko utwierdza w przekonaniu, że relacja Ofelii z duńskim księciem intryguje i zachęca do 
odczytywania jej na różny sposób.

W najstarszej z omawianych ekranizacji tekst dramatu został co prawda okrojony, ale zachowane zostały wszystkie ważne elementy. Czyni 
go to spójnym i zrozumiałym dla każdego odbiorcy, czego nie można powiedzieć o najnowszej z omawianych adaptacji. Niepełne dialogi 
tracą gdzieniegdzie swój pierwotny sens, chaotycznie zmontowane sceny nużą i dezorientują widza, który nie poznaje w całości zamiarów 
bohaterów. Dostrzec tu można również niekonsekwencję w ich uwspółcześnieniu. Zwrot „Królu” kierowany do szefa korporacji wypada 
sztucznie, nawet jeśli wytłumaczymy to wiernym podążaniem za oryginalnym tekstem. Najbardziej znana ekranizacja z 1996 roku, pomimo 
wkradającej się momentami widowiskowej przesady, w najlepszy sposób przedstawia tragiczną historię, a wprowadzenie fabuły w XIX wiek 
to jej dodatkowy atut. W tej produkcji „twórcza zdrada” wobec Szekspira działa na korzyść dzieła. Film w wielu momentach jest nierze-
czywisty, a wiele scen może kojarzyć się z piękną rosyjską baśnią. Jednak ciekawe rozwiązania sceniczne, wartko poprowadzona akcja oraz 
bardzo dobre aktorstwo wyróżniają ją spośród tych trzech adaptacji. 

kadr z filmu Hamlet Kennetha Branagha
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Dalibor Martinis @daliTinis
Performans w krajach byłej Jugosławii jest popularny m.in. ze względów finansowych.

1/08/13 2.14/PM

Dalibor Martinis @daliTinis
I’m not a theatre person. I’m a visual artist!

1/08/13 2.20/PM

Prof. Jerzy Limon @jlimon
Trudno dziś o wsparcie finansowe sztuki. Dlatego tym bardziej chcę podziękować na-
szym platynowym, złotym i bursztynowym sponsorom.

1/08/13 2.20/PM

Katarzyna Sowala (TwO) @ksowa
Zapraszam na spektakle nurtu SzekspirOFF w Teatrze w Oknie.

Łukasz Drewniak @lukasd
To był sezon Szekspira onirycznego.

Łukasz Drewniak @lukasd
Mówi się, że po klasykę reżyserzy sięgają wtedy, gdy w życiu społecznym pojawia 
się problem, który nie został współcześnie opisany.

Joanna Śnieżko-Misterek @sniesko-misterek
Przy festiwalu pomaga nam ponad 50 wolontariuszy i jesteśmy im za to bardzo 
wdzięczni.

Profesor Jerzy Limon @jlimon
Ta edycja festiwalu jest skromniejsza od poprzednich, ale wciąż bardzo ciekawa.

For all the latest news from the international interdisciplinary conference The Language of Power/The Language of Art 
and Theatre taking place 2-4 August please follow us on Twitter here https://twitter.com/TeatrSzekspir. 
In case of any questions please contact Mateusz Jazdzewski, Social Media Co-ordinator: jazdzon@poczta.onet.pl 

Prof. Jerzy Limon @jlimon
 Jesteśmy gotowi na otworzenie Festiwalu na sztuki interdyscyplinarne.

1/08/13 2.14/PM
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All the World’s 
a Stage (or two)
Aleksandra Sakowska

Kote Marjanishvili State Drama Theatre from 
Tbilisi in Georgia opened the festival with the-
ir smash hit As You Like It to great expectations 
of Polish audiences and theatre critics. Their 
adaptation has already wowed the internatio-
nal audience of the Globe to Globe Festival 
in London last year and is currently touring 
around the world. 

