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Można ubolewać nad ogromną popularno-
ścią fars w teatrze, ponieważ często widzo-
wie oglądający je nie chodzą na inne spek-
takle. Ich wyobrażenie teatru ogranicza 
się więc li tylko do tej nieskomplikowanej  
z natury rzeczy formy rozrywki. Z ko-
mediami Szekspira jest jednak zupeł-
nie inaczej: Wesołe kumoszki z Wind-
soru napisał w 1597 roku. Spektakl  
w reżyserii Pawła Aignera w zachowanej 
formie teatru elżbietańskiego bawi widzów  
w 2015 roku tak samo, jak 418 lat wcze-
śniej. W przedstawieniu Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wy-
brzeże geniusz i ponadczasowość dzieł 

Williama Szekspira łączy się z doskona-
łym zespołem aktorskim, fantastyczny-
mi kostiumami, klimatyczną scenografią, 
energetyczną muzyką i wartką fabułą. 

Widzowie stoją na parterze, wokół podwyż-
szonej sceny lub obserwują rozgrywające 
się wydarzenia z trzech kondygnacji galerii. 
Scenografia autorstwa Magdaleny Gajew-
skiej stworzona jest z prostych materiałów, 
głównie drewna i płótna. Drewniana pod-
łoga (wreszcie powiedzenie „na deskach 
teatru” ma swoje uzasadnienie w rzeczy-
wistości!), takież schody po obu stronach 
prowadzące na galerię zbudowaną nad 
sceną, płócienne zasłony i dwa duże, pro-
ste, drewniane stojaki z grubymi, białymi, 
płonącymi świecami. Wszystko to wywoły-
wałoby atmosferę przytulną i ciepłą, gdyby 
nie zawieszona w samym centrum czasz-
ka upolowanego zwierzęcia i gigantyczne 

rogi zrobione z dwóch konarów. Rogi  to 
najważniejszy, rozumiany oczywiście nie-
literalnie, temat spektaklu. „Przyprawić 
mężowi rogi” – ten związek frazeologiczny 
używany jest w różnych formach i kontek-
stach przez wszystkich niemal bohaterów. 
Sprytna kobieca intryga, zemsta na prze-
biegłym zalotniku, małżeńska zasadzka, 
zdrada, zazdrość i przedślubne transakcje 
przeplatają się ze szczerą miłością.

Fantastyczne, przepiękne są w Kumosz-
kach kostiumy zaprojektowane przez Zofię 
De Ines. Artystka inspirowała się nie tylko 
epoką elżbietańską, ale również współcze-
sną modą angielską. Kostiumy są tu osob-
nymi dziełami sztuki.

Można zastanawiać się, czy wysta-
wianie dziś klasyki tak bardzo klasycznie 
to muzeum czy raczej awangarda. Zdaje  
się, że ani jedno ani drugie. Publiczność 
bawi się świetnie, żywo reaguje na sce-
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Wielu szekspirologów jest zgodnych – 
Wesołe kumoszki z Windsoru to sprawnie 
napisana farsa i nie ma w niej wielkich 
moralnych czy egzystencjalnych proble-
mów, jak w innych dramatach Szekspira. 
W lekturze dramat ten nie wydaje się na-
wet zbyt ciekawy – ot, wielowątkowa, 
dość zabawna historia o domniemanych 
zdradach małżeńskich i zabieganiu o rękę 
panny na wydaniu. Ale to właśnie perfek-
cyjny spektakl Pawła Aignera wydobył  
z Kumoszek  to, co umyka w trakcie czytania. 

Spektakl jest grany na scenie elżbietańskiej 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Scena jest 
wysunięta, z trzech stron mogą ją otaczać 
stojący widzowie. Dekoracji nie ma prawie 
żadnych (poza podwieszoną czaszką jelenia 
z gigantycznym porożem, co jest wyraźnym 
sygnałem, czego będzie dotyczył spektakl: 
damsko-męskich polowań i przyprawiania ro-
gów). Całość tworzą jedynie aktorzy, ubrani w 
finezyjne kostiumy Zofii De Ines. Postaci jest 
mnóstwo, dlatego każda para małżonków ma 
strój w odpowiednim kolorze. Młodzi zako-
chani – Anna Page (Justyna Bartoszewicz)  
i Fenton (Tomasz Piotrowski) noszą się na 
niebiesko, małżeństwo Page’ów (Magda-
lena Boć i Piotr Łukawski) na zielono etc. 
Chociaż ilość postaci, pobocznych wąt-
ków i zawikłanych intryg może przyprawić  
o zawrót głowy, Aigner konsekwentnie i pre-
cyzyjnie ustawił wszystkie sceny. Aktorzy 
biegają, skaczą, żywo gestykulują, wcho-
dzą między widzów. Ich energia i widocz-
na przyjemność gry w tym przedstawieniu 
przenosi się na publiczność, która gotowa 
jest stać przez trzy godziny i śledzić historię  
o lubieżnym Falstaffie (Grzegorz Gzyl).

Farsa to niezwykle trudny gatunek, który 
ma sprawiać wrażenie lekkiego. Pod wzglę-
dem warsztatu to sprawdzian dla każdego ak-
tora. W Kumoszkach nie ma żadnej chybionej 
roli. Wszyscy grają znakomicie, wydobywają 
najbardziej komiczne aspekty swoich postaci. 
Falstaff Gzyla jest pełnym chuci samochwałą, 
Pani Page grana przez Boć to wesoła histerycz-
ka, a Pani Chybcik Katarzyny Figury to przepeł-
niona erotyzmem sprytna kobieta. Świetnie 
zagrali swoje role Piotr Biedroń (Caius) i Michał 
Jaros (Evans) – każdy z nich operował inną 

wadą wymowy. Największe pochwały należą 
się jednak Danielowi Kulczyńskiemu i Marcino-
wi Miodkowi, którzy wcielili się w kilka pobocz-
nych postaci (i rekwizytów!), zmieniając role  
w imponującym tempie.

Oczywiście, Kumoszki nie są specjalnie 
odkrywczym tekstem, w tej dość głupawej 
historii nie ma żadnej namiastki prawdopo-
dobieństwa. Postaci nieustannie wchodzą  
i wychodzą, krzyczą, sceny kipią od rubasz-
nej erotyki. A jednak tworzy się coś niezwykle 
energetycznego i świeżego, to rozrywka na 
najwyższym poziomie i doświadczenie wspól-
notowości. Wreszcie, dzięki ustawieniu sceny 
i widowni, można sobie wyobrazić, jak grało 
się za czasów Szekspira i zrozumieć, dlaczego 
jego dramaty były zrozumiałe dla wszystkich 
warstw społecznych. 

Z historii o tym, jak dwie kobiety oszukały 
chciwego erotomana, Paweł Aigner wydobył 
wszystkie rejestry komizmu. Od jarmarcznych 
żartów i koszarowego humoru po groteskę, ab-
surd i wyrafinowane gierki słowne. Jednocze-
śnie udało mu się zachować odpowiedni rytm 
całości i zegarmistrzowską precyzję. Intrygi  
i kolejne omyłki przyśpieszają coraz bardziej, 
by znaleźć kulminację w muzycznym finale. 
Podczas ukłonów aktorzy tańczą, skaczą, tak 
jakby tych minionych pracowitych godzin na 
scenie nie było, jakby dopiero za chwilę mieli 
wejść i zacząć grać. Ta zaraźliwa energia, duże 
stężenie śmiechu i perfekcyjna gra sprawiają, 
że Wesołe kumoszki z Windsoru są czystą, 
nieskrępowaną radością czy nawet – radochą.

Gdański Teatr Szekspirowski  
i Teatr Wybrzeże

Wesołe kumoszki z Windsoru

przekład: Stanisław Barańczak

reżyseria: Paweł Aigner

dekoracje: Magdalena Gajewska

kostiumy: Zofia De Ines

ruch sceniczny: Karolina Garbacik

muzyka: Piotr Klimek

obsada: Dorota Androsz, Justyna Bartoszewicz 
/ Anna Kaszuba, Magdalena Boć / Anna Kociarz, 
Monika Chomicka-Szymaniak / Katarzyna Figu-
ra, Piotr Biedroń / Piotr Witkowski, Jerzy Gorzko, 
Grzegorz Gzyl, Michał Jaros / Cezary Rybiński, 
Maciej Konopiński / Marek Tynda, Mirosław 
Krawczyk, Jacek Labijak / Jarosław Tyrański, 
Piotr Łukawski, Zbigniew Olszewski, Maciej Sze-
miel

premiera: 28 czerwca 2015

 

niczną akcję, często nagradza aktorów 
oklaskami, wchodzi z nimi w interakcje  
i szczerze śmieje się z inteligentnego, choć  
może nieco rubasznego – jeśli mówimy  
o tematyce – humoru. 

Spektakl zdaje się pędzić głównie 
dzięki świetnej pracy aktorów – nie ma 
tu żadnej chwili wahania, swoje kwestie 
wypowiadają jak miotane z procy, prze-
biegają, są bardzo sprawni fizycznie.  
Zachwyca scena z ławeczką Katarzyny Fi-
gury i Grzegorza Gzyla, stanie na rękach czy 
pojedynek, w którym przeciwnicy walczą 
nie ze sobą, ale wyżywając się na swoich 
służących. Nie brak tu całej kaskady świet-
nych pomysłów reżyserskich. Momenty,  
w których gobelin czy obraz wnoszone 
są na zawołanie, a meble – aktorzy (Mar-
cin Miodek i Daniel Kulczyński) tworzą  
z własnych ciał, są mistrzowskie. Ta forma 
wymaga od zespołu nieustannej gotowo-
ści, ogromnej energii, ale także poczucia 
humoru i odwagi, by tym teatrem się po  
prostu bawić. Spontaniczność jest w rze-
czywistości na pewno podparta ciężką pra-
cą, ale dzięki temu spektakl jest tak spraw-
nie przeprowadzony. 

