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Uniknąć 
przekazywania 
złych wzorców
HMLT, reżyseria: Magda Szpecht, Teatr  
im. Hansa Christiana Andersena (Lublin)

Lubelska wariacja na temat Hamle-
ta w reżyserii Magdy Szpecht pełni 
funkcję pułapki na myszy: 
teatru-eksperymentu, który tyleż 

sprawdza, jak się ma do posthumani-
stycznej współczesności tekst uzna-
ny za summę ludzkich uczuć i emocji, 
co obnaża nasze wzorce zachowań.

Pierwsza część spektaklu stanowi wpro-
wadzenie do eksperymentów z andro-
idami. Znajdujemy się w  laboratorium 
HMLT, gdzie software Don Kichot tre-
nuje androida o  imieniu Homer16. Jest 
to początek treningu człowieczeństwa, 
którego kluczową częścią będzie nauka 
ludzkiego systemu wartości. Za podręcz-
nik – chociaż, jak pada ze sceny, podręcz-
nika, z którego można by się dowiedzieć, 

jak być człowiekiem, nie ma – posłuży 
Szekspirowski arcydramat. Jeżeli Hamlet 
miałby być matrycą ludzkich zachowań, 
to co ta matryca o nas mówi i czy przy-
staje do czasów, w których definicja czło-
wieczeństwa się komplikuje?

Podobnie jak w spektaklu Delfin, któ-
ry mnie kochał reżyserka wychodzi od 
rzeczywistego badania i zastanawia się 
nad możliwościami transhumanistycz-
nej komunikacji i  ich konsekwencjami. 
Zorganizowanie przestrzeni i  sposób 
funkcjonowania w niej aktorów są po-
dobne do jeszcze innego spektaklu- 
-instalacji reżyserki, krakowskiego  
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In Dreams Begin Responsibilities. Tu rów-
nież nie znajdziemy podziału na widow-
nię i scenę, chociaż podesty/platformy 
przygotowane dla widzów różnią się 
kolorystycznie od konstrukcji sceno-
graficznych. Aktorzy przemieszczają się 
po całej nie-scenie, czasami elementy 
scenografii wędrują razem z nimi, two-
rząc mikrowyspy gry. Widzowie są za-
proszeni do tej wędrówki, jednak nikt 
z  zaproszenia nie korzysta. Być może 
wynika to ze zdecydowanie bardziej  
teatralnego (szczególnie w drugiej czę-
ści) niż instalacyjnego charakteru wy-
darzenia, zdominowanego przez tekst, 
który zazwyczaj ma jedno, skupiające 
na sobie źródło; rozpoznawalność po-
szczególnych części Szekspirowskiej 
fabuły podobnie wpływa na bierność 
widzów śledzących dobrze znany sce-
nariusz, nie szkodzi, że mocno okrojony.

Aktorzy obsadzają się wbrew swo-
jej biologicznej płci; zamiana opatrzo-
na jest zdawkowym komentarzem, że 
„w  czasach Szekspira mężczyźni grali 
kobiety”, ale idzie za tym coś jeszcze. Lu-
dzie-androidy nie tylko inscenizują Ham-
leta, ale także tworzą algorytmy ludzkich 
zachowań i reakcji oraz się ich uczą. Brak 
automatycznej wizualnej identyfikacji 
postaci przez widzów powoduje, że nie 
oglądamy jedynie działań Hamleta, Ofe-
lii czy Klaudiusza, ale działania jako takie, 
wyabstrahowane, odklejone od posta-
ci; rozpoznanie jest gdzieś z tyłu głowy, 
a nie na pierwszym planie.

Początkowo aktorzy są podzieleni 
także na szkolących i szkolonych, ludzi 
i androidy, jednak w pewnym momencie 
ten podział zaciera się, upłynnia. W sce-
nie rozmowy Ofelii z Hamletem kwestie 
może podpowiadać jej zarówno android-
-Poloniusz, jak i  człowiek-badacz. Taki 
trop podsuwa padające stwierdzenie, że 
relacja między nami a  androidami jest 
analogiczna do relacji rodzic–dziecko. 
Komunikaty kierowane do jednych i do 
drugich są podobne – nie umiemy opo-
wiadać świata, uczyć inaczej niż poprzez 
jednoznaczne schematy. 

Sytuacje pozbawione psychologicz-
nej czy fabularnej złożoności jedno-
cześnie pozwalają wyraźnie zobaczyć 
szkodliwość bądź okrucieństwo pew-
nych zachowań. Najdobitniej widać 
to w  scenie przyciągania i  odpychania 
Ofelii czy w sekwencji nagradzania i ka-
rania – proste, dobitne gesty czy system 
nagród i kar (głaskanie, poklepywanie, 
policzkowanie, bicie pięścią) dopiero za-
demonstrowane wprost zostają rozpo-

Agata Łukaszuk

Jak ci się podoba?
HMLT, reżyseria: Magda Szpecht, Teatr  
im. Hansa Christiana Andersena (Lublin)

Zaprezentowany na deskach dużej 
sceny Teatru Wybrzeże spektakl 
z lubelskiego Teatru Andersena to 
druga, po #Gwałcie na Lukrecji  
z AST w Krakowie, propozycja  
w cyklu „Wkurzone na Szekspira”. 
Przedstawienie w reżyserii Magdy  
Szpecht jest odważną formalnie 
próbą przeniesienia najbardziej 
znanego utworu Szekspira w świat 
przyszłości, w którym rządzi sztucz-
na inteligencja.

Już przed rozpoczęciem spektaklu 
wszystko zwiastuje, że to nie będzie 
zwyczajne przedstawienie. Zgromadze-

znane jako krzywdzące. Sceny nauki 
androidów obnażają opresywność 
naszych relacji – nie tylko roman-
tycznych, ale też przyjacielskich czy 
rodzicielskich. 