In a way, their production of one of the most 
loved Shakespearean comedies is a conven-
tional affair at a festival that promotes the 
forward thinking, innovative or cutting edge 
performances. Hence it is easy to dismiss this 
adaptation as joyous and carnivalesque yet 
unoriginal and simple. I am not surprised Lon-
don audiences fell in love with this performan-
ce because its optimism is infectious and the 
staging is full of finesse and charm.

Although the backdrop of the story in As 
You Like It is a conflict between two brothers, 
Duke Frederick and Duke Senior, over power 
it is also a play about disguises and dissem-
bling. Some do it out of fear, some do it for 
fun. But they all do it, or in Shakespeare’s own 
words ‘all the world’s a stage, and all the men 
and women merely players’.

The director, Levan Tsuladze, plays really 
well with the illusory nature of theatre and 
acting, and his actors are seamlessly breaking 
and entering the fictional world of As You Like 
It characters, which is located on the black 
plinth erected in the middle of the Wybrzeze 
Theatre stage. ‘A stage within a stage’ concept 
is used with great skill with the Georgian 
ensemble forever slipping from world to world. 
The performance starts with all actors arriving 
on the stage and getting ready for the show. 
They will never leave the stage – if they are not 
in character, they act as musicians, bring props, 
help each other with their lines, or become 
observers. 

In fact everything is an illusion in this 
spectacle of joy and light. Stage design is an 
assemblage of human-size travel trunks that 
serve as wardrobes or a cave, as it is in the case 
of Jaques. She is one of the most interesting 
characters in this adaptation, the lonely figure 
of melancholy that is shut unceremoniously 
in the travel trunk in the last scene, for there 
is no room for sadness in the world created by 
Tsuladze. Nata Murvanidze as Jaques provides 
some of the most poetic moments in the per-
formance and saves it from being all sugar and 
no spice. However, the rest of the ensemble, in 
a riotous and often hilarious fashion, fight and 
love until the very happy conclusion. 

Shakespeare’s text is almost intact with 
a very clear storytelling and simple but effec-
tive visual imagery. Masses of dried leaves are 

thrown on the stage to indicate the change of 
action location to the Forest of Arden. A warm 
yellow light floods a stage and soon a model 
of a sheep is brought in to add some pastoral 
flavour to the staging. 

But without doubt the performance is at 
its best when it is accompanied by energising 
tunes of Georgian music and when all actors 
are engaging in witty dance routines which are 
polished and often have great comic timing. 
There is another chance to see the show to-
morrow so do not miss it because I am sure you 
will like it as much as I like it.

As You Like It directed by Levan Tsuladze, 
Kote Marjanishvili State Drama Theatre, 
Georgia (125 min with an interval)

Next performance: Teatr Wybrzeze, Main 
Stage, Gdansk, 18.00 

A Tale of a Fool
Kaja Polachowska

When I select the first performance to see at 
the Shakespeare Festival, naturally, I do have 
some expectations. This year I chose The King, 
the Queen and the Fool presented by Maybe 
Theatre Company as part of ShakespeareOff. 
Quite an unfortunate choice, I must say.  The 
performance was partly in Polish, partly in 
English, at times bilingual. One of the guards 
was a narrator trying to describe what was 
going on. The point is – nothing really was 
going on until he said something, and only 
then would the actors unwillingly do what 
he said. Well, that narrator-actor relation 
might have been humorous, but then the Fool 
appeared and the very thin line of good humor 
was crossed. Fooling around is funny, sure, 
mostly to kids who were laughing hard at the 
trying-to-be-funny Fool, but mixing a disco 
polo “I adore just her” song with Shakespeare 
was… awkward. I admit, I did laugh, but it 
was more of a ‘I really don’t want to believe it’ 
laughter. The Fool finally got tired of trying to 
amuse the King and lit a cigarette. And then 
a ghost of the Fool’s dad, who, according to 
the Fool, died at childbirth, appeared. Well, 
a fool will ever be Hamlet, but at least he got 
to “screw above his station”. The very involving 
and surprising action was then interrupted by 
an up-to-date commercial break advertising 
Happy Nappies that Prince George uses to 
defecate. It is probably worth mentioning 
that these nappies are not full of shit, just the 
contrary, they are full of gold. As much as 
I appreciated all of the references to numerous 
Shakespeare’s texts, I still cannot really think of 
any viable link between disco polo, beatboxing 
and Shakespeare. If there is a good way to mix 
and match Shakespeare with these, or other, 
kinds of popular music, I do not think we saw 
a good instance of it in The King, the Queen and 
the Fool. There was too much text and too big 

a message for a thirty-minute-long play.
Kaja Polachowska, Shake it, Shakey! blog 