Być może jednak Wesołe kumoszki  
z Windsoru to awangarda. Wszak nigdzie  
w Polsce nie zobaczymy podobnego przed-
stawienia, o scenie elżbietańskiej nawet 
nie wspominając.
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Oda do radochy
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Dosłownie pod tym odrealnionym obrazem, 
pod sceną siedzą Trinkulo (Andrzej Szereme-
ta) i Stefano (Wojciech Ziemiański), czekając 
na dostawę zioła od Kalibana (Paweł Sma-
gała). Ich zmanierowane, pseudofilozoficz-
ne rozważania, bezpośrednie żarty również 
rejestruje kamera. Wspominają podróże, ak-
torstwo starej daty i dziwią się, że Ewka Ski-
bińska gra na górze Prospera. Później, gdy 
już opanują scenę, a Stefano będzie szukał 
płaszcza i różdżki, by zagrać władcę wyspy, 
odtwórcę roli Kalibana przezwie ksywką  
„Smadżi” (Smagała), krytykując jego grę. 

Tekst został przepisany na współczesny ję-
zyk odarty z teatralności. W innym miejscu 
Miranda (Małgorzata Gorol) i Ferdynand (An-
drzej Kłak) mówią szekspirowskimi kwestia-
mi, akcentując je w tendencyjny, sztuczny 
sposób. Zestawienie z materiałem przygoto-
wanym przez Marcina Ceckę zwraca uwagę 
na nienaturalność tego dialogu, pojawia-
jącym się po chociażby improwizowanych 
przekleństwach Kalibana („żeby Cię Zanussi 
na casting zaprosił!”).
Postaci do działania pobudza muzyka. Ariel 
(Marcin Pępuś) rozpętuje burzę pieśnią zło-
żoną z angielskiego fragmentu dramatu, 
podobnie Kaliban kwituje serię przekleństw. 
W szczególności ten pierwszy ożywa pod 
wpływem dźwięków, jest jeszcze gitarzy-
stą w zespole muzycznym ukrytym w głębi 
sceny. Muzyka zagłusza też ostatnie słowa 
Prospery, wprowadzając na scenę pozytyw-
ną energię zaraz po pogodzeniu z Alonzem. 
Spotkanie, podczas którego kobiety ubra-
ne są w suknie ślubne, gdy jeszcze chwilę 
wcześniej przykryte były czarnym strojem, 
nasuwa na myśl rytuał pożegnania, przejścia 
w inny stan. Może to nie tylko przebaczenie, 
ale moment śmierci? Zwrócenie praw do  
księstwa wydaje się nieistotne, chodzi o 
pojednanie na koniec zwieńczone poca-
łunkiem, sięgające jakoś ponad odciętą od 
świata wyspę.

Zbliżająca się śmierć nie ciąży tylko 
nad Prosperą, która na początku nie ma 
siły wstać z ziemi. Różnie można odczy-
tać ostatnią scenę, w której „gdy opadły 
magiczne sztuczki”, ustała muzyka cy-
gańskiego zespołu, Miranda leży w tym  

samym miejscu co matka, prosząc widownię 
o oklaski, które ją uwolnią. Może pisany jest 
jej podobny los, bo to raczej pewne, że nie zo-
stanie królową Neapolu, nie starczyła naiwna 
zgoda na rzuconą propozycję Ferdynanda. 
Wyspa otula jak śmiertelny kokon, nie chce 
puścić. Pod sceną leży szkielet, czaszki.

Czemu część męskich postaci grają  
kobiety? Pojawia się na pewno jeden inte-
resujący aspekt tej zamiany – zależność  
między matką a córką, Prosperą i Mirandą. 
Młodsza wypiera pragnienie mężczyzny, 
bojąc się dotyku Kalibana, przed którym  
chce bronić ją władczyni wyspy. Nawo-
łuje córkę jak psa, by powróciła do bez-
piecznego miejsca przy jej boku, a gdy 
zobaczy ją w uścisku z Ferdynandem, 
przezywa, karcąc ufność, wytykając nie-
znajomość mężczyzn i ich wad. Chroni  
Mirandę, jakby wcześniej sama została zranio-
na. Seksualny podtekst zyskuje także zależ-
ność Ariela od swojej pani. Również Kaliban  
z jeden strony nienawidzi uzurpatorki swo-
jej wyspy, z drugiej Prospera jest jedyną 
dojrzałą kobietą, którą poznał po śmierci  
własnej matki.

Obydwa zamachy przygotowywane 
przez mężczyzn kończą się ośmieszonym 
fiaskiem. Stefano najpierw wymachuje 
różdżką, potem ucieka ze sceny, a Anto-
nio i Sebastian rzucają się z pistoletami na 
rozbudzoną Alonzę. Wątek królowej Ne-
apolu jest bezbarwny, odegrany jakby od 
niechcenia, sprawia wrażenie nieistotnego 
elementu układanki, powraca natomiast  
w ostatnich scenach. Takich „niedogra-
nych” pomysłów pojawia się tu więcej,  

Burza, reż. Krzysztof Garbaczewski,  
fot. Dawid Linkowski

Anna Bajek

Otula jak śmiertelny kokon

Prospero/a (Ewa Skibińska) wymienia 
imiona wrogów, a zarazem swoich bli-
skich, jak na łożu śmierci, jakby ostatkiem 
sił chciała opowiedzieć Mirandzie historię 
wygnania. Jest łysa, może schorowana,  
a oddychająca wyspa wysysa z niej życie. 
Nad głowami pulsuje czarna chmura, przez 
którą świat penetruje fallus oraz kamera,  
a obraz z niej wyświetlany jest nad prosce-
nium. Świat zatopiony w smolistej czerni 
i skąpany w wizualizacjach, do którego  
bezustannie sączą się dźwięki przyrody, 
rosną zmutowane huby, a całość przecina 
metalowy pręt – podświetlana błyskawi-
ca. Miranda w pewnym momencie powie 
„zostanę ja i pogoda”, a później „często tu 
pada”. Pogoda wydaje się niezmienna, bu-
rza trwa permanentnie.



4    nurt Główny      

Alicja Müller

Piersi pod płaszczem  
Prospera

Wygląda na chorą. Życie jakby z niej 
uciekło. Łysa, doprowadzona teatralnym  
makijażem do patologicznej wręcz blado-
ści, wydaje się ledwo żywa. Taka umierają-
ca. Zapada się, jak każdy. Zostało jej kilka 
starych opowieści i kieszenie pełne zuży-
tych zaklęć. Dużo leży. Zdaje się czekać  
na ciemność ostateczną. To Prospera, 
matka Mirandy.

Prospera Ewy Skibińskiej jest kobietą an-
drogeniczną. Z jednej strony przypomina 
nieco żyjący ponad granicami płci duet 
Eva&Adele, z drugiej zdaje się typowym 
eunuchem, ale wrażenie to prędko zostaje 
zdekonstruowane przez dumnie wygląda-
jącą spod maski seksualnej neutralności 
hipnotyzującą kobiecość aktorki. Nie-
mniej chorobliwość nie znika z oblicza 
demonicznej władczyni. Prospera Garba-
czewskiego, inaczej niż jej męski proto-
typ, potrafi być babskiem dosadnym i wul-
garnym. Jest wyraźnie rozerotyzowana, a 
przy tym histeryczna i paranoiczna. Świat 
przedstawiony zdaje się projekcją jej – za-
infekowanej widmem śmierci – wyobraź-
ni. Królowa pielęgnuje swoją opowieść, 
nie do końca wsłuchując się w głosy in-
nych. Zdaje się matką toksyczną, chociaż 
nie brakuje jej czułości. Pierwsza scena 
Prospery i Mirandy przypomina elegię: 
stara kobieta odchodzi, słuchając czasu 
przeszłego dokonanego. Bladość boha-

terki wydaje znakiem blaknącej pamięci. 
Niemniej, świadomość umierania nie od-
bierze jej życia przedwcześnie, a elegijny 
patos prędko zostanie przełamany.