W rozdziale Intelektronika Le-
mowskiej Summa technologiae au-
tor zastanawia się nad zagrożeniami 
wynikającymi z autonomii sztucznej 
inteligencji i jej przewagi nad inteli-
gencją człowieka, wyprzedzając 
najmodniejsze obecnie scenariusze 
filmów o  końcu świata. W  świecie 
HMLT Magdy Szpecht zagrożenie 
ze strony technologii jest zależne 
od relacji, jaką wypracuje z nią czło-
wiek, i obrazu świata, jaki jej przed-
stawi. Wszyscy jesteśmy w  labora-
torium komunikacji – pytanie, czy 
umiemy wyjść poza własne (znane) 
kategorie?  
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ni we foyer widzowie proszeni są o przej-
ście pod służbowe wejście po drugiej 
stronie budynku. Przechodzimy więc 
przez drzwi przeznaczone na co dzień 
dla pracowników teatru i ze sprawdzo-
nymi biletami mijamy garderoby akto-
rów, żeby wreszcie, nawigowani przez 
obsługę, trafić bezpośrednio na niemal 
pustą scenę. Minimalistyczną scenogra-
fię (Zuza Golińska) stanowią ruchome 
geometryczne elementy. Tradycyjną 
widownię z fotelami ukryto za metalo-
wą kurtyną. Publiczność zajmuje przy-
padkowe miejsca na ziemi, pod ścianą 
lub na jednym z  ustawionych dla niej 
podestów, które zarazem umownie wy-
znaczają przestrzeń gry. Aktorzy mają 
na sobie zwyczajne, codzienne ubrania 
i na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się 
niczym szczególnym spośród widzów. 
Szybko jednak odnajdujemy ich w  tłu-
mie – chodzą zdecydowanym, acz po-
wolnym krokiem po liniach prostych i w 
różnych kierunkach, wypowiadając przy 
tym półgłosem jakieś słowa. Oto miejsce 
dziwaczne i niezbyt przyjemne, swoista 
instalacja, w której wszyscy uczestniczy-
my, będąc jednocześnie obserwatorami 
i obserwowanymi. Oto laboratorium ba-
dań nad sztuczną inteligencją – badań, 
w które włączeni mogą zostać wszyscy 
zgromadzeni.

Przedstawienie oparte jest tak na-
prawdę na dwóch tekstach. Z  jednej 
strony pojawia się bowiem Hamlet, ka-
noniczny dramat Williama Szekspira, 
z drugiej – tekst Łukasza Wojtyski HMLT, 
przywodzący na myśl nazwę kodu służą-
cego do tworzenia stron internetowych 
– html. Punktem wyjścia staje się próba 
odczytania Szekspirowskiego Hamleta 
przez androida o imieniu Homer16 (Mi-
rella Rogoza-Biel). Mamy do czynienia 
z robotem przyszłości, który zdolny jest 
nauczyć się różnych „ludzkich” umiejęt-
ności: wykonywać polecenia, wykrywać 
przeszkody, odpowiadać na pytania, 
a także czytać. Ta ostatnia umiejętność 
pozwoli mu na lekturę Szekspira, co po-
winno pomóc w  nauce bycia człowie-
kiem. Jednak czy z literatury naprawdę 
można się tego nauczyć? I co to w ogóle 
znaczy? Czy sztuczna inteligencja całko-
wicie zastąpi kiedyś ludzi? 

Pierwsza część spektaklu, trwająca 
zaledwie czterdzieści minut, to przede 
wszystkim wykład o  tożsamościach 
płciowych i  orientacjach seksualnych 
człowieka. Badaczka (Mirella Rogoza-
-Biel) objaśnia kolejne rodzaje genderów 
wyświetlonych w  tabeli na ścianie: he-

teroseksualny mężczyzna o  przeważa-
jących cechach kobiecych, homoseksu-
alna kobieta o przeważających cechach 
męskich… Okazuje się, że możliwych 
kombinacji jest bardzo dużo; układają się 
one w swoiste algorytmy, wśród których 
każdy powinien znaleźć odpowiednią 
tożsamość. Opracowanie tematu przez 
sztuczną inteligencję zdaje się przynosić 
rozwiązanie każdemu, kto nie mieści się 
w ramach tradycyjnych/akceptowalnych 
modeli „ja”, najczęściej wpisujących się 
w  binarną opozycję: heteroseksualna 
kobieta/heteroseksualny mężczyzna. Ta 
przeciągająca się scena dekonstrukcji 
kulturowo-społecznych wzorców nie ma 
jednak przełożenia na dalszy ciąg spekta-
klu, co może zaskakiwać i rozczarowywać 
zarazem. Temat nienormatywnych tożsa-
mości nie jest już eksplorowany, a jedyne 
nawiązanie do przedstawionego pro-
blemu stanowi nietradycyjny podział ról 
– aktorzy grają postaci kobiece, aktorki 
natomiast występują w rolach męskich.

Homer16 prowadzi nas tymczasem 
przez kolejne sceny tragedii, które odgry-
wają aktorzy-roboty. Na ścianach przez 
cały czas trwania spektaklu wyświetlane 
są kolejne dialogi bohaterów Szekspir- 
owskiego Hamleta, jakbyśmy podglądali 
internetowy czat lub czytali kolejne se-
kwencje skryptu zapisanego w  kodzie 
html. Zdecydowanie ciekawym zabie-
giem jest wykorzystanie urywków pro-
zy Stanisława Lema, który snuje w nich 
swoje futurystyczne, trudne do pojęcia 
wizje. Z kolei dzięki czytanym przez Ofe-
lię (Konrad Biel) fragmentom Zapisków 
z domu wariatów Christine Lavant, rzeko-
me szaleństwo bohaterki wybrzmiewa ze 
zdwojoną siłą. Interesująca estetycznie, 
choć nieco nużąca jest finałowa scena po-
jedynku Hamleta z Laertesem (Katarzyna 
Borek); aktorki uzbrojone w  drewniane 
kije toczą ze sobą niemą walkę (napisy 
z dialogami między postaciami wyświe-
tlane są w tym czasie na ścianach). Może 
tak właśnie będą wyglądać rozmowy 
i konflikty jutra? Nudnawe, bo pozbawio-
ne ludzkich emocji, i bezgłośne, bo prze-
tworzone na skrypty przez inteligentniej-
sze niż człowiek systemy? 

Spektakl w pewnym sensie ma kom-
pozycję klamrową: zarówno na po-
czątku, jak i pod koniec android słyszy 
pytanie „I  jak ci się podoba Hamlet?” 
Warto wybrać się do teatru na spektakl 
Magdy Szpecht, aby samemu ocenić, na 
ile spodoba nam się najbardziej znany 
Szekspirowski tekst w tej specyficznej, 
laboratoryjnej interpretacji.  

Anna Olszak

Buntownik 
z Teksasu
Szukając Romea, reżyseria: Klaudia Hartung- 
-Wójciak, Teatr Bagatela w Krakowie (Polska)

„Balkon za tobą płacze, susząc mokre 
spinacze” – właśnie takie wyznanie 
miłości mogła usłyszeć współczesna 
Julia siedząca na widowni. Bo co ma 
zrobić Romeo, żeby w dzisiejszych 
czasach uchodzić za romantycznego 
i wrażliwego młodzieńca? I chociaż 
taka próba oczarowania „anielicy” 
zarówno u jego wybranki, jak i wi-
dzów wzbudziła uśmiech i polito-
wanie jednocześnie, to reżyserce 
spektaklu, Klaudii Hartung-Wójciak, 
udała się lekka, ale dosadna karyka-
tura ckliwego kochanka, który nijak 
nie przystaje do „tu i teraz”.