How do we like it? 
Kaja Polachowska

The opening play of this year’s Shakespeare 
Festival was the Georgian As You Like It. When 
I entered the theatre and found my seat, I star-
ted thinking of all the other adaptations of this 
play that I’ve seen so far and I realized that it 
was the first time I was to see it live. Watching 
the play, or rather trying hard to watch it (as 
my seat was in a very particular non-viewer-
-friendly spot), I had to use my imagination 
for some parts I just couldn’t see. I remembered 
the two films I’ve seen before, the traditional 
BBC 1970s adaptation and the latter Kenneth 
Branagh’s version. I enjoyed both of them,  
and it didn’t matter to me whether the play 
was traditional, real Shakespearian, or more 
modern and a bit Japanese-style.  As You Like 
It is a wonderful play: light-hearted, charming 
and lovely. I cannot imagine someone reading 
or seeing the play and not feeling sorry for 
the poor Rosalind and then not keeping their 
fingers crossed for her to get together with 
her beloved Orlando… But As You Like It is 
a comedy, and as wonderful and amazing as it 
is, it will always remain in the shadow of the 
great tragedies. I wonder why this is so. I would 
not dare undermine the meaning of such great 
tragedies as Hamlet or Macbeth, but Shakespe-
are wasn’t always so gloomy and sometimes it 
seems like we tend to forget about his bright 
side. It’s fantastic that this year we were re-
minded of such a lovely comedy as As You Like 
It. I am a great fan of this play, so I was really 
happy to see it but then, after I saw some of 
the audience leave during the interval, I, once 
again, could not help but wonder what made 
them do so. It seems that once we get remin-
ded of something, we suddenly remember our 
expectations, too.  As You Like It is a light and 
lovely comedy, with a humorous intrigue and 
silly errors, but even though the play itself is 
amazingly charming, while presented on stage, 
it must be accompanied by something special. 
A tale will not tell itself, will it? I did some 
research on As You Like It adaptations staged in 
Poland and in some of them the performances 
are called “unsurprising”, “too simple”, or “sil-
ly”. It undoubtedly is an enchanting experience 
to dive into a world full of love and magical 
events, but this fairy-like play needs just as 
magical and wonderful setting to be ‘full’ and 
leave the audience fascinated. 
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teatr należy do:

na planie

w ukrytej kamerze

Inauguracyjne kwiatki
Karolina Wycisk

Oficjalne rozpoczęcie 17. Festiwalu Szekspirowskiego odbyło się przy pełnej sali uroczyście ubranych gości. Podziękowań tegorocznym 
sponsorom (których rzekomo nie zawierają medialne newslettery) i zaproszeń na kolejne edycje nie było końca, z zaznaczeniem profesora 
Limona, że już w przyszłym roku spotkamy się w nowopowstałym Teatrze Szekspirowskim. Jak zawsze przy takich okazjach, niektórych 
VIP-ów zjadał stres przed wystąpieniami publicznymi, inni popisywali się swoim oratorskimi umiejętnościami. Kwiatki należą się zwłaszcza 
autorom poniższych refleksji:

– Mam tu w planie miejsce na swobodną konwersację. Mogą Państwo teraz coś powiedzieć.
– … … …
– yyy … …
– … yyy …

Wolontariusze to ludzie dobrej woli.