Sensualna, oscylująca na pograniczu 
baśniowego, chociaż dość mrocznego 
oniryzmu i estetyki symulakrów (piono-
wy grzmot asymetrycznie dzielący sce-
nę zdaje się niepokojącą rysą na lustrze, 
fatalnym pęknięciem) scenografia Alek-
sandry Wasilkowskiej zdaje się dziełem 
w dziele. Artystka zbudowała świat, który 
niejako chyli się ku upadkowi – jest chy-
botliwy i do pewnego stopnia groteskowy. 
Nawet miłość stoi tutaj po stronie – co 
jednak istotne – niedemonizowanego, 
mroku. Przestrzeń sceniczna to jeszcze 
jeden, tym razem totalnie polifoniczny, 
zbliżony w swej naturze do kameleona, 
wybitny aktor w zespole Teatru Polskie-
go. Nieustannie popiskuje i brzęczy. 
Świszczenie niekiedy przeistacza się w 
rytualne pohukiwanie. Co więcej – Wa-
silkowska odkrywa typowo somatyczne 
aspekty sceny, czyniąc ją tworem natury 
hybrydycznej, oddychającym organizmem 
(niebo, bez metafory!, podryguje w ryt-
mie niekończącego się cyklu pęcznienia 
i rozluźniania). Estetyka transu i hipnozy 
wydaje się zresztą dominującą cechą ca-
łego spektaklu. Punkowy Ariel (świetny 
Marcin Pempuś) jest tego przypieczęto-
waniem. Nie tylko jest on jak urywającym 
się i cichnącym w dali dźwiękiem, ale cały 
staje się muzyką. Brzmieniem zadziornym 
i ostrym. Dobry duszek u Garbaczew-
skiego stoi nie tyle po stronie czarów, ile 
narkotycznego odlotu.Toniemy w mroku. 
Chłodna, odarta z namiętności narracja, 
przełamywana tylko pokazami wybujałej, 
ostentacyjnej teatralności, odpowiada 
transowości obrazów scenicznych. Moż-
na oburzać się na jednostajność, trudniej 
obruszać się na życie. Zresztą, reżyser 
wie, jak udobruchać i wilka, i owcę. Gdy na 
scenę już wkracza teatralność, jest ona 
tak samo bezkompromisowa i rozhulana, 
jak ostentacyjna była wcześniej scenicz-
na monotonia.

Marcin Cecko, dramaturg wrocław-
skiej Burzy, zdaje się uwierzytelniać słyn-
ne stwierdzenie Jana Kotta, że Szekspir 
jest jak gąbka. Jawi się genialnym, cho-
ciaż czasem pretensjonalnym erudytą, 
który historię Prospera nie tyle odkształ-
ca, ile czyni ją własną bez przekształceń. 

ale zawsze pozostaje możliwość kontem-
placji oprawy plastycznej, światła załamują-
cego się w trójkątnych lusterkach. Stefano 
twierdzi w międzyczasie, że za czasów Szek-
spira byli prawdziwi aktorzy, nie to, co dziś,  
a pewnie – co za tym idzie – Garbaczew-
ski nie jest w stanie stworzyć dobrego 
spektaklu. Nie jest znowu tak źle, ale wiele 
pozostaje w sferze domysłów i niezaspo-
kojonych oczekiwań. Niektórzy potrafią się 
tym cieszyć.

Teatr Polski we Wrocławiu 

Burza
przekład: Stanisław Barańczak
reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
opracowanie tekstu i dramaturgia: Marcin 
Cecko
scenografia: Aleksandra Wasilkowska
kostiumy: Sławek Blaszewski
wideo i reżyseria światła: Robert  
Mleczko
live video: Marek Kozakiewicz
muzyka: Jan Duszyński
muzyka na żywo: zespół muzyczny Romani 
Bacht 
konsultacje językowe: Fiona Rowand
konsultacje wokalne: Magdalena  
Śniadecka-Skrzypek
obsada: Małgorzata Gorol, Anna Ilczuk, Halina 
Rasiakówna, Ewa Skibińska, Adam Cywka, 
Andrzej Kłak, Rafał Kronenberger, Cezary Łu-
kaszewicz, Marcin Pempuś, Paweł Smagała, 
Andrzej Szeremeta, Wojciech Ziemiański
premiera: 7 lutego 2015 

Burza, reż. Krzysztof Garbaczewski,  
fot. Dawid Linkowski
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Tak wzbogacony o obce, lecz oswojone 
teksty dramat okazuje się podobnym 
Księgom Prospera, projektem medium 
totalnego. Nie chodzi tutaj o samą fuzję 
form, ale – przede wszystkim – o za-
trzęsienie, czy raczej zagęszczenie, ar-
chetypów. W Szekspirowskim oryginale 
po wielokroć przenikające się i niejako 
współwystępujące problemy pojawiają 
się na zasadzie znikających motywów. 
Efemeryczności nie należy jednak łączyć 
z powierzchownością. W tekst Burzy wpi-
sany jest bowiem dramat żegnającego 
się ze sceną Szekspira. Płaszcz Prospera 
jako przepustka do świata dziwów i cza-
rów staje się w tym kontekście odpowied-
nikiem teatru. Garbaczewski, jako czuły i 
uważny czytelnik, zauważa, ile prawdy o 
scenicznym świecie zostało wpisane w 
opowieść o losach Mirandy. Reżyser ob-
naża mechanizmy tworzenia teatralnej 
iluzji (starym zwyczajem czyni to za po-
średnictwem ekranów), przekornie pusz-
czając oko do wszystkich, którym śniło 
się stanie nad grobem biednego Yoricka 
z czaszką w dłoni. Co więcej, zderza on 
ze sobą w humorystycznej scenie o meta-
fizyce gówna dwa modele teatru. Animo-
wane przez aktorów czaszki reprezentują 

teatr masek i symboli, a więc pobożną 
tradycję. Opowieść o ekskrementach, 
które w jelitach prowadzącego zdrowy 
tryb życia tragika i performera, czują się 
jak w – cytuję – „wesołym miasteczku” 
to genialne odwołanie do teatru radykal-
nych ekshibicjonistów. Mimowolnie wkra-
cza Garbaczewski na grząskie terytorium 
abiektu. Wychodzi stamtąd, by tak rzec, 
„nieumazany”. Reżyser umiejętnie operu-
je poetyką wypartego, co wiąże się z pe-
netrowaniem kulturowych peryferii oraz 
przekraczaniem granic dominującej wi-
zualności poprzez czynienie widzialnym 
tego, co zwykło się wypierać z kulturo-
wych reprezentacji. Pięknym przykładem 
takiego działania jest scena, w której Pro-
spera karmi piersią Kalibana, czyli jeden 
z najbardziej przegiętych literackich wize-
runków Innego.

Ostatni monolog zamiast Prospery 
wygłasza Miranda. Garbaczewski sugeru-
je w swym spektaklu niemożność końca: 
to wszystko zaraz się powtórzy. Ariel nie-
bawem znów zaśpiewa. Reżyser udowad-
nia, że Burza – podobnie jak świat Nietz-
schego – nie może się skończyć, gdyby 
miało nastąpić jej rozwiązanie, zdarzyło-
by się ono już dawno, dawno temu.

Teatr Polski we Wrocławiu
Burza
przekład: Stanisław Barańczak
reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
opracowanie tekstu i dramaturgia: Marcin 
Cecko
scenografia: Aleksandra Wasilkowska
kostiumy: Sławek Blaszewski
wideo i reżyseria światła: Robert Mleczko
live video: Marek Kozakiewicz
muzyka: Jan Duszyński
muzyka na żywo: zespół muzyczny  
Romani Bacht 
konsultacje językowe: Fiona Rowand
konsultacje wokalne: Magdalena  
Śniadecka-Skrzypek
obsada: Małgorzata Gorol, Anna Ilczuk, 
Halina Rasiakówna, Ewa Skibińska, Adam 
Cywka, Andrzej Kłak, Rafał Kronenber-
ger, Cezary Łukaszewicz, Marcin Pempuś,  
Paweł Smagała, Andrzej Szeremeta,  
Wojciech Ziemiański
premiera: 7 lutego 2015 

Burza, reż. Krzysztof Garbaczewski,  
fot. Dawid Linkowski
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Najciekawsze, a zarazem trochę śmiesz-
ne i przerażające, jest to, że opowiastka o 
bohaterach Disneya to nie wymyślna fan-
tazja autorki tego tekstu, która miałaby 
wprowadzić do bajkowej atmosfery kon-
certu Kopara opada: 25 lat budowy GTS. 
Krzysztof Grabowski, reżyser całego przed-
sięwzięcia, rzeczywiście przemienił szek-
spirowski dziedziniec w istny cyrk, feerię 
kolorów i dziwacznych, najczęściej preten-
sjonalnych, by nie powiedzieć „głupich”, 
asocjacji. W cyrku najciekawsze zdaje się 
milczenie. Akrobaci na słoniach szczęśli-
wie nie melorecytują monologów Hamleta. 
Grabowski jest jednak twórcą niepokor-
nym, zadziornym rebeliantem, estetycz-
nym akcjonistą. Cyrkowemu nie-mówieniu 
powiedział „dość!”, „basta!”. I pomyślał, że 
było to dobre…

Artystom Teatru TeArt towarzyszą dwa klu-
czowe wątki – z jednej strony pojawia się, 
istotny szczególnie dla konstrukcji postaci, 
problem męskości Lady Makbet albo, jak kto 
woli, kobiecości niedwuznacznie wpisanej w 
męski świat, a z drugiej mamy do czynienia z 
próbą krytycznej teatralizacji zjawiska komer-
cjalizowanych tragedii. Cały spektakl zdaje się 
raczej metaforą, próbą wizualno-ruchowej 
reprezentacji pewnych mechanizmów niż 
spójnym opowiadaniem elżbietańskiej trage-
dii. Szekspir jest tutaj potraktowany jako swo-
isty „ready-made” – tragedia Makbeta zostaje 
uprzedmiotowiona, aby mogła się stać czytel-
nym, szalenie atrakcyjnym skądinąd, medium 
wykorzystanym do konceptualnej krytyki bez-
refleksyjnego konsumpcjonizmu, w którym 
nawet idee przemienia się w produkty. 