  
Obok tropikalnego lasu siedmiu aktorów 
przygotowuje się do castingu: z  jednej 
strony do odegrania roli Romea, z dru-
giej do bycia mężczyzną pożądanym 
przez określoną kobietę (której głos 
z  offu wydaje się narzędziem opresji). 
Reżyserka zadbała o to, by na scenie po-
jawili się mężczyźni zupełnie od siebie 
różni i reprezentujący skrajnie odmienne 
(nie)ideały. Można odnaleźć wśród nich 
strongmana (w stylu Mariusza Pudzia-
nowskiego), dwóch sportowców (ich 
atrybutami są szarfy gimnastyczne), mu-
zyka-hipstera, romantyka-intelektualistę, 
starszego szermierza i młodzieńca nieja-
ko zawieszonego w czasie i przestrzeni 
– ubranego w polarową bluzę i adidasy, 
których współczesność przełamują do-
datki takie jak biały, elżbietański kołnierz 
i pantalony. 

Bohaterowie przymierzają się do dzia-
łania, rozciągają łydki, podglądają siebie 
nawzajem, sprawdzają tekst, szukają 
czegoś wzrokiem. Coś się plącze, coś się 
nie udaje, ale wszelkie niepowodzenia 
są niejako wpisane w próbę odnalezie-
nia się w  gąszczu słów Szekspira. Oka-
zuje się, że interpretacji tekstów autora 
Hamleta jest nieskończenie wiele, a  w 
blaskach i cieniach osób dramatu można 
się przejrzeć na tysiąc sposobów. Od-
wołania do zrealizowanych filmowych 
adaptacji Szekspira i wyliczenia nazwisk 
występujących w nich gwiazd srebrnego 
ekranu pokazują presję ciążącą na akto-
rach, którzy chcieliby, aby to ich kreacje 
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Wiktoria Formella

Romeo jako 
poszukiwany 
Szukając Romea, reżyseria: Klaudia Hartung- 
-Wójciak, Teatr Bagatela w Krakowie (Polska)

Szukając Romea w reżyserii Klau-
dii Hartung-Wójciak przypomina 
formę work in progress. W spektaklu 
usunięto z klasyki Szekspira prawie 
wszystkie postaci, a także tragizm 
zakazanej miłości, którą zastąpiono 
wariacjami na temat utrwalonych 
portretów kochanka z Werony. 

Czarną Salę Teatru Wybrzeże zaaranżo-
wano jako przestrzeń prób. Na scenie 
ustawiono kilka przypadkowych (nie 
wszystkie będą wykorzystywane w spek-
taklu) rekwizytów: sprzęt muzyczny (pia-
nino, keyboard, gitary), pralkę Franię czy 
doniczki ze sztucznymi roślinami. Być 

przeszły do historii. Okazuje się, że słowa 
Szekspira, „barwne, gęste i  soczyste”, 
prowokują do szukania Romea w sobie. 
I nie tylko jego, bo kim byłby Romeo bez 
swojej Julii?

Pomiędzy własnym doświadczeniem 
aktorów a tekstem stratfordczyka poja-
wia się pęknięcie. Zdystansowanie się od 
angielskiego twórcy, które zdaje się leżeć 
u  podstaw koncepcji Hartung-Wójciak, 
umożliwia wykorzystanie elementów 
scenograficznych w zaskakujący sposób 
– stają się one adresatami uczuć Monte-
kiego. Julia zostaje umieszczona w rośli-
nie doniczkowej, białej pralce Frani czy 
w instrumencie muzycznym. Zabieg ten 
zdaje się ironicznym komentarzem do 
archetypu wielkiej miłości, która miała 
połączyć Szekspirowskich kochanków, 
i parodią miłosnych uniesień jako takich. 
Romeo jest tutaj buntownikiem z wyboru 
i buntownikiem z Teksasu jednocześnie. 

Siedem wersji kochanka Julii odpo-
wiada najbardziej typowym wyobraże-
niom o ideale mężczyzny. Twórcy zwra-
cają tutaj uwagę na niebezpieczeństwo 
wpisane w  pożądanie wzorca – każdy 
Romeo jest przegięty i groteskowy, a jed-
nocześnie odarty z indywidualnych cech. 
W tym kontekście Szukając Romea staje 
się opowieścią o napięciu między tym, co 
idealne, a tym, co rzeczywiste. 

Drewniana skrzynia znajdująca się 
w  scenograficznym centrum wydaje 
dźwięki krakania. Moment podniesienia 
jej wieka przywodzi na myśl otwarcie 
puszki Pandory, gdyż w tym samym cza-
sie z prawych drzwi wyłaniają się trzy Ju-
lie. Symboliczny (ale nie na serio) czarny 
kruk jest zwiastunem śmierci obojga ko-
chanków. I chociaż nie wiadomo, skąd się 
wziął, to czy na pewno musimy wiedzieć, 
dlaczego to jego obraz wieńczy przed-
stawienie? W końcu miłość do pralki też 
bywa nieuzasadniona.  

może losowość wykorzystanych elemen-
tów oddaje klimat teatralnych prób do 
przedstawienia, z których większość od-
bywa się w prowizorycznych warunkach. 

Dlatego niektórzy aktorzy są w pry-
watnych ubraniach, ktoś ma na sobie ko-
stium stylizowany na czasy teatru elżbie-
tańskiego, a ktoś inny – kaftan florecisty, 
przywołujący skojarzenia z kultową reali-
zacją Hamleta Jana Klaty, czyli H., którego 
premiera miała miejsce w Stoczni Gdań-
skiej. Różni ich także wiek, jednak – jak 
wskazuje tematyka dramatu Szekspira 
oraz tradycja jego realizacji – dominują 
młodzi. Niektórzy performerzy odczy-
tują fragmenty z dramatu Szekspira, inni 
korzystają z pomocy małych karteczek 
albo bazują na swojej dobrej pamię-
ci. Część z nich czuje się niepewnie na 
scenie, pozostali ze swobodą nawiązują 
kontakt wzrokowy z widzami. Wszystkich 
łączy jedno: marzą o roli Romea.

Monteki w  tym spektaklu nie funk-
cjonuje jako tragiczna ofiara zakazanej 
miłości, tylko – co podkreślono poprzez 
wykorzystanie kilkukrotnie powracają-
cego nagrania audio (wypowiedzi mło-
dej dziewczyny) – jako ideał mężczyzny. 
W scenariuszu Klaudii Hartung-Wójciak 
i Marcina Wojciechowskiego Szekspirow-
skie monologi przeplatane są prywat-
nymi, autoironicznymi wypowiedziami 
aktorów. Fragmenty przypominające 
psychoterapię utkano ze wspomnień 
i  opowieści o  snach, w  których domi-
nującym uczuciem jest, jakże niemęski, 
strach – przed pozostawieniem w  cie-
płych źródłach czy przed grupą głośno 
śmiejących się dziewczyn. 

