






Makbet zabił króla, bo nie mógł zgodzić się na Makbeta, który lęka się zabić 
króla. Ale Makbet, który zabił, nie może zgodzić się na Makbeta, który zabił. 
Makbet zabił, żeby wyjść z koszmaru, żeby go zakończyć. Ale koszmarem 
jest właśnie konieczność morderstwa. Koszmarnością koszmaru jest właśnie 
to, że nie ma końca . „Straszna jest tylko taka noc, po której nie wstaje dzień ". 

Noc, w którą zapada się Makbet, jest coraz głębsza . Makbet zamordował ze 
strachu i dalej morduje ze strachu. To jest druga część prawdy o Makbecie. 
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Makbet marzy o końcu koszmaru i coraz głębiej zapada się w koszmar. Mak
bet marzy o świecie bez zbrodni i coraz bardziej pogrąża się w zbrodnię. 
Ostatnią nadzieją Makbeta jest, że umarli nie wstaną . (. . .) 

Ale umarli wstają. (. . .) Ducha Banka dostrzega tylko Makbet. (. . .) Makbet 
marzył o morderstwie ostatnim, o morderstwie, które będzie końcem mor
derstw. Teraz już wie: takiego morderstwa nie ma. I to jest trzecie i ostatnie 
z doświadczeń Makbeta. Umarli wracają . . „ 

Jan Kott, SZEKSPIR ,WSPÓŁCZESNY: 

1 "Makbet albo zarażeni śmiercią" 
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Makbet pozwala wiedźmom uniknąć kary, wskazuje jednak na monstrualne 
zagrożenie, jakim jest ich obecność dla tkanki cywilizo';°;anego życi:.1 Genial-

, ~- Il' 

ność sztuki wynika wprost z siły tej sugestii, dzięki której 1publiczn'ość nigdy .· „~ 

się z wiedźmami nie upora, albowiem najintensywniejf obecne są właśnie 
wtedy, kiedy ich nie widać, gdy stają się częścią codzienności. Jeśli obawia
my się utraty męskości i boimy potęgi kobiet, nie musimy szukać brodatych 
staruch na wrzosowisku, wystarczy, że przyjrzymy się własnej żonie . Jeśli 

nękają nas pokusy, bójmy się własnych snów. Jeśli niepokoimy się o przy
szłość, spójrzmy uważnie na przyjaciół. A jeśli lękamy się pustki duchowej, 
zwróćmy oczy nie na zawartość piekielnego kotła , lecz w głąb siebie. (. . .) 

Wiedźmy - niesamowite, nieokreślone, nieuchwytne, niezrozumiałe - sta
nowią uosobienie zasady nieprzejrzystości, którą Shakespeare zastosował 
w swoich wielkich tragediach. Teatr szekspirowski to przestl7eń niejedno
znaczności, gdzie nie liczą się konwencjonalne wyjaśnienia , jeden człowiek 
może wejść w umysł drugiego, a to, co cielesne, spotyka się z tym, co fan
tastyczne. 

Stephen Greenblatt, SHAKESPEARE. STWARZANIE ŚWIATA 
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Reżyser 

Reżyser teatralńy/absolwent polonistyki (teatrologii ) UJ i wydziału reżyserii dramatu 
krakowskiej PWSi. W teatrze szczególnie interesuje go właśnie Teatr, który dzięki swej 
umowności wydaje się idealnym narzędziem do poszukiwania prawdy o człowieku . 

Stąd zainteresowanie polskim dramatem romantycznym i szereg jego real izacji ( m.in . 
„Korgian" - Teatr im. Węgierki w Białymstoku, „Sen srebrny Salomei" - Teatr Śląski w 
Katowicac.h, „Mąż i żona"- Tesinske Divadlo w Czeskim Cieszynie, „ Mazepa" - Teatr 
Dramatyczny w Płocku, „Lila Weneda" - Teatr im. CK Norwida w Jeleniej Górze). Z 
tego samego powodu Prus szczególnie interesuje się dramaturgią najnowszą , szcze
gólnie taką , która poszukuje autonomicznego języka Teatrum.in . „mady-baby.edu" w 
Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego, „Novecento" w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Gó
rze. W gorzowskim teatrze wyreżyserował „Nie-Boską Komedię" Krasińskiego (201 O) . 

Scenograf 
Absolwent ASP w Poznaniu: w 1973 uzyskał dyplom z wystawiennictwa. Zaj
muje się scenografią teatralną oraz projektowaniem architektury wnętrz , 

grafiki i rysunkiem. Przez wiele lat był związany z Teatrem Witkacego w Za
kopanem. W swoim dorobku scenograficznym ma eksperymentalne, wyda
rzenia~atralne w przestrzeniach pozateatralnych w Polsce, m.in. spektakl 
„Wszyscy odchodzą w ciemność" w reż. K. Prusa, zrealizowany w Ruinach Teatru 
Miej~~il{_g~ w Gliwicach. Marek Mikulski prowadzi w Warszawie wspóln ie z synem 
autorską pracownię projektową scenografii , architektury wnętrz i wystawiennictwa. 
Wraz1: z synem są autorami projektów stałych ekspozycji w Polskich muzeach a 
ekspozycje czasowe ich autorstwa, zrealizowane środkami teatralnymi jako instala
cje plastyczne, prezentowane byłym.in. w Paryżu , Bruksel i, Strasburgu i Budapeszcie. 
Scenografia do „Makbeta" jest siedemnastą wspólną realizacją z reżyserem Krzysz
tofem Prusem. 
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Choreograf 
Nauczyciel tańca , choreograf, reżyser, performer, wykładowca Akademii Muzycznej 
w Łodzi (kierunek choreografia) , PPSKAK w Kaliszu i kursów Teatru Tańca Alter. W 
latach 1992 - 2008 dyrektor artystyczny Międzynarodowych Prezentacji Współczes
nych Form Tanecznych w Kaliszu . Autor programu nauczania tańca współczesnego 
i teorii ruchu. Twórca techniki ruchu wykorzystującej punkt podparcia jako podstawę 
do ruchu zgodnego z indywidualną motoryką ciała . Współpracuje z teatrami drama
tycznymi w całej Polsce, m. in .: Teatrem w Krakowie, Teatrem Polskim w Poznaniu , 
oraz Teatrem im. Modrzejewskiej w Legnicy. Bierze udział w licznych projektach 
tanecznych i teatralnych. Prowadzi warsztaty w kraju i za granicą. W gorzowskim 
teatrze pracował przy spektaklach „Zapach żużla " w reż. Jacka Głomba i „Czajce. Por
tretach miłości " w reż . Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej . 