Twórcy spektaklu nie uciekają od gro-

teski ani uparcie (i skutecznie!) dekonstru-
owanego patosu, co czyni Lady McBeth 
widowiskiem zarazem atrakcyjnym dra-
maturgicznie, jak i niewygodnym dla wiel-
komiejskiego samozadowolenia. Tanecz-
nej scenie pojedynku Makbeta i Dunkana 
towarzyszy rytmiczna, nieco trywialna i 
żenująca, a przez to dość upiorna muzycz-
ka. Rozmywają się granice reprezentacji. 
Ostatecznie nie wiadomo, czy to jeszcze 
dramat czy już przefiltrowana przez po-
trzeby masowej wyobraźni kpina. Artyści 
TeART-u pokazują, jak łatwo i bezboleśnie 
media wciągają nas w odrażająco-żenują-
cy rytuał przeistaczania intymnych drama-
tów w widowiska. 

Lady McBeth nie jest jednak li tylko 
wypowiedzią z nurtu teatralnej sztuki kry-
tycznej. Niemniej, istotna jest tutaj kwestia 
samotności totalnej. Bohaterowie, mimo 
że obok siebie, tak naprawdę żyją i działają 
w pojedynkę. Są wyobcowani nie tylko ze 
świata, ale i z samych siebie. Niejako sami 
narzucają sobie wykluczenie. Stopniowo i 
ich, i właściwą im rzeczywistość ogarnia 
obłęd. Szaleństwo jest jedynym racjonal-
nym wytłumaczeniem scenicznego dzia-
nia się. Tutaj nikt – nawet widz – nie może 
czuć się bezpiecznie. 

Artyści TeARTu oraz Chór ASP za-
praszają na niełatwą przeprawę przez  
zakamarki GTS, w której trudach ukoje-
nie przyniosą burgery z McBeth Burger.  
Makbet będzie mordował sen, ty będziesz 
mógł przypieczętować śmierć, już i tak 
zarżniętych na potrzeby burgerów, krów.  
W teatrze liczy się przecież – przede 
wszystkim – mięsność.

Lady McBeth, fot. materiały teatru
Kopara opada: 25 lat budowy GTS, 

 fot. Sebastian Góra

Alicja Müller

Hakuna matata!

Gdyby po prostu pośpiewali, nie byłoby 
najgorzej. Piosenki z Króla Lwa wybrzmia-
ły na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego 
zaiste dumnie. Trochę szkoda, że zabrakło 
Timona i Pumby – byliby rozkoszni jako 
Rosenkrantz i Guildenstern. Brak ten nad-
rabiała jednak z wdziękiem godnym Audrey 
Hepburn Myszka Miki rozmiarów ludzkich. 
Koparki zaś nie tyle, jak sugerowałby tytuł 
owej maskarady, opadły, ile schowały gło-
wy w piasek. Umarł król, niech żyje król! Nie 
było teatru, jest teatr – hakuna matata!

Alicja Müller

Burgery krwawe jak Makbet 

MC BETH to – zgodnie z menu burgerowi 
prowadzonej przez gdańską ASP – naj-
lepszej jakości kotlet wołowy z sałatą, 
pomidorem, ogórkiem kiszonym, cebulką i 
oczywiście sosem łagodnym lub, jak pod-
powiada nieco wyuzdana kelnerka, ostrym 
albo nawet ostrzejszym. Twórcy spektaklu 
Lady McBeth, który zobaczymy dziś w nur-
cie SzekspirOFF, sprytnie zużytkowują, nie 
takie znów naciągane, podobieństwo mię-
dzy nazwiskiem jednego z najsłynniejszych 
zbrodniarzy w dziejach literatury oraz, po-
niekąd również nieśmiertelnym, McDonal-
dem. Proponują zderzenie społeczeństwa 
spektaklu ze światem konsumpcji, tematy-
zując ów niebezpieczny związek.
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Reżyser włożył opowieść o historii 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w 
ramy biblijnego mitu o stworzeniu świata. 
Na początku było słowo – nie mogło za-
cząć się bardziej patetycznie. Nawet pyta-
nie tak podniosłe, tak egzystencjalne, jak: 
„budować czy nie budować?” nie przebiło-
by wzniosłości, którą zaproponował mistrz 
scenicznych wydmuszek rodem z postmo-
dernizmu najniższej rangi. Dramaturgiczno
-narracyjna żenada w końcu przestała dzi-
wić – człowiek prędko, niejako w myśl hasła 
nihil novi, oswaja dzikie zjawiska i szalone 
formy. Mamy wszak za sobą ponad pięć-
dziesiąt transmisji z Eurowizji.

SzekspirOFF

Kopara opada: 25 lat budowy GTS 

reżyseria: Krzysztof Grabowski

scenariusz: Marta Nowicka

scenografia: Dominika Zięba

reżyseria świateł: Robert Baliński

wizualizacje: Michał Jankowski

make up i body painting: Marian Folga

konsultacja choreograficzna: Ewelina 
Ciszewska

obsada: Uczony (Profesor) – Wojciech Ry-
dzio, Super Ha – Violetta Seremak-Jankow-
ska, Szklarz – Marek Richter, Edward (EDU
-ward) – Małgorzata Rydzyńska, Książę Ha… 
(Ha-rol, Karol) – Krzysztof Grabowski, An-
drzej (Wajda) – Krzysztof Bartoszewicz, Leo 
– Witold Burakowski, Myszka Miki – Wiktoria 
Kulaszewska

Stanisław Godlewski

Kobiecy tryptyk

Trzy filmy krótkometrażowe w reżyserii 
Agnieszki Maskovic są próbą przeniesie-
nia bohaterek szekspirowskich we współ-
czesne realia, a konkretniej na Plac Zba-
wiciela. Julia. Kaśka. Miranda – każda z 
tych etiud poświęcona jest innej postaci 
(kolejno: Julii Capuletti, Kasi z Poskromie-
nia złośnicy i córce Prospera). 

Fragmenty powstawały oddzielnie, przez 
trzy lata – część z nich zdążyła już zdo-
być nagrody na festiwalach.  Maskovic 
udaje się z dużym wdziękiem i wyczu-
ciem przedstawić wewnętrzny świat 
każdej z bohaterek, nie popadając w 
nadmierną rodzajowość i infantylizację. 
Największą zaletą tego projektu jest to, 
że reżyserka nie trzyma się zbyt mocno 
oryginału Szekspira, a raczej przekształ-
ca ogólnie znane motywy, osadzając je 
we współczesnym kontekście. I tak Ro-
mea zabija grupa chuliganów w dresach, 
Kasia zostaje poskromiona przez wiet-
namskiego kucharza, a Prospero prowa-
dzi salon perukarski „Burza włosów”.

Tytułowa bohaterka Julii, grana przez 
Wiktorię Gorodecką, to introwertyczna 
skrzypaczka mieszkająca samotnie przy 
Placu Zbawiciela. Słabego zdrowia (po-
wtarzające się krwotoki z nosa), przepeł-
niona wewnętrznym smutkiem. I wtedy 
właśnie pojawia się On (Paweł Ferens). 
Początkowo trzyma razem z bandą chu-

liganów, ale potem ratuje dziewczynę z 
opresji. Maskovic nie słodzi wątku miło-
snego – współczesny Romeo pałaszuje 
kebaba, sos spływa mu po brodzie. Sce-
ny rozgrywane w planie realistycznym 
przerywane są krótkimi ujęciami, w któ-
rych aktorzy odgrywają w kostiumach 
swoje role, niczym w prawdziwym spek-
taklu Romea i Julii. 

W Kaśce  główna bohaterka (Lidia 
Sadowa) z determinacją przemierza uli-
ce Warszawy w niebotycznie wysokich 
białych kozaczkach, by w końcu dotrzeć 
do kościoła. Razem z przyjaciółką poślu-
biają za pieniądze dwóch imigrantów. W 
ten sposób mogą zrealizować marzenia 
i ruszyć na kurs salsy. Całość etiudy 
utrzymana jest w lekkim, absurdalnym 
tonie. Widać również liczne inspiracje 
filmowe i czystą radość z tworzenia  
kolejnych gagów. 

Najciekawsza i najdłuższa jest  
Miranda, niemal w całości zrealizowana 
w czerni i bieli. Dziewczyna jest niewi-
doma, mieszka razem z ojcem (porusza-
jący Lech Łotocki), podstarzałym twórcą 
peruk i alkoholikiem. Młoda Miranda 
(Magdalena Różańska) nie wychodzi z 
domu, spędza czas na długich kąpielach 
w wannie. Wszystko się zmienia, gdy w 
sąsiedztwie pojawia się przystojny hip-
ster Franek (Dobromir Dymecki). Między 
młodymi rodzi się uczucie, wszystko 
kończy się szczęśliwie i nabiera kolorów 
(dosłownie). W zabawnych epizodach 
wystąpili między innymi Danuta Stenka, 
Piotr Cyrwus czy Izabela Dąbrowska.

Dzięki pokazowi tych trzech odręb-
nych filmów można było nie tylko obser-
wować reżyserską ewolucję Maskovic, 
ale także zobaczyć, w jaki sposób moż-
na nadawać szekspirowskim bohaterom 
współczesnych rysów. Wszystkie etiudy 
operowały głównie obrazem, dialogów 
było niewiele. Szekspir został wykorzy-
stany jako inspiracja, punkt wyjścia dla 
stworzenia osobnych, dość prostych, 
dobrze skonstruowanych historii. 

SzekspirOFF

Julia. Kaśka. Miranda. Czyli Szekspir na  
Placu Zbawiciela 
scenariusz i reżyseria: Agnieszka Maskovic

Kopara opada: 25 lat budowy GTS, 
 fot. Sebastian Góra
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Dla mnie to strzał  
w dziesiątkę

Z Jadwigą Śmieszchalską i Damianem  
Stanisławowiczem, uczestnikami warsz-
tatów prowadzonych przez Katarzynę  
Łęcką Ciało, jako nośnik intuicji aktorskiej, 
rozmawia Anna Bajek.