Po Julii pozostał pusty balkon pod-
świetlany czerwonym światłem, dlatego Sz

uk
aj

ąc
 R

om
ea

, r
eż

. K
la

ud
ia

 H
ar

tu
ng

-W
ój

ci
ak

,
fo

t. 
D

aw
id

 L
in

ko
w

sk
i, 

s.
 4

–5



5Szekspiroff

Zuzanna Berendt

Ciało jako pole 
walki
#Lady JOanna, reżyseria: Joanna Chułek, Aneta 
Jankowska (Polska)

Szekspir stworzył bohaterki, które 
obecnie funkcjonują w kulturze jako 
archetypiczne modele kobiecości. 
Lady Makbet, Julia, Ofelia i Gertruda 
stoją na czele korowodu, w którym 
znajduje się również rzadziej przy-
woływana Lady Anna, główna kobie-
ca bohaterka Ryszarda III. W minia-
turowym programie #Lady JOanny, 
spektaklu prezentowanego w ra-
mach nurtu SzekspirOFF, pojawia się 
pytanie: „Kiedy myślisz o mnie, jako 
postaci Szekspirowskiej, to kto przy-
chodzi Ci na myśl?”. Joanna Chułek, 
autorka przedstawienia, porzuciła 
najbardziej oczywiste odpowiedzi 
i wybrała właśnie Lady Annę.

Mimo że w #Lady JOannie występuje tylko 
jedna performerka, określenie tego spek-
taklu monodramem wydaje się nietrafne 
ze względu na dominującą w tej formie 
rolę słowa. Joanna Chułek słów natomiast 
używa oszczędnie i precyzyjnie, dobiera-
jąc je według określonego schematu. Po-
nadto nie zajmują one pozycji nadrzęd-
nej wobec działań fizycznych, a raczej są 
dla nich uzupełnieniem lub kontrapunk-
tem. Choć kwestia „użyczania” ciała bo-
haterkom literackim przez współczesne 
performerki nie jest tematem spektaklu 
Chułek, to jednak się ją porusza. 

#Lady JOannę otwiera kilkuminutowa 
sekwencja, w której tancerka w hipno-
tycznym, kołyszącym ruchu podnosi się 
z podłogi. Ciało aktorki widzimy od po-
czątku, ale jej twarz pochyloną ku ziemi 
możemy dostrzec dopiero po tym, jak 
JOanna stanie przed nami wyprostowa-
na. Chułek od razu zaczyna wypowiadać 
określenia odnoszące się do Lady Anny, 
a więc bohaterki, którą będzie nie tyle 
odgrywać, ile przybliżać – wchodzić 
z nią w dialog i zadawać jej pytania o to, 
jakiego rodzaju podmiotowość posiada 
kobieta z  kart Szekspirowskiej kroniki. 
Powstająca w ten sposób kreacja JOanny 
to połączenie scenicznej osobowości Jo-
anny Chułek oraz historycznej i literackiej 
postaci Anny Neville.

Wypowiadane przez performerkę na 
początku spektaklu słowa „samotna, 

sensualna, sensoryczna, seksowna”, połą-
czone z rytmicznym, prawie tanecznym 
ruchem, wyraźnie sugerują, że mamy do 
czynienia z uprzedmiotawiającą optyką 
męskiego oka. Pojawiające się na projek-
cjach daty: 1456, 1472 i 1473 wyznaczają 
lata narodzin Anny, jej ślubu z  Ryszar-
dem, księciem Gloucester, oraz narodzin 
ich syna Edwarda. Taki dobór wskazuje, 
że przełomowe momenty w życiu Lady 
Anny definiują pojawiający się na jej dro-
dze mężczyźni dążący do władzy bądź 
mający ją w  przyszłości sprawować. 
W jednej z ostatnich partii tekstu poja-
wiających się w spektaklu Chułek za po-
mocą kilku prostych zwrotów opowiada 
historię Lady Anny: rodziła się, poślubiła 
Edwarda, straciła Edwarda, zakochała się 
w Ryszardzie, poślubiła Ryszarda, urodzi-
ła Edwarda, zmarła. Oszczędność słów 
nie sprawia, że opowiadana historia różni 
się znacząco od tej zapisanej w dramacie 
Szekspira, ujawnia natomiast ograniczo-
ną autonomię Anny jako bohaterki.

Nie sposób odmówić występowi 
Joanny Chułek magnetyzmu i  precy-
zji. Przeniesienie materii literackiej na 
działania fizyczne, jakiego dokonała, 
stanowi ważny i ciekawy przykład tego, 
w  jaki sposób w  dobie teatru postdra-
matycznego można wchodzić w dialog 
z klasycznymi utworami dramatycznymi. 
Ruchy performerki zdają się nawiązywać 
stylem do popowych teledysków, w któ-
rych kobiece ciało ma przede wszystkim 
być estetyczne i  dostarczać widzowi 
przyjemności. Chułek z  performerską 
odwagą wystawia swoje ciało na scenie, 
by pokazać, jak łatwo włączyć kobiecą 
bohaterkę w  uprzedmiotowiający sys-
tem reprezentacji, sprzyjający utrzyma-
niu władzy przez męskich bohaterów  
(i męskich widzów?). Posługując się swo-
im ciałem w taki sposób, nie przekracza 
jednak zasad, na jakich oparty jest ten 
system, ale je przechwytuje i powtarza. 
Siła propozycji nowego spojrzenia na 
Szekspirowskie bohaterki zostaje w ten 
sposób w znaczny sposób ograniczona.  

Romeo postanawia odtworzyć partie 
swojej kochanki. Jedynie w scenie balu, 
inspirowanej baletem Sergiusza Proko-
fiewa, pojawia się osobliwa Julia, w którą 
wciela się trzech aktorów (dwie kobiety 
i jeden mężczyzna) – w szarych kombi-
nezonach, jasnych perukach, o bladych 
licach i z krwistoczerwonymi ustami. Po 
krótkim zdystansowaniu i  zamierzonej 
niedostępności dziewczyna otwiera się 
na relację z Romeem. Nieprzypadkowo 
podczas tańca kochanków jedna Julia 
imituje dłońmi ruchy uszu królika, aby 
potem – gubiąc perukę – niepostrzeże-
nie zniknąć. 

