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ODNIESIENIE DO ARTYKUŁU  
W GAZECIE ŚWIĘTOJAŃSKIEJ Z DNIA 8.08.2022 
 
 
Teatr Pieśń Kozła w konkursie o Złotego Yoricka 
 
Przyjęcie Teatru Pieśń Kozła do konkursu o Złotego Yoricka podyktowane było faktem, iż teatr 
ten odnosi międzynarodowe sukcesy, dysponuje budżetem na poziomie teatrów 
instytucjonalnych, jest legendą teatru alternatywnego. Dla organizatorów Konkursu jest jasne, 
że teatry o międzynarodowym statusie mogą brać udział w zmaganiach o Złotego Yoricka. 
Teatr Pieśń Kozła dawno przekroczył obieg offowy – ze względów artystycznych, 
strukturalnych, jak i budżetowych. 
 
Warto rozważyć, czy gdyby w 1988 r. istniał konkurs o Złotego Yoricka, a Tadeusz Kantor 
wystawiłby „Kupca weneckiego”, redaktor Wyszomirski pokazałby ten spektakl w nurcie off 
czy w konkursie o Złotego Yoricka. Organizatorzy konkursu o Złotego Yoricka walczyliby 
o udział spektaklu Kantora w finale, nie patrząc czy Cricot 2 jest miejski, samorządowy czy 
działa jako stowarzyszenie.  
 
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że regulaminy są istotne i konieczne, jednak istnieje reguła 
precedensu. Skoro w 2018 r. profesor Limon zaakceptował „Hamleta” w reż. Grzegorza Brala 
w finale Yoricka i nikt nie protestował, obecność spektaklu tego reżysera w 2022 r. w finałowej 
piątce nadal wydaje się być uzasadniona.  
 
Rozważymy jednak w latach kolejnych zmianę zapisu tak, aby teatry wywodzące się z nurtu 
off, a istniejące w obiegu instytucjonalnym (jak np. Teatr Ósmego Dnia, który jest już od wielu 
lat instytucją miejską) czy te, mające status organizacji pozarządowych, ale 
o międzynarodowej rozpoznawalności, mogłyby być częścią konkursu o Złotego Yoricka, nie 
budząc przy tym zastrzeżeń formalnych. Mamy nadzieję, że docelowo wiele teatrów, 
walczących w tej chwili o nagrodę SzekspirOFF będzie mogło – również dzięki niej – stawać się 
coraz bardziej rozpoznawalnymi i w swoich działaniach wkraczać na wyższe poziomy 
budżetowe, marketingowe i artystyczne.  
 
Premiera „Romeos&Julias unplagued. Traumstadt” 
  
Premiera „Romeos&Julias unplagued. Traumstadt” odbyła się 21 czerwca 2021. Kwalifikacje 
zawsze kończone są pod koniec maja. Czerwcowe premiery zwykle nie wchodzą do najbliższej 
edycji festiwalu. Sondażowe rozmowy o przyjeździe danego tytułu toczą się ze względów 
logistycznych dużo wcześniej. Prowadzi je każdy festiwal na świecie. Nie ma to wpływu na 
selekcję, rozmowa sondażowa jest puszczaniem w ruch machiny organizacyjnej festiwalu, 
która musi ruszyć wcześniej niż miesiąc przed festiwalem. Tak więc wszystkie premiery po – 



orientacyjnie 5 czerwca – przechodzą na kolejną edycję. Tak samo wygląda to w Konkursie na 
wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej czy w Klasyce Żywej.  
 
Regulamin SzekspirOFF 
 
Organizatorzy, decyzją dyrektor Agaty Grendy, postanowili zaprosić do konkursu zarówno 
spektakle z nurtu Prezentacje, jak i Produkcje. Daje to szanse przedstawieniom, które już są 
na rynku, ale wspiera też produkcję nowych. Zależy nam, by nurt OFF stał się równie ważną  
jak pozostałe, częścią festiwalu, a nie czymś co do tej pory mogło być kojarzone było z teatrem 
amatorskim, a więc gorszym, mniej interesującym. Cieszymy się też, że możemy finansowo 
wspierać artystów i niezależny teatr. Uważamy, że powinniśmy docenić i zauważyć zarówno 
spektakle, które powstały w ciągu roku, jak i te, które nie miałyby takiej możliwości, gdyby nie 
dofinansowanie festiwalu. Każdy z nich ma takie same szanse, a my możemy zachęcać 
artystów do tworzenia dzieł opartych na twórczości Williama Szekspira.  
 
Zwycięzców konkursu wyłaniało międzynarodowe jury, z którego cztery osoby nie znały 
kuratorki i nie znały żadnego z zespołów prezentujących się podczas 26. edycji Festiwalu 
Szekspirowskiego. Decyzja ta okazała się trafna. Zaproszenie tego samego jury do oceniania 
obu konkursów pozwoliło wejść nurtowi SzekspirOFF na wyższy poziom, choćby frekwencyjny, 
spektakle były wyprzedane. Chociaż przecież był to gest ryzykowny dla organizatorów – nie 
wiedzieliśmy jaki kształt będą miały premierowe spektakle. Gest ten jednak docenili wszyscy 
artyści obu nurtów oraz publiczność – kupując bilety. 
 