Opowiecie o warsztatach, w których wzię-
liście udział?

Damian Stanisławowicz: Zaczęliśmy stan-
dardowo od przedstawienia się, paru słów 
o sobie i naszych oczekiwaniach, wyobra-
żeniach względem zajęć. Przeszliśmy do 
ćwiczeń dotyczących technik relaksacji, 
świadomości ciała, skupialiśmy się na po-
szczególnych partiach ciała, izolacjach. 
Poznając swoje ciało łatwiej odkryć w so-
bie emocje, jest to bardzo przydatna baza 
pod kątem warsztatów aktorskich.

Warsztaty były przeznaczone dla osób po-
wyżej osiemnastego roku życia. Przyszli-
ście na nie, bo chcecie zdawać na wydział 
aktorski do szkół teatralnych czy był jakiś 
inny powód?
Jadwiga Śmieszchalska: Ja mam trzy-
dzieści trzy lata, jestem muzykiem i ra-
czej nie będę zajmować się aktorstwem 
(śmiech). W profesji muzyka praca z 
ciałem jest bardzo ważna, osobiście za-
wodowo zajmuję się fizjologią muzyki i 
po prostu miałam bardzo pilną potrzebę 
zajęcia się sobą. Na co dzień sama pro-
wadzę warsztaty, a tutaj miałam szansę 
być uczestnikiem. Z zawodowego punktu 
widzenia mogę powiedzieć: pełen profe-
sjonalizm, wielka wiedza, znakomity spo-
sób nauczania, świetna dynamika zajęć 
i piękna osobowość. Kasia mówi o rze-
czach trudnych, o rozwijaniu poczucia 
ciała w przestrzeni, ale jej sposób komu-
nikacji jest bardzo przystępny. Prostymi 
środkami osiąga efekty, które można by 
długo omawiać w sposób wręcz medycz-
ny. Bardzo się cieszę, że trafiłam na te 
zajęcia. Przyznam też, że byłam zdziwio-
na, że większość grupy stanowiły osoby 
poniżej dwudziestki! Poza mną, aktywne 
zawodowo były jeszcze dwie uczestnicz-
ki  – jedna po studiach muzycznych i ak-
torskich, druga po teatrologii. Kiedy zoba-
czyłam program zajęć, myślałam (może 
dlatego, że sama pochodzę z takiego 
środowiska), że wśród uczestników będą 
przeważać starsi ludzie, którzy już mają 
jakieś dolegliwości zawodowe, spięcia. U 
aktorów chyba jest tak, że zanim zosta-
nie się faktycznie aktorem, myśli się o 

Szekspir nie tylko  
dla dorosłych
Z prof. Jerzym Limonem  
rozmawia Małgorzata Całka.

Minął już prawie rok od otwarcia Gdańskie-
go Teatru Szekspirowskiego. Czy udało się 
zrealizować wszystkie założenia progra-
mowe?

Wszystkich nie daje się zrealizować, bo 
to by świadczyło o braku wyobraźni. Trze-
ba mierzyć wysoko, żeby w razie jakichś 
przesunięć czy opóźnień i tak zostało coś 
dobrego, ale w ciągu tego roku udało się 
nam się zrealizować bardzo intensywny 
program. Odbyły się trzy imprezy festiwa-
lowe: tydzień brytyjski, tydzień flamandzki 
i tydzień rumuński. To są przedsięwzięcia  
wymagające dużo pracy, ale dzięki nasze-
mu zespołowi to się udało. Zrealizowali-
śmy również bardzo intensywny program 
nastawiony na promocję polskich teatrów. 
Wprowadziliśmy w czyn także bardzo bo-
gaty program edukacyjny, zadebiutowa-
liśmy jak scena muzyczna – było około 
30-40 koncertów. Zebraliśmy wiele po-
chlebnych recenzji w mediach, to cieszy. 

W teatrze jest bardzo dobra akustyka.

Tak, mamy bardzo dobra akustykę i 
odpowiednie wnętrze przygotowane  
na koncerty, poza tym jesteśmy zlokalizo-
wani w centrum miasta, co jest dodatko-
wym plusem. 

Wesołe kumoszki z Windsoru to pierw-
sze przedstawienie przygotowywane dla 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. 
Wykorzystana została scena elżbietańska, 
co oznacza, że część widzów stoi wokół 
sceny. Pomimo obaw co do 
takiego rozwiązania, spektakl 
cieszy się chyba dużym powo-
dzeniem?

Do końca sierpnia wszystkie 
siedzące miejsca są sprzeda-
ne. Cieszy mnie to, że widzo-
wie zaczęli doceniać również 
miejsca stojące wokół sceny, 
które zapewniają im dobrą 
widoczność i możliwość prze-
mieszczania się, unikatowy 
kontakt z aktorem.

Podobnie jak na koncercie, 
gdzie można ze spokojem wy-
trzymać kilka godzin stojąc.

Tak. Pewna osoba powiedzia-
ła nawet – cóż z tego, że nogi 
bolą, skoro brzuch boli bar-
dziej – od śmiechu. To oczy-

wiście także zasługa samej inscenizacji 
Kumoszek, aktorów i reżysera. 

Pomimo pewnych głosów krytycznych, 
budynek Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego został jednak doceniony, dostał 
Nagrodę SARP jako najlepszy obiekt archi-
tektoniczny... 

Ale nie tylko, dostaliśmy też nagrodę nie-
miecką w kategorii „Projekt roku” w kon-
kursie Iconic Awards. To zorganizowany 
przez German Design Council (Niemiecką 
Radę Wzornictwa) konkurs, którego ce-
lem jest wyróżnienie powstałych na całym 
świecie projektów architektonicznych i 
związanych z designem, wartych określe-
nia „ikony”. 

Po tylu obejrzanych spektaklach szeks-
pirowskich, jeszcze jakaś inscenizacja jest 
w stanie Pana zaskoczyć? 

Zaskakuje mnie zawsze odwaga ludzi bez 
talentu, którzy się biorą za teatr. Podobnie 
jak dzieło wielkiego talentu. 

Czy w przyszłości przewidzianych jest 
więcej realizacji dla najmłodszych widzów 
podczas Festiwalu Szekspirowskiego? Czy 
Szekspir w ogóle może być dla dzieci?

Oczywiście, że Szekspir nadaje  
się dla dzieci. Na Wesołe kumoszki  
z Windsoru rodzice przyprowadzają dzie-
ci, przychodzą całe rodziny. Dzieci może 
nie rozumieją wszystkiego, ale dla nich 
jest to niewątpliwie wielkie przeżycie. Na 
jednym z przedstawień Hamleta przede 
mną siedziała siedmioletnia dziewczyn-
ka. Zapytana po przedstawieniu o wraże-
nia z inscenizacji,odpowiedziała: „moim 
zdaniem szaleństwo Ofelii było nieco 
przesadzone” (śmiech).

prof. Jerzy Limon
fot. Dawid Linkowski
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ciele, eksploruje się ciało. To jest do po-
zazdroszczenia.

D.S.: Ja miałem zupełnie inne wrażenie, 
czytając program zajęć, bo byłem raczej 
nastawiony na „warsztat aktorski”, doty-
czący na przykład pamięci emocjonalnej 
i pracy z tekstem, bo na zajęcia mieliśmy 
przygotować monolog. Jestem bardzo 
pozytywnie zaskoczony, że zaczęliśmy od 
pracy nad świadomością ciała – to daje 
dobrą bazę do pracy nad tekstem. To takie 
przygotowanie do kolejnej części zajęć, 
które odbędą się w niedzielę. Skupimy się 
wtedy na monologach. Wracając do pyta-
nia – planuję zdawać egzaminy do szkoły 
teatralnej dopiero w przyszłym roku, naj-
bardziej liczę na PWST w Krakowie.

J.Ś.: Zauważmy, że każdy na swój sposób 
zrozumiał bardzo syntetyczny opis zajęć, 
w zależności od naszych potrzeb. Damian 
poszukiwał przygotowania do egzami-
nów, a ja potrzebowałam przypomnieć 
sobie, uświadomić pewne rzeczy z pozycji 
uczestnika. Czasami „szewc bez butów 
chodzi”. Każdy znalazł w tych warszta-
tach coś, czego oczekiwał. Dlatego warto  
na takie warsztaty wracać, było zresz-
tą dwoje uczestników z ubiegłego roku. 
Ta sama osoba po roku może mieć inne  
doświadczenia i potrzeby, a tego rodza-
ju zajęcia pomagają na każdym etapie  
drogi artystycznej.

D.S.: Pojawia się potrzeba tych warszta-
tów. To jest bardzo skondensowana wie-
dza, mnóstwo informacji w ciągu pięciu 
godzin i trudno jest wszystko zapamiętać. 
Powrót za rok wydaje się świetnym pomy-
słem, bo można je sobie odświeżyć, wię-
cej wchłonąć. A to są bardzo przydatne 
ćwiczenia, techniki. Świetnie wpływają na 
psychikę – to nie są trudne i skomplikowa-
ne zadania – raczej przychodzą natural-
nie, a pomagają przywrócić wewnętrzną 
równowagę. W przyszłości mogą zdarzyć 
się jakieś trudne zawodowo chwile i trze-
ba też umieć odpoczywać.