Twórcy Szukając Romea pokazują róż-
ne możliwości realizacyjne i  insceniza-
cyjne, które ma do wyboru reżyser sztuki 
Szekspira. Z jednej strony pojawiają się 
nieoczywiste wybory obsadowe (kultu-
rysta bądź mężczyzna w średnim wieku 
wcielający się w rolę Romea), z drugiej 
– ekstremalnie różne warianty poszcze-
gólnych scen, choćby śmierci kochanka, 
która akurat w tym przedstawieniu zo-
staje odarta z  patosu, tak przecież dla 
niej charakterystycznego. Propozycje 
Klaudii Hartung-Wójciak często przy-
pominają ironiczne żarty, więc Romeo 
może umrzeć w  trumnie, na trumnie 
bądź dusząc się kulką zrobioną z kartki, 
a  agonia niekoniecznie musi przeszka-
dzać mu w grze na gitarze. 

W spektaklu Szukając Romea dramat 
Szekspira powraca w  formie dalekie-
go echa. Znikają nie tylko bohaterowie 
i  akcja – twórcom udaje się wymazać 
cały tragizm z losu młodego kochanka, 
dzięki czemu realizacja zyskuje lekkość  
i dowcip.  

Lady JOanna, reż. Joanna Chułek, fot. Piotr Mateusz Wach
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Maja Skowron

Poza strefą 
komfortu
Shaketherapy. Sztuka życia, reżyseria: Aneta 
Muczyń, Białołęckie Zagłębie Teatralne (Polska)

Jeden z bohaterów Shaketherapy 
dzięki lekturze tekstów stratfordczy-
ka może przejrzeć na oczy. Mężczy-
zna w marynarce i modnych oku-
larach zderza się z bolesną prawdą 
o głoszonych przez siebie mądro-
ściach, które zdobył na dotyczących 
wszystkiego i niczego szkoleniach. 
Pełen pustych haseł coachingowy 
dyskurs sukcesu w konfrontacji 
z nieśmiertelną mądrością autora 
Burzy wypada bardzo słabo – to 
wyraźny przekaz autorki spektaklu, 
który odbył się wczoraj w nietypo-
wej przestrzeni Królewskiej Fabryki 
Karabinów. 

Pytanie, czy wpleceniem w  przedsta-
wienie wyrwanych z kontekstu cytatów 
z wielu sztuk Szekspira Shaketherapy nie 
wpada w zastawioną przez siebie pułap-
kę i, paradoksalnie, nie staje się tym, co 
sam krytykuje: zbiorem następujących 
szybko po sobie, dobrze brzmiących ha-
seł, na przemyślenie których nie daje się 
widzom zbyt wiele czasu. Obserwujemy 
grupę doświadczonych przez życie osób. 
Spotykają się na terapii, której patronuje 
Szekspir. Nieśmiałość, złamane serce, kry-
zys w związku, trauma z przeszłości – nie 
istnieje problem, którego nie można by 
zilustrować cytatem z Szekspira. Trene-
rem, pod okiem którego bohaterowie 
będą sami (choć, oczywiście, poprzez 
lekturę dramatów) zdzierać z siebie kolej-
ne maski na drodze do własnego „ja”, jest 
starszy przewodnik, któremu towarzyszy 
pomocnik o znaczącym imieniu – Ariel. 
W  duecie zaserwują kursantom istną 
burzę emocji, organizując dziesięć sesji, 
których celem jest uczynienie z najsłyn-
niejszego dramatopisarza prawdziwego 
nauczyciela życia.

Rozmowa Ofelii z Hamletem jest pre-
tekstem do rozważań na temat toksycz-
nych związków, co dzieje się podczas 
sesji pt. Inteligencja emocjonalna. Lekcja 
z  Komunikacji odbywa się dzięki „Być 
albo nie być”, Kaliban z  Burzy ilustruje 
Tożsamość, a o Relacjach (o zgrozo) uczyć 
ma Poskromienie złośnicy. Na szczęście 

współczesna Kasia, uczestniczka szkole-
nia, przeczytała tę sztukę do końca i nie 
idzie za swoim pierwowzorem – porzuca 
usiłującego ją poskromić partnera. Sesji 
Kreatywność nie patronuje konkretny 
dramat – to opowiadanie Szekspirow-
skich fabuł inspirowane przedmiotami 
codziennego użytku. Artyści z Białołęc-
kiego Zagłębia Teatralnego w części pt. 
Ciało, umysł z Szekspirem kojarzą proble-
matykę cielesności i kruchości naszego 
materialnego życia. Motywacji do zajęć 

dostarcza zaś Król Lear. Kto chce posiąść 
umiejętność Wpływu, powinien prze-
czytać rozmowę Lady Makbet z mężem, 
z  kolei know-how Autoprezentacji znaj-
dziemy w Jak wam się podoba. Ukorono-
waniem coachingowej przygody z Szeks- 
pirem jest wieńcząca dorobek Mistrza, 
wielka nieobecna tegorocznego Nurtu 
Głównego (ale szczególnie wczoraj dają-
ca o sobie znać mieszkańcom Gdańska) 
– Burza, dzięki której docieramy do Sensu, 
ostatniego przystanku na drodze do od-
nalezienia siebie.

Gdyby przed Shaketherapy rozdać 
uczestnikom karteczki, na których mie-
liby napisać, czego oczekują od tego 
szkolenia, różnorodność ich problemów 
i motywacji stojących za wzięciem udzia-
łu w  spotkaniach na pewno skłoniłaby 
organizatorów do skierowania niektó-
rych na różne terapie. Nagromadzenie 
rozterek i rozmaitych ludzkich dramatów 

w jednym miejscu, choć podkreśla uni-
wersalność Szekspira, potęguje wraże-
nie chaosu i nie pozwala na rozwinięcie 
i głębsze przemyślenie poszczególnych 
myśli. Mało jest też w  przedstawieniu 
Anety Muczyń miejsca na własną inter-
pretację. Czytelny przekaz wypowiadany 
jest ex cathedra przez aktorów, a wzmac-
niają go wzniosłe i  nie mniej czytelne 
sceny, jak chociażby ta, gdy zadufany 
w sobie trener osobisty, recytując tekst 
Hamleta, patrzy w lustro. 

Przeglądających się w literaturze bo-
haterów umieszczono w osobliwej prze-
strzeni Królewskiej Fabryki Karabinów. 
Industrialne wnętrze zapewniło przy-
zwyczajonym do teatralnych foteli wi-
dzom nietypowe doświadczenia, a wy-
świetlane pomiędzy kolejnymi sesjami 
na ekranie, kręcone przez Ariela sceny 
z  offu otwierały kolejną perspektywę 
obserwowania bohaterów tego Szekspir- 
OFF-owego spektaklu, sprawnie łączą-
cego konwencje teatralne ze stylistyką 
paradokumentu. 