– Jest takie miejsce na ziemi... które jest mniejszym miastem niż to, gdzie tworzył Szekspir. Jest takie miejsce na 
ziemi… gdzie ludzie nie mówią ojczystym językiem Szekspira. Jest takie miejsce na ziemi… gdzie ludziom się chce, 
jak Szekspir, snuć intrygi odnośnie miłości, polityki…
– Urząd marszałkowski? 
– Gdańsk!

Również Bea von Malchus, reżyserka i aktorka Shake Lear!, ciekawie odpowiadała na pytania publiczności: 

– Czy myślałaś kiedyś nad zagraniem w przedstawieniu z kimś jeszcze, z drugą osobą?
- Jeśli nie będzie chciał swojej części wynagrodzenia, to proszę bardzo.
- Ile trwa mniej więcej pisanie sztuki? Czy przychodzi to łatwo, czy jest to dłuższy proces?
- Pisanie sztuki to dla mnie bardzo długi proces, trwa około 9 miesięcy, zupełnie jak ciąża.

Gdzie można spotkać szekspira?
Agnieszka Misiewicz

W sierpniowym Gdańsku na trop dramatopisarza można trafić prawie wszędzie – za sprawą Festiwalu i powstającego 
teatru miasto bezdyskusyjnie staje się szekspirowską stolicą Polski. Jednak w ciągu tych kilku letnich dni Szekspir 
przejmuje we władanie nie tylko Gdańsk, lecz także jego okolice. W jakich miejscach można poczuć ducha festiwalu? 
Nie sposób opisać wszystkich, będzie to więc subiektywny, nieco sentymentalny wybór.

Największe rzesze miłośników Szekspira przewijają się przez Teatr Wybrzeże – to na jego scenach przedstawienia odbywają się najczęściej. 
Regularnie ustawiają się tu kolejki oczekujących na ostatnie wolne miejsca – czy to na Dużej Scenie, czy w Malarni (a czasem nawet w Czar-
nej Sali). Do Sceny Kameralnej w Sopocie odbywają się pospieszne pielgrzymki SKM-ką wszystkich tych, którzy chcą zdążyć ze spektaklu 
na spektakl. Podobne fale migracji można zaobserwować w kierunku Gdyni, gdzie festiwalowicze zdążają do Teatru Miejskiego. Zaprawieni 
w boju wiedzą, że choć najbliżej jest do niego ze stacji Wzgórze Świętego Maksymiliana, da się dobiec na spektakl, nawet gdy wysiądzie się 
o jedną stację za wcześnie lub za późno. Większość wydarzeń z nurtu SzekspirOFF odbywa się przy ulicy Długiej 50/51 w Gdańsku, czyli 
w Teatrze w Oknie albo przed nim. Pomieszczenie jest maleńkie, ale niesamowicie klimatyczne – nieraz zdarza się, że mimo zapchanej ludź-
mi sali ktoś jeszcze puka do drzwi z nadzieją, że uda mu się wejść na spektakl – warto więc być tam wcześniej!

Wiele offowych wydarzeń rozgrywa się także przed klubami festiwalowymi, o których nie sposób nie wspomnieć. Jednym z takich miejsc 
jest Café Absinthe – warto wstąpić tam choćby przy okazji wizyty w Wybrzeżu. Jeśli ktoś miałby ochotę porozmawiać o obejrzanym spekta-
klu przy kieliszku wina – polecam zajrzeć do Winiarni Literackiej na Mariackiej. Przed wieczorem pełnym teatralnych wrażeń trzeba też 
dobrze się pożywić – tuż pod nosem teatromanów znajduje się Jadalnia pod Zielonym Smokiem. Festiwalowiczów można znaleźć tam 
niemal o każdej porze, a pochłaniane przez nich corocznie posiłki można liczyć już chyba w tonach jedzenia. Smaczną strawą znajdziemy 
także w Tekstyliach i Mon Balzac, a poszukujący pysznej kawy lub chłodnego orzeźwienia na pewno odnajdą je w Młodym Byronie czy 
Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich. Wszędzie panuje prawdziwie festiwalowa atmosfera – ale o tym trzeba już przekonać się samemu. 