J.Ś.: Taki powrót do równowagi psycho-
fizycznej pomaga na samym początku 
w pracy z tremą, a zaraz potem w pracy 
z wypaleniem zawodowym. Jak widzę, 
przyszli aktorzy jeszcze przed studiami 
są tego świadomi i mają możliwość sko-
rzystania z takich zajęć. A dla mnie to 
szansa pracy pod okiem kogoś, kto wie co 
robi, komu mogę zaufać. Takie spotkania 
to też wymiana energii z ludźmi, którzy 
poszukują i każdy znajduje coś dla siebie. 
Dziś mogliśmy obcować z naprawdę 
świetną grupą.

Ostatnio polska publiczność miała oka-
zje dwukrotnie spotkać się z teatrem 
Percevala: na łódzki festiwal Nowa Kla-
syka Europy w 2014 roku przyjechał Pła-
tonow z Teatru Niderlandzkiego w Gan-
dawie (NT Gent), a w ramach Tygodnia 
Flamandzkiego w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim pokazano Front (NT 
Gent oraz Thalia Theater).

W stonowanych obrazach scenicz-
nych reżysera przeważa czerń i przyga-
szone, ziemiste odcienie, surowe mate-
riały. W Hamlecie w tle miała znaleźć się 
ściana stworzona z historycznych ko-
stiumów Hamleta (nie udało się ich prze-
transportować na gdański pokaz), dwaj 
aktorzy, grający główną po-
stać – jak niedopasowani 
bracia – wspólnie tworzyli 
bezkształtne ciało ukryte 
pod czarną płachtą, a po-
tem rozszczepiali się odkry-
wając nagie ciała i sprzecz-
ne myśli. Ten świat tworzył 
jeszcze papier – papiero-
we były korony, baletowa 
spódniczka Gertrudy, nie-
przystająca do jej obfitego 
ciała. Perceval kondensuje 
tekst, usuwa kwestie i sce-
ny, pozostawiając samą 
esencję, pozwala skupić 
się na najważniejszych 
zdaniach, tak jak na przy-
kład w Płatonowie. Tytuło-
wa postać przygląda się 
swojemu życiu jak mglistej 
retrospekcji (element wpro-
wadzających brechtowski 
efekt obcości, który można 

odnaleźć w grze aktorów prowadzonych 
przez Percevala) – jako jedyna może 
obserwować pozostałe, zwracać się do 
nich bezpośrednio. Reszta patrzy przed 
siebie, ponad publicznością, a cały rytm 
i emocjonalność scen zawiera się w spo-
sobie podawania tekstu, ściśle uzależ-
nionego od wokalizy muzyka i dźwięków 
fortepianu. Przesuwający się ukośnie po 
scenie instrument, kontrapunktując sta-
ny namiętności, obłędu, żalu, odmierza 
czas aż do śmierci Płatonowa. Wcze-
śniej może jeszcze raz przeżyć ostatnie 
chwile z życia, ożywić wspomnienia, po-
zostając jednak dojmująco samotnym i 
świadomym upływających minut. Bez 
wszystkich postaci, linijek z oryginału hi-
storia jest klarowna, ale nie uproszczona, 
„wygrana” we wszystkich bolesnych reje-
strach. Bardzo istotna staje się tu dopra-
cowana partytura tekstu i muzyki, która 
jednak nie jest stała – aktorzy i pianista 
wprowadzają modyfikacje, przesunięcia, 
element wzajemnego zaskoczenia.

Pozostaje pytanie, czy reżyser i tym 
razem jakoś zaskoczy widzów w kolejnej 
szekspirowskiej realizacji. Czy nawiąże 
do Hamleta, w jaki sposób będzie odkry-
wał warstwy tekstu, motywacje Makbeta 
i jakie nieefekciarskie, proste, ale silnie 
oddziałujące sceny pozostaną w pamię-
ci do kolejnego festiwalu?

Anna Bajek

Czas mierzony  
w Percevalach 

Na tegorocznym festiwalu najbardziej wy-
czekiwany gość pojawi się na samym koń-
cu. Podobnie było trzy lata temu, na XVI 
Festiwalu Szekspirowskim, kiedy Thalia 
Theater z Hamburga zaprezentował Ham-
leta Luka Percevala, o którym było głośno 
przed i po pokazie. Apetyt na Makbeta z  
Sankt Petersburga rośnie więc z każdym 
festiwalowym dniem.

Makbet, reż Luk Perceval, fot.  materiały tetaru 
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Falstaffing Polish-Style
by Aleksandra Sakowska

Polish cabaret and Monty Python meet 
Shakespeare in this riotous and extre-
mely bawdy adaptation of The Merry Wi-
ves of Windsor by Pawel Aigner. There 
is no slap-stick trick that is not tried, 
not one sexual innuendo is missed. The 
production is on the verge of bad taste 
which kind of suits our modern view of 
Elizabethans and their London playho-
uses where prostitutes, aristocrats and 
young apprentices all joined in watching 
the then shady art of theatre.

More importantly, this version of the 
play, which is amongst the most loved of 
Shakespearean comedies in Poland, has 
been specially adapted for the Gdansk 
Shakespeare Theatre’s thrust stage. Po-
lish actors had no problem managing 
the Elizabethan-style stage and pulled 
out all the stops to entertain the gro-
undlings and three galleries of seated 
spectators. They toyed with the audien-
ce in every way imaginable, addressing 

them directly, asking for advice, offering 
them props, and even by invading the 
auditorium. Elizabethan costume ada-
ptations of Shakespeare on a thrust sta-
ge are a rarity in Poland so it was inte-
resting to see how enthusiastically the 
spectators responded to acting which is 
audience-centred. 

This adaptation may not be to eve-
ryone’s liking because the director fo-
cused only on the farcical elements of 
the play and physical, very silly, comedy 
without offering any food for thought. 
Falstaff, the obese, impoverished, sly 
knight well-known from other Shakespe-
arean plays, tries and fails to seduce 
the wives of two rich men and use them 
as cash cows. His unwelcome sexual 
advances are duly punished and, as with 
all the Bard’s comedies, there is a wed-
ding at the end and everyone lives hap-
pily ever after. 

Aigner leaves no room for imagina-
tion and there is not an ounce of politi-
cal correctness to be seen, there is lots 
of pointing to men’s penises, women on 
all fours and a disabled servant that en-
joys torture. Sounds a bit awful, doesn’t 

it? Yet, it is an easy watch even at three 
hours because the ensemble cast has 
the energy of the travelling circus, con-
stantly running, jumping, fighting, clim-
bing, doing saltos, and spectacularly fal-
ling down. Most of all, the contemporary 
translation by Zbigniew Baranczak is a 
riot: full of word games and modern in-
sults and ripostes. 

The really clever dramaturgical deci-
sion which makes this show something 
more than a populist Polish take on 
slapstick comedy is a subtle meta-the-
atrical game which the actors play with 
the audience. They continue to reveal 
the un-Elizabethan-ness of the produc-
tion, a young woman pretends to be a 
man, the priest smokes ciggies, Falstaff 
takes off his false belly to wring out the 
water after he had been tricked and al-
most drowned in an elaborate scheme 
to punish him by the two Merry Wives. 
The adaptation is clearly purposefully 
anachronistic, it makes fun of the Eliza-
bethan theatre convention, indeed it is 
its parody. This is why I think this pro-
duction is so successful and popular 
and has been enjoying a sell-out season.

The Merry Wives of Windsor,

dir. Paweł Aigner, foto by Dawid Linkowski.
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Joanna Żabnicka

Lear odpoczywa

Wreszcie czas mego urlopu przyszedł, 
z dala od dwu przykrych mi córek. 
Muszę odsapnąć, bo ledwie dyszę. 
Ach, gdzie ten domek pod gruszą i murek,

na którym siadać chcę w ciepłe wieczory 
Niech jawą się stanie, co mi się przyśni: 
z dala od burzy, ze wspomnieniem żony, 
siebie jednego mieć tylko na myśli.

Kordelia mi cicho zanuci piosenkę 
o cichym niebie, pod którym cichniemy, 
a ja nie będę już łajał jej więcej; 
bo człowiek szczęśliwszy, kiedy jest niemy.

W krzyku straszliwym żyliśmy tu wszyscy,  
przyczyną tragedii znów słowa, słowa:  
wciąż dalsi stawali się nam nasi bliscy 
teraz zbudować coś trzeba od nowa.

Zanim sięgnęła mnie cór moich zdrada, 
na dworze mym cieszył mnie mój własny mir.Teraz 
Wam będę hymny układał: 
po śmierci będzie Lear królem lir.

Ostatniego dnia Festiwalu redakcja „Ga-
zety Szekspirowskiej” może uchylić rąbka 
tajemnicy i zdradzić, kim są jej recenzenci 
– czasem ganiący i kręcący nosem, czasem 
doceniający i chwalący. Dziękujemy, że nas 
czytaliście! Już od lat nie potrafimy sobie 
odmówić przyjemności podsumowania fe-
stiwalu, docenienia najlepszych i wytknięcia 
palem najsłabszych według nas spektakli 
nurtu głównego oraz SzekspirOFF. Aby tra-
dycji stało się zadość, w ostatnim numerze 
najlepsze według nas spektakle nagradza-
my Złotymi Czachami, a najsłabsze – tymi 
Dymiącymi. Tym razem głosy rozłożyły się 
na bardzo różne propozycje festiwalowe, 
ostatecznie Złotą Czachą nurtu głównego 
podzielić muszą się twórcy spektakli The 
Tiger Lillies grają Hamleta oraz Kto wycią-
gnie kartę wisielca, kto błazna? (w reżyserii 
Pawła Miśkiewicza). Złota Czacha Szekspi-
rOFF wędruje do Piotra Mateusza Wacha 
za spektakl Ryszard. Ciało z gniewu, jednak 
po piętach depcze mu Anna Makowska
-Kowalczyk i Kazio Sponge. Gratulujemy! 
Z Dymiącymi Czachami było łatwiej – w 
nurcie głównym to niechlubne wyróżnienie 
przypada Hamletowi z Rumunii (tuż za nim 
Hamlet: Kto tam?), a w nurcie OFF – Ofe-
lii_remix.