Okrutnie traktujący stworzonych 
przez siebie bohaterów Szekspir zdążył 
nas przyzwyczaić do wychodzenia poza 
przysłowiową sferę komfortu. Białołęckie 
Zagłębie Teatralne nie przekonało mnie 
jednak, że autor Hamleta byłby dobrym 
coachem. Najwyraźniej jego teksty sku-
tecznie bronią się przed byciem częścią 
systemu szkoleniowego.  

Shaketherapy. Sztuka życia, reżyseria: Aneta Muczyń, fot. teatru
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Agata Kwiatkowska

Ofelia  
w pokrzywach
Stoję na brzegu rzeki, koncept: Magdalena 
Mellin, Monika Wińczyk aka Pink & Yellow 
(Polska)

Na brzegu rzeki stoi Ofelia – Ofelia-
-Kobieta, Ofelia-Uchodźca, Ofelia-
jakakolwiek figura, którą twórczynie 
przedstawienia rozpoznają jako 
ofiarę obowiązujących porządków.

 
Na murach Teatru Szekspirowskiego 
wydzielono przestrzeń performansu – 
z  tradycyjnym oddzieleniem widowni 
od miejsca działania. Podwyższenie, 
z  którego Magdalena Mellin odczyta 
swój tekst – ubrana jedynie w majtki, ka-
mizelkę ratunkową i czepek pływacki – 
przykryto płachtami biało-pomarańczo-
wego materiału. W tle, jak na maszcie, 
powiewa jedna płachta-flaga. Wszyst-
ko to razem natychmiast uruchamia 
uchodźcze konotacje – być może flaga 
jest wariacją na temat flagi uchodźców 
albo flagą nieistniejącą, więc niewpro-
wadzającą granic. Pomarańczowy kolor 
pojawi się jeszcze w warstwie tekstowej 
– myląc trop. Takich dezorientujących 
zmyłek napotkamy więcej. Mellin w od-
czytywany tekst-manifest wplata język 

poetycki, a  następnie go w  nim prze-
plata. To tekst oniryczny, metaforyczny 
z literackimi aluzjami i cytatami, hasło-
wymi nawiązaniami do obecnej sytu-
acji (społeczno-politycznej?) – lokalnej, 
ale też międzynarodowej. Pojawiają się 
tutaj także wstawki autotematyczne  
i autoironiczne. 

Początkowo performerka, mimo że 
pospiesznie, wypowiada tekst płynnie. 
Później zaczyna refrenować, zapętlać, 
wytwarzać specyficzny rytm, co dzie-
je się najczęściej wtedy, gdy zależy jej 
na podkreśleniu jakiejś kwestii – jej 
automatyzacji, a  przez to i  opresyjno-
ści. Te momenty dotyczą przeważnie 
kobiecego położenia, bo niezależnie 
od tego, że performans ma wyrażać 
sprzeciw wobec przemocy w ogóle, to 
najwięcej mówi się w  nim o  przemocy 
symbolicznej wobec kobiet właśnie, 
inscenizowanej tu zarówno słowem, 
jak i gestem. Gest jest domeną drugiej 
obecnej w przestrzeni sceny performer-
ki, Moniki Wińczyk, która skutecznie 
wykonuje zadanie wzbudzenia w widzu 
dyskomfortu, uruchomienia afektów. 
Słowa „weź mnie do siebie”, które brzmie-
niowo przechodzą w skandowanie, nie 
wiadomo, czy są prośbą o wyzwolenie, 
czy zapowiedzią kolejnego zniewole-
nia. Padają po wyswobodzeniu Mellin 
z kamizelki, uwolnieniu jej ciała, ale to-
warzyszące temu biczowanie zdecydo-
wanie nie wskazuje drogi wyjścia – kto 

tu jest oprawcą? Kto wprowadza opre-
syjne schematy? Gdzie ten zapowiadany 
sprzeciw? Podobnie problematyczny jest 
„transgresyjny performans solo” Wiń-
czyk, która naciera się wodą i stojącymi 
w niej roślinami (pokrzywami?), a następ-
nie się nimi biczuje. Wykrzykiwanemu 
później hasłu „Rzeczpospolita pokrzywa 
parząca” towarzyszą sekwencje dotyczą-
ce uwikłania w „przemocowe porządki” – 
tu w postaci ojczyźnianego masochizmu.  
W spektaklu bierze udział jeszcze trzecia 
osoba, mężczyzna. Wizualnie zbliżony 
do Wińczyk – z głową ogoloną na jeża 
i  podobnie jak ona ubrany w  plastiko-
wy, brunatny worek. Klęka przy rozło-
żonych na białym materiale licznych 
miskach z  także brunatnym płynem. 
Łapczywie chłepce płyn z kilku naczyń, 
po czym przygarbiony, wycofany rozno-
si je wśród publiczności, symbolicznie 
włączając ją w to osobliwe wydarzenie... 
Stoję na brzegu rzeki jest performansem, 
który miał już kilka odsłon. Został zapre-
zentowany między innymi w  Muzeum 
Śląskim w Katowicach podczas wystawy 
Nie jestem już psem, której tytuł został za-
czerpnięty z dramatu Łukasza Wojtyski 
(VV/Nie jestem już psem), podejmującej 
temat wolności, także emancypacji po-
przez twórczość. Być może to jest klucz 
do pracy Pink & Yellow – może nie chodzi 
o emancypacyjną treść, ale o samo per-
formowanie?  

Nie jestem już psem, fot. Michał Jędrzejewski
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ci męskie to zaś bohaterowie faktycznie 
występujący w  tekście Szekspira: ży-
dowski kupiec Szajlok, kupiec wenecki 
Antonio, jego przyjaciel Bassanio oraz 
wenecki Doża. Wszyscy panowie wystę-
pują w czarnych garniturach. Jedynymi 
elementami scenografii są ustawione na 
środku sceny krzesło, przywodzące na 
myśl salę sądową, oraz mały stolik. Na 
murze ponad sceną wyświetlono kolaż 
tekstów, który wydaje się zbiorem nega-
tywnych, pełnych hejtu, anonimowych 
komentarzy z  Internetu, np.: „powiesić 
to nie jest człowiek”, „ujebać ręce i nogi”, 
„skurwysyn powinien być martwy”, co 
sygnalizuje, że akcja tego dość ascetycz-
nego spektaklu dzieje się w czasach nam 
współczesnych, a nie – jak mogło się po-
czątkowo wydawać – w niekonkretnej, 
uniwersalnej czasoprzestrzeni. 