Nagroda dziennikarzy 
 
Regulamin przyznania nagrody był stworzony przez dziennikarzy. Redaktor Piotr Wyszomirski 
był zapraszany na spotkanie, by pracować nad tymże regulaminem. Jednak nie przyłączył się 
do prac, twierdząc, że regulamin nie jest potrzebny. To dziennikarze ustalili jakie zasady będą 
panowały podczas obrad oraz wskazali przewodniczącego. W obradach brali udział również 
przedstawiciele mediów, którzy niejednokrotnie zasiadali w jury konkursów teatralnych. 
Protokół trafił do red. Wyszomirskiego. Dziwi nas, że dziennikarz, który nie wziął udziału 
w tworzeniu procedur przyznawania tej nagrody, a był do nich zaproszony, teraz sugeruje, że 
są one nieprzejrzyste czy niejasne.  W przyszłym roku zapraszamy do prac nad regulaminem 
i do udziału w obradach. Dzięki temu autor artykułu będzie miał realny wpływ na kształt 
regulaminu, przebieg obrad i ich wynik. Zniesmaczenie redaktora wyborem nagrodzonego 
spektaklu i uzasadnieniem jury przyjmujemy do wiadomości, każdy w demokracji ma prawo 
do własnych ocen.  
 
Legenda Festiwalu 
 
Agata Grenda w całości kontynuuje linię programową festiwalu stworzoną przez prof. Jerzego 
Limona, zapraszając do współpracy dwoje kuratorów, którzy przez ostatnie lata wybierali 
polskie produkcje prezentowane na festiwalu. Katarzyna Knychalska i Łukasz Drewniak 
dokładnie te same tytuły zaproponowaliby profesorowi Limonowi na tegoroczną edycję, które 
zaproponowali Agacie Grendzie. Pod tym względem zmiana na stanowisku dyrektora festiwalu 
nic nie zmieniła. Jeśli program festiwalu różni się od lat ubiegłych to wyłącznie dlatego, że 
żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, co odnotowują także twórcy teatralni. 



Festiwal nie kreuje spektakli festiwalowych oraz nie wybiera najlepszych z wszystkich 
produkcji dostępnych na rynku. Pokazujemy wyłącznie spektakle, w których punktem wyjścia 
była twórczość Williama Szekspira. A tych jest na rynku coraz mniej każdego roku.  Jeśli więc 
redaktor uważa, że ktoś się „rozprawia z legendą” – to są to twórcy, którzy rozprawiają się co 
roku z Szekspirem, a nie dyrektor Grenda z działalnością swojego poprzednika.  

Nie mamy w planach zadowalać wszystkich gustów (jest to poza tym niemożliwe), pokazujemy 
to co jest dostępne na polskim rynku i robimy to w sposób możliwie atrakcyjny. Cieszymy się, 
że festiwalowi towarzyszył miesięczny darmowy program warsztatów dla społeczności 
lokalnej pt. Szekspir: Rozgrzewka – po polsku i ukraińsku, że byliśmy obecni ze stoiskiem na 
Jarmarku Dominikańskim, że uruchomiliśmy dziedziniec z małą gastronomią i ofertą taneczno-
relaksacyjną, że zaproponowaliśmy nowe formy dotarcia do widza, jak np. „spoilery” spektakli.  

SOLD OUT 

Redaktor Piotr Wyszomirski doskonale zdaje sobie sprawę, że „amerykańska narracja”, którą 
postanowił przypisać dyrektorce festiwalu brzmi świetnie jako pomysł na artykuł. Zarzut, że 
cieszymy się w mediach społecznościowych wyprzedanymi spektaklami, używając 
angielskiego zwrotu „sold out”, w kontekście „dwóch słów, które organizatorzy lubią 
najbardziej”, jesteśmy w stanie zrozumieć, zwłaszcza, że nie każdy posługuje się jeszcze biegle 
językiem angielskim. Jednak wskazywanie, że chwalimy się wyprzedanym spektaklem w sali, 
w której mieści się 50 osób, jest po prostu manipulacją. Sala ta była bowiem nie tylko 
wyprzedana dwukrotnie, ale też sam spektakl był jedną z dziesięciu wyprzedanych produkcji – 
w salach od 50 do 500 miejsc. Jeśli więc festiwal przed rozpoczęciem edycji wyprzedaje 10 na 
19 spektakli, a na resztę sale są prawie w całości zapełnione – to właśnie social media są 
miejscem, w których dobry marketingowiec robi z tej informacji użytek.  

Każdy ma prawo do swoich ocen i sądów na temat edycji, dziękujemy za analizę festiwalu. 
Wszystkie głosy bierzemy pod uwagę, oddzielając personalne upodobania widzów i ich prawo 
do ocen oraz PR-owych pomysłów na artykuł, od życzliwej rozmowy o faktach. 
 