Jan Klata’s King Lear: Is it 
time to leave now?
by Aleksandra Sakowska

When coming to see the performance, as 
everyone else, I have already known the 
concept upon which it was based. I really 
like the idea of challenging the audience 
and using new, bold ideas especially when 
it comes to Shakespeare’s plays. Still, I 
was not sure what to expect and what I got 
was mostly a set of beautiful, vivid images. 

Klata’s adaptation is visually stunning, with its 
impressive set design and detailed elaborate 
costumes.  The usage of three main colours 
- black, red and white with a touch of gold 
and silver help create aesthetically superb 
imagery. Thanks to Justyna Łagowska the 
audience is given a real feast for their eyes. 
The visual aspect is dominant in the whole 
performance, especially in the group scenes. 
The entrance of the elderly pope who, sitting 
on the throne, is being carried by large gro-
up of men in red leaves a lasting impression. 
Another important element that that makes 
Klata’s King Lear so mesmerizing, is the cho-
reography created by Maćko Prusak.  

It is hard to deny that the director 
serves the audience a perfectly polished 
picture, full of breathtaking tableaux. Is 
it enough though? I am not entirely sure. 
Klata’s concept is solid and well-executed.  
For the centuries, power was strongly con-
nected with spirituality. Sovereigns were 
thought to be chosen by God and anointed 
during the coronation. Nowadays, it would 
be difficult to find a place where power is 
more strongly intertwined with religion, 
than in the Vatican. From this perspective, 
Lear as a pope fits perfectly. 

I think, that the flaws of the play are 
not rooted in the imagery. 
The problem lies in the pace 
of the production as some of 
the scenes were too long and 
seemed to exist only for the 
sake of preserving the nar-
rative. At the same time the 
text itself was cut and rear-
ranged and it could be the re-
ason why it got lost beneath 
the layers of various visual 
gimmicks. Indeed there were 
many beautiful and symbolic 

moments  - blinding of Gloucester by a Ju-
das-esque kiss on his right and left temple. 
I really liked the fact that Cordelia and the 
Fool were both played by the same actress 
and therefore embodied all the virtuous 
values still left in the senile Lear. Another 
rather memorable idea, was the usage  
of the plastic, mausoleum-like, box confi-
ning and isolating the ruler, who is dying  
so publically. 

The highlight of the performance is 
undoubtedly Jerzy Grałek portraying the 
king/pope.  He appears both dignified and 
lost in the world that changes around him. 
Grałek’s Lear does not try to convince the 
audience of his argument with big gestu-
res and pretentious speeches apart crom 
the opening scene.  Quiet desperation and 
effort  that he makes to keep his status is 
heartbreaking to watch. Although his sani-
ty is  slowly crumbling, Lear is not ready to 
leave the Vatican’s political stage yet. The 
question is – can you be truly ready to let 
go of power?

Klata undoubtedly focused on the pro-
blem of aging and all the consequences 
connected with that process. He forces us 
to stop and think of old age, a concept so 
alien to those not afflicted by it. Being old, 
especially in ourmodern world, is perceived 
as more and more embarrassing and inco-
nvenient. Throughout the whole perfor-
mance we are being asked one important 
question: what is the status or maybe a 
role of an old man in our society. However, 
there is no answer given in the end. 

Klata’s King Lear is definitely worth 
seeing, although it sometimes lacks in me-
aning and is heavily dominated by the visu-
al richness. While somewhat uneven, it still 
challenges the audience and forces them 
to think, which is without any doubt the 
most important mission of good theatre. 

King Lear, 

dir. Jan Klata foto by  Dawid Linkowski.

Redakcja 
Czacha dymi
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Anna Bajek – studentka II roku Wiedzy o Teatrze na AT w Warszawie. Entuzjastka teatru Koršunovasa, Bogomołowa, a ostatnio Zadary. Woli 
teatr zły od poprawnego. Bardzo lubi oglądać tenisowe turnieje, górskie wędrówki po Tatrach i zieloną herbatę.

Dymiąca Czacha (nurt główny) – Hamlet w 
reżyserii László Bocsárdi za całokształt (cho-
ciaż w sumie nic nie łączyło się tu w całość): 
(nie)kulejącą Gertrudę, brak koncepcji, brak 
pomysłów, brak dramaturgii scen, prywatne 
schodzenie ze sceny, ciągłą eksploatację 
zasłonek prysznicowych, których „gra” była 

intensywniejsza od gry aktorów.
Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – Ofelia_remix Teatru Amareya 
& Guests za wykorzystanie Ofelii w feministycznym performansie, 
który nie wyszedł poza budzący sprzeciw, jednostronny obraz / 
manifest.

Złota Czacha (SzekspirOFF) – Ry-
szard. Ciało z gniewu Piotra Mate-
usza Wacha z PWST w Bytomiu za 
przejmujący krzyk, pracę z ciałem 
posuniętą do granic, intymność, 
piękny / brzydki obraz i brak garbu.  
 

Złote Wyróżnienie (nurt główny) – dla 
Marcina Miodka (sługa Forda i Piotr 
Tuman w Wesołych kumoszkach z 
Windsoru), a także za reżyserię tego 
przedstawienia dla Piotra Aignera.

Małgorzata Całka – absolwentka studiów licencjackich Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdań-
skim, obecnie studentka III roku Animacji Kultury na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Miłośniczka  
Szekspira. Pasjonatka malarstwa.

Stanisław Godlewski – student MISHiS na UAM w Poznaniu. Intencjonalnie otwarty na wszystko, 
poza głupotą. Za dużo gada...

Agnieszka Misiewicz – poznańska pyra, miłośniczka teatru formy, lalek i teatru dla dzieci, choć i tak najwięcej czasu, z powodów 
zawodowych, spędza w operze. Wnioskopisarka, organizatorka najróżniejszych działań okołoteatralnych, zafascynowana performa-
tywnym wymiarem języka migowego; migała nawet Ofelię.

Złota Czacha (nurt główny) – 
Królowi Learowi w reżyserii Jana 
Klaty oraz Studiując Hamleta Te-
atru Pieśń Kozła i Bral School of 
Acting. Obu spektaklom za cieka-
we, nietuzinkowe i dynamiczne 
inscenizacje Szekspira.

Dymiąca Czacha 
(nurt główny) – ru-
muńskiemu Ham-
letowi, za nieco nie-
dopracowany i zbyt 
długi spektakl. 

Złota Czacha (nurt główny) – ex 
aequo – Kto wyciągnie kartę wisiel-
ca, kto błazna? Pawła Miśkiewicza 
za nieefektowność, a efektywność 
oraz Wesołe kumoszki z Windso-
ru Pawła Aignera za pokazanie, że 
Szekspir może być aż tak śmieszny,  

Dymiąca Czacha 
(nurt główny) – ru-
muński Hamlet. Po-
tworna nuda i prysz-
nicowe plandeki.

Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – Kopara 
opada. Wszystko opadło, oklapło, uwiądło.

a z widowni GTSu można aż tyle zobaczyć.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – Ryszard. Ciało z gniewu Piotra Mateusza 
Wacha za pomysł, ciało, ruch, a jednocześnie mnóstwo inspiracji na temat 
stygmatyzacji i estetyzacji.

Złota Czacha (nurt główny) – The Tiger Lillies grają Ham-
leta – za umiejętne wplecenie w warstwę dramatu genial-
nego narratora, za świetną muzykę i przepiękne wizualnie 
rozwiązania sceniczne, za to, że Hamlet potrafił jeszcze  
(i to tak pozytywnie!) zaskoczyć.
Złota Czacha (SzekspirOFF) – może nie powinnam wrę-
czać nagrody redakcyjnemu koledze, ale trudno, niech 

Dymiąca Czacha (nurt główny) – 
Hamlet: Kto tam? – za nużącą, nie-
odkrywczą inscenizację i najsłab-
szą kreację Ofelii, jaką kiedykolwiek 
widziałam.
Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) 
– Ofelia_remix – za niemożliwy do 

zniesienia, psuedo-feministyczny manifest nie wiadomo, 
czego.
Dymiące Wyróżnienie – za mało merytoryczne dyskusje 
po spektaklach, będące głównie popisami umiejętności 
interpretacyjnych prowadzącej.

Dymiące Wyróżnienie (nurt główny) – dla Juliusza Cezara z Teatru Rustaveli za estetykę, grzmoty, 
światła i melodie, które mogły wpędzić do grobu nie tylko Juliusza Cezara.

żyje nepotyzm, Kazio Sponge jest najlepszy i dlatego też został zwerbowany 
na gościnne występy w gazecie festiwalowej. Złotą Czachę Kazio otrzymuje za 
wdzięk, elokwencję, recenzje zawsze przed deadlinem i mnóstwo radości, którą 
daje obcowanie z nim – zarówno widzom, jak i bez wątpienia jego mamie, Ani 
Makowskiej-Kowalczyk.
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Alicja Müller – coraz śmielszym krokiem zmierza ku zakończeniu pięcioletniej przygody z Wydziałem Polonistyki UJ.  Zakochana w surre-
alistach orędowniczkach absolutnej wolności w sztuce. Zajmuje się, przede wszystkim, teatrem tańca i sztuką wykluczonych. Tym ostatnim 
można wytłumaczyć jej irracjonalną miłość do Kalibana.