Reżyser, Paweł Budziński, postanowił 
zrezygnować z  komediowego charak-
teru Szekspirowskiej sztuki, czyniąc ze 
spektaklu opowieść tragiczną. Jak mó-
wił w jednym z wywiadów: „Wycięliśmy 
z komedii Williama Szekspira jedyną nie-
komediową scenę i zrobiliśmy z niej arcy-
tragedię”. Mowa tu, rzecz jasna, o sporze 
o pieniądze, toczącym się pomiędzy Szaj-
lokiem – przepełnionym nienawiścią do 
ludzi bogatych, pogardzanym przez We-
necjan, także ze względu na jego pocho-

Agata Łukaszuk

Love or hate?
Nienawiść, reżyseria i adaptacja: Paweł 
Budziński, Teatr Bakałarz (Kraków)

Spektaklem pod tytułem Nienawiść 
z działającego przy krakowskim 
Uniwersytecie Pedagogicznym Teatru 
Bakałarz zakończył się szósty dzień 
Festiwalu Szekspirowskiego. Przedsta-
wienie w reżyserii Pawła Budzińskiego 
oparte jest na motywach komedii 
Williama Szekspira Kupiec wenecki,  
nie mamy tu jednak do czynienia –  
w najmniejszym nawet stopniu –  
z żartobliwym spektaklem. Napisany 
w ostatnich latach szesnastego wieku 
tekst angielskiego pisarza stał się 
przyczynkiem do refleksji nad tytuło-
wą nienawiścią, która, niczym pande-
mia, szerzy się w dzisiejszym świecie.

Do niewielkiej plenerowej sceny oto-
czonej murami Teatru Szekspirowskie-
go prowadzą wąskie korytarze. Im bli-
żej miejsca akcji, tym wyraźniej słychać 
śpiewaną w  akompaniamencie skrzy-
piec żydowską pieśń. Dwie śpiewające 
i  bezimienne postacie kobiece ubrane 
w długie suknie uosabiają miłość. Posta-

dzenie i  kulturową obcość, żydowskim 
kupcem a  mieszkańcami miasta: Dożą, 
kupcem Antoniem i  jego przyjacielem 
Bassaniem. Szekspirowski Kupiec wenecki 
jest tu inspiracją do opowieści o nienawi-
ści, również tej na tle religijno-rasowym, 
której odpryski są dziś, jak nigdy dotąd, 
wszechobecne – wystarczy zajrzeć do 
Internetu, by zalała nas płynąca z forów 
fala hejtu, wymierzona we wszystko, co 
inne. Podobnie dzieje się u Budzińskie-
go w przypadku niechęci Wenecjan do 
Żydów. Co więcej, reżyser szczególnie 
akcentuje żydowskość Szajloka, który 
doświadcza różnych, mniej lub bardziej 
przemocowych, form upokorzenia. 

Najciekawsza jest chyba finałowa sce-
na spektaklu. Aktorzy rozdają widzom 
pistolety, zachęcając ich, żeby sami wy-
mierzyli karę Szajlokowi. Tylko jeden 
mężczyzna decyduje się jednak na strzał. 
Po chwili aktorzy sami zaczynają celować 
w bohatera, a z pistoletów leje się woda, 
co ma znaczenie nie tyle komiczne, ile 
symboliczne – mężczyzna, by ocalić ży-
cie i majątek, musi przyjąć chrzest. Mimo 
płynących ze sceny zachęt publiczność 
odmawia udziału w tym akcie. Na pyta-
nie: „czy świat jest już całkowicie zdomi-
nowany przez nienawiść, czy jednak jest 
w  nim miejsce na miłość?” każdy musi 
odpowiedzieć sobie sam.  

Nienawiść, reżyseria: Paweł Budziński, fot. Klaudia Komperda
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Nie możemy ich 
zatrzymać
Z Philipem Parrem, dyrektorem arty-
stycznym i reżyserem Teatru Parrabbola 
z Wielkiej Brytanii, rozmawia Anna Olszak

Jak wygląda wasza praca nad spekta-
klem? Pracujecie kolektywnie czy tra-
dycyjnie? 
Wydaje mi się, że pracujemy, mieszając 
tryb pracy kolektywnej i  tradycyjnej. 
Główną zmianą, której dokonaliśmy 
w spektaklu Sen nocy letniej, przyjeżdża-
jąc tutaj, jest pewnego rodzaju wycięcie 
kawałka z większej wersji, którą zrobili-
śmy z osiemnastoma aktorami grającymi 
w mieście w Rumunii. W Gdańsku wystą-
pi [dzisiaj o 22.15 i jutro o 14.00 – przyp. 
red.] czwórka aktorów wcielających się 
w te same co w oryginale role. Zasada 
także się nie zmienia – publiczność bie-
rze udział w  „wyprawie”, uczestniczy 
w  przedstawieniu. Spektakl fizycznie 
zabiera widzów w podróż. Znajdują się 
w niej, rozpoczynają wędrówkę, w  tra-
dycyjny sposób, z  przyczyn logistycz-
nych. To, jak gramy, jak wykorzystujemy 
przestrzeń, zależy od tego, jak się ona 
zmienia. Największej części tego, co 
i  jak gramy, nie jesteśmy w  stanie wy-
próbować przez wzgląd na widownię, 
która uczestniczy w  spektaklu. Nawet 
jeśli ludzie tylko stoją i  patrzą, to sami 
wybierają sobie dane miejsce. To spra-
wia, że aktorzy nie mają kontroli nad 
całością. Przez to przedstawienia różnią 

się od siebie, jedno od drugiego. Zmie-
nia się publiczność, zmienia się spektakl.  

Jakie możliwości daje ci teatr plene-
rowy?
 Rzecz jest w tym, że spektakl odbywa się 
w miejscu, które ludzie widzą każdego 
dnia. Ustawia się tam aktorów i opowia-
da ich historie, które są w zasięgu ręki. 
Teren się zmienia. Jeśli gra się na ulicy, 
ławka przestaje być tylko ławką, a staje 
się miejscem do gry. Jeśli ktoś na niej śpi 
lub coś się wydarza, widz to zapamiętuje 
i  przez to dokonuje zmiany tego miej-
sca. W naszym Śnie nocy letniej używamy 
publiczności częściej niż aktorów. To się 
zmienia zależnie od spektaklu, czasem 
sytuacja jest bardziej klarowna, czasem 
mniej. Przedstawienie staje się intere-
sujące w  momencie, gdy publiczność 
wchodzi w  interakcję. Widzowie chcą 
odpowiadać, komentować, popierać 
pewną postać w jej działaniach. Czasa-
mi zachowania publiczności zmieniają 
akcję lub ją zatrzymują. Oglądający czują 
się skuteczni, mają poczucie sprawstwa. 