Złota Czacha (Szekspi-
rOFF) dla Piotra Mateusza 
Wacha za performans ta-
neczny Ryszard. Ciało z 
gniewu, a dokładniej – za 
zdumiewającą fuzję piękna 
i abiektu, z której zrodził się 
tytułowy,  totalny i zajmują-
cy, gniew.

Dymiąca Czacha (nurt główny) – to wyróż-
nienie nad wyraz prestiżowe, bowiem dymiąca 
czacha jest na tyle perwersyjna, że może oka-
zać się pożądana. Nie chciałabym jednak, aby 
ten, w kogo ręce ona trafi, odczuł jakąś dziwną 
satysfakcję. Dlatego, w ramach dmuchania na 
zimne, nie podaruję jej Krzysztofowi Grabow-

Karolina Przystupa – studentka IV roku Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: 
sztuki widowiskowe). Trenuje taniec współczesny i biega na koncerty jazzowe. Interesuje się korespon-
dencją sztuk. Kocha teatr. Każdy gatunek, w każdej formie i pod każdą postacią, a najbardziej teatr lalek 
i teatr animacji.

Złota Czacha 
(nurt głów-
ny) dla The 
Tiger Lillies 
grają Hamle-
ta za idealne 
p o ł ą c z e n i e 

Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) za 
Ofelię_remix. Koszmarny, niemiło-
siernie ciągnący się performance o 
upodleniu kobiet. Za zmarnowanie tak 
interesującej przestrzeni scenicznej, 
jaką jest taras GTS. Za 45 minutowe 
pławienie się w ohydzie okraszone 
wszystkim, co najbardziej banalne i pretensjonalne we współ-
czesnym teatrze: umazanie ciała farbami i brokatem, latanie 
półnago bez sensu, pierze (aż dziw, że nie było piany) i wresz-
cie oblanie tego wszystkiego wodą. Krótką kwestię, która mie-
ści się zaledwie na jednej stronie odczytano z kartki. Dobrze, 
że był chociaż stamtąd piękny widok na Gdańsk.
Bardzo Dymiąca Czacha dla przyczyny, która ludziom kultury 
przed każdym festiwalem, spektaklem, koncertem (i nie mam 
na myśli oczywiście tylko tego Festiwalu) każe dziękować 
bankom, dostawcom prądu i innym sponsorom za możliwość 
pracy i egzystencji. 

skiemu, który cały festiwal – jako wodzirej, konferansjer, pro-
wadzący i, o zgrozo, reżyser – ciężko na nią pracował. Z resztą 
w kwestii prowadzania około festiwalowych spotkań miał silną 
konkurencję o wyjątkowo irytującym autotematycznych zapę-
dach. Trzeba by czaszkę dzielić na dwoje.  I tak dymiąca czacha 
trafia do twórców spektaklu Hamlet: Kto tam? – za  mistrzostwo 
świata w wydmuszkowatości wprowadzonych do dramatu 
udziwnień.

Joanna Żabnicka – studiuje, pisze do czytania. Nie mówi wierszem. Bwai się jęykzeim, kórty ją bwai. Stara się nie być postacią 
tragiczną.

Złota Czacha (nurt główny) 
– Kto wyciągnie kartę wisiel-
ca, kto błazna? w reż. Pawła 
Miśkiewicza. Za nastrojową 
wizję, która odbiera nadzieję, 
ale pozostawia piękno.
Złota Czacha (SzekspirOFF) 

– Kazio Sponge i jego błyskotliwe recenzje po spek-
taklach. Mam nadzieję, że jak podrośnie, będzie re-
dagował naszą gazetę.

Dymiąca Czacha (nurt główny) – Król Lear w reż. Jana Klaty. 
Nic tak widza nie boli, jak rozczarowanie, niepełny pomysł i ni-
jakość spektaklu.
Dymiąca Czacha (SzekspirOFF) – Ofelia_remix Teatru Ama-
reya & Guests. Za nieprzerobienie do końca kursu z feminizmu 
performatywnego.

Wyróżnienie (nurt główny) – The Tiger Lillies grają Hamleta. Za odnalezienie formy 
pomiędzy spektaklem, musicalem i melancholijną nocą spędzoną w barze.

wszystkich teatralnych składowych 
w jeden spektakl pełen zmysłowych 
doznań estetycznych najwyższej 
próby: przepiękne wizualnie obrazy 
oraz niezwykle oryginalną i trafnie 
skomponowaną muzykę. Za sceny 
akrobatyczne z wykorzystaniem lin, 
wizualizację ducha ojca, ludzkie ma-
rionetki, grę i wygląd zespołu The 
Tiger Lillies. Wszystko w tym spek-
taklu jest perfekcyjnie dopracowane, 
dopięte na ostatni guzik, a przy tym 
nietuzinkowe.
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UWAGA!  
Wakacje u Szekspira  
– wakaty

„Wakacje u Szekspira” to bezpłatny projekt dają-
cy młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z czterech 
miast województwa pomorskiego sposobność 
przeżycia wyjątkowej wakacyjnej przygody w te-
atrze. W dniach 12-14 oraz 19-21 sierpnia 2015 
roku Gdański Teatr Szekspirowski zorganizu-
je sześć całodniowych wycieczek ze Słupska, 
Wejherowa, Tczewa oraz Pruszcza Gdańskiego, 
połączonych z zajęciami aktorskimi.Tematyka 
wszystkich warsztatów oscylować będzie wokół 
podstawowych narzędzi pracy aktora, punktem 
wyjścia dla każdego z nich stanie się tematyka 
Wesołych kumoszek z Windsoru Williama Szek-
spira. Elementem wspólnym dla wszystkich bę-
dzie skupienie się na na wydobyciu elementów 
humorystycznych z tego dramatu oraz stworze-
niu krótkich etiud teatralnych lub scenek dramo-
wych, w których uczestnicy spróbują przełożyć 
tematy i problemy obecne w sztuce na rzeczywi-
stość i pracować w oparciu o nie. 

Joanna Żabnicka

Gąbka pochłaniająca.  
Recenzja recenzującego

Kazia Sponge’a chyba nie trzeba nikomu przed-
stawiać: jest performerem, recenzentem, felie-
tonistą. Zwykło się uważać, że osoba łącząca 
te kompetencje nie jest ani godnym uwagi 
artystą, ani krytykiem. Tymczasem Kazio bez 
Ani [Makowskiej-Kowalczyk – przyp. red.] oraz 
ani-macji nie rusza się na krok. Ponieważ wciąż 
jeszcze nie jest pełnoletni, po świecie podróżuje 
z mamą. A co Ty robiłeś, drogi Czytelniku, gdy 
miałeś śiejść lat?

Obecność Kazia na Festiwalu Szekspi-
rowskim nie jest przypadkowa. Dzięki swoim 
błyskotliwym podsumowaniom dopiero co 
obejrzanych spektakli z nurtu głównego, jako 
przedstawiciel SzekspirOFFu tworzy połącze-
nie między obiema częściami programu. Jego 
znakiem rozpoznawczym jest błyszcząca ka-
mizelka, gustowna czapeczka i białe okularki. 
Jednak przede wszystkim Kazio mówi – cechą 
charakterystyczną jego kwestii jest fakt, że choć 
rozprawia z felietonowym zacięciem o rzeczach 
ważnych i często „dorosłych”, to mówi zdrobnia-
le i zmiękczając bezlitośnie i bez wyjątku zbitki 
głoskowe. Jego niewątpliwą żądzę wiedzy 
można umotywować faktem, że jest dzieckiem 
powstałym w trakcie nauki: urodził się, gdy jego 

mama studiowała na PWST we Wrocławiu.
Wystąpienia Kazia – uruchamiane natural-

nie z niezwykle sprawną i zachwycającą anima-
cją Ani Makowskiej-Kowalczyk – są za każdym 
razem inne, urzekające i w inteligentny sposób 
zabawne. Kazio dał popis swojej wirtuozerii po 
Wesołych kumoszkach z Windsoru w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim. Najpierw pytał wycho-
dzących ze spektaklu ludzi, jak im się podoba-
ło. Gdy uzyskał pomruk aprobaty, stwierdził, że 
dziwi go takie zadowolenie mężczyzn, skoro 
Stradfordczyk zmieszał ich w tym utworze z 
błotem. Odpowiedział mu gromki wybuch śmie-
chu, a publiczność wokół niego rosła i rosła.

Ten artykuł nie jest w stanie oddać całej 
żywiołowości, jaką emanuje nasz gąbkowy 
przyjaciel. Jego mini-felietony, przygotowane 
specjalnie dla Festiwalu Szekspirowskiego, 
można było przeczytać w numerach gazety 
festiwalowej „Shakespeare Daily”, którą trzyma-
cie, Drodzy Czytelnicy, w dłoniach. Taki właśnie 
jest Kazio: twardo stąpający po ziemi, choć 
podróżujący wśród publiczności siedzący na 
patelni sześciolatek, który wiele ma jeszcze do 
powiedzenia. To trzeba przeżyć.

SzekspirOFF
Anna Makowska-Kowalczyk
Kazio Sponge, Korespondent SzekspirOff 
występują: Kazio Sponge, Anna Makowska-
Kowalczyk, Wojciech Stachura 
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