Skąd zainteresowanie Szekspirem? 
Jego twórczość daje ci inne możliwo-
ści niż pozostali autorzy?
Sięgam do jego twórczości z  kilku po-
wodów. Wszyscy go znają, dlatego może 
być opowiedziany na wiele sposobów, 
na wiele języków. My będziemy grać 
po angielsku i rumuńsku. W Szekspirze 
interesuje mnie język, kolory i kształty 
jego historii. Myślę, że częste wystawia-
nie tego autora przyczynia się do jego 

zrozumienia. Ciekawe w graniu na Festi-
walu Szekspirowskim jest to, że można 
się zderzyć z  różnymi interpretacjami 
tej samej sztuki. Możemy zobaczyć ją 
w plenerze, na scenie głównej również. 
Jedna historia może być opowiedziana 
na wiele sposobów, używać wielu dróg. 
Są w niej zawarte różne elementy, któ-
re każdy może odnaleźć i wykorzystać. 

Parrabbola tworzy teatr, który opo-
wiada historie społeczności, pozwala-
jąc je usłyszeć. Co chcesz powiedzieć? 
Najważniejsze jest to, co oni chcą po-
wiedzieć, nie ja. Kiedy zaczynam pracę 
w danej społeczności, pierwsze pytanie 
brzmi: „Powiedz mi, co chcesz powie-
dzieć, co chciałbyś przekazać”. Chcę się 
dowiedzieć, czy jest coś ważnego w hi-
storii miasta, w  historii ludzi. Głos jed-
nostki jest głosem społeczności. Istotne 
jest to, jak dana społeczność zinterpretu-
je Szekspira, jak go zagra, co w nim znaj-
dzie. Pracujemy nad tym każdego dnia. 
To zależy również od miejsca, nie znamy 
go, a ono nam mówi, dyktuje, jak mamy 
zagrać. Jego kolory, ludzie prowadzą hi-
storię swoją własną drogą. Aktorzy wciąż 
poszukują inspirujących poglądów i my-
śli, wybierają je, dyskutują i rozmawiają 
o nich. Nie wiemy, jaka trafi się publicz-
ność, co powie, jak zareaguje, jaka bę-
dzie, nie możemy jej zatrzymać, dlatego 
jest częścią przedstawienia. Jest to duże 
wyzwanie dla aktorów, którzy potrzebu-
ją dużych umiejętności prowadzenia hi-
storii i improwizacji. To sprawia, że każdy 
spektakl jest dla nas jak niespodzianka.  

Tłumaczenie: Anna Olszak
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Rozwiąż rebus*, by poznać nazwisko człowieka, który, według Calvina Hoffmana,  

był Szekspirem. Powodzenia! 

*Rebus rozwiązujemy od lewej do prawej.

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a _ _ _ gwiazdy w oprawie jej oczu,  

blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy. (Romeo o Julii)
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Adriana Mickiewicz

Szekspir drogę 
wskaże
Wernisaż muralu Jak wam się podoba,  
autorka: Iwona Zając

Podmiejskim tunelom raczej daleko 
do magii Lasu Ardeńskiego. Kto, 
pomijając może miłośników Andrzeja 
Bursy, dla których „klozet w tancbu-
dzie” (z wiersza Sylogizm prostacki) 
to szczyt estetycznego zaspokojenia, 
nigdy nie wybrał drogi naokoło, za-
miast zadręczać swoje zmysły uroka-
mi podziemnego korytarza lub, gdy 
masakry nie dało się uniknąć, chociaż 
nie przyspieszył kroku? Jednak dzię-
ki pracy Iwony Zając jedno z takich 
gdańskich przejść powoli przemienia 
się w urokliwe dzieło sztuki.

Artystka przy pomocy studentek i  jed-
nego studenta Akademii Sztuk Pięknych 
w  Gdańsku od 2006 roku stopniowo 
zapełnia szarą, brudną ścianę pod ulicą 

który nie mogąc się zdecydować, jaką 
ścieżką podążyć – Hamleta czy Ofelii, 
potrzebował wsparcia procentowego 
trunku i  teraz pijany smacznie chrapie. 
Poszczególne fragmenty muralu sta-
nowią odrębne części, które nie tworzą 
spójnej historii, łączy je jedynie wspólny 
temat. Przypominają nieco konwencję 
spontanicznego graffiti. Dzięki temu na-
wet osoby spieszące się na kolejkę, które 
zdążą jedynie szybko rzucić okiem, będą 
usatysfakcjonowane. 

Podczas wernisażu Iwona Zając pod-
kreślała rolę współpracy tak między pra-
cującymi nad muralem artystami, jak i z 
różnymi instytucjami (między innymi 
z  Gdańskim Zarządem Dróg i  Zieleni), 
które umożliwiły realizację projektu od-
nowy zaniedbanego przejścia. Artystka 
stara się, aby przechadzka pod gdań-
skimi ulicami stała się przyjemna. Plany 
są długofalowe. Poza poprawą estetyki 
tunelu obejmują także kwestie pragma-
tyczne, w tym naprawę oświetlenia oraz 
zamontowanie tablic z informacjami dla 
turystów. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że droga do tego celu nie będzie zbyt 
kręta.  

Okopową i  Podwalem Przedmiejskim 
malunkami inspirowanymi twórczością 
Szekspira. W tym roku artystka tworząc 
mural, inspirowała się mapą, drogowska-
zami oraz grupą przechodniów przerażo-
nych koniecznością zejścia tam, gdzie nie 
działa Google Maps. 

Jak wam się podoba nawiązuje do 
sztuki angielskiego dramaturga pod 
tym samym tytułem, w  której bohate-
rowie, aby odnaleźć miłość, muszą naj-
pierw zgubić się w lesie. Na ścianie od-
najdziemy także odwołania do innych 
sztuk: Hamleta, Króla Leara czy Snu nocy 
letniej. Cytaty pochodzące z  tych dzieł 
wkomponowano w zabawne, kolorowe 
malunki. Szczególnie urocze są stojące 
obok siebie koty – różowy anioł oraz 
czarny, przypominający nietoperza dia-
beł. Sympatyczne zwierzątka uosabiają 
dwie różne drogi, dobrą i złą, stanowiące 
źródło dylematów moralnych, których 
przecież tak pełno w dziełach stratford-
czyka. W połączeniu z cytatem rysunek 
zmusza do refleksji, czy aby na pewno 
„wszystko jest dobre, co do celu wiedzie” 
(Sen nocy letniej). Uśmiech na twarzach 
przechodniów wywoła także brodacz, 

Fragment projektu muralu 


