„Lady” – multimedialny spektakl
z szekspirowskimi archetypami
w tle
Monodram na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira
Scenariusz: Hanna Bondarewska i Andrzej Żurowski
Koncept Artystyczny, Reżyseria i Wykonanie: Hanna Bondarewska
Muzyka: Jerzy Satanowski
Kostiumy: Agata Uchman
Multimedia: Justyna Alicja Bielecka
Prapremiera 4 października 2019 r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie. W planach podróż po Ameryce, śladami Heleny
Modrzejewskiej.

„Lady” – interaktywny, multimedialny spektakl-monodram, zainspirowany postacią
szekspirowskiej Lady Makbet – jest próbą odpowiedzi na wiele nurtujących nas,
kluczowych pytań. Kim jest współczesna kobieta i jakie są cele oraz motywy jej
działania? W jakim stopniu naszym zachowaniem sterują stereotypy płci, a w jakim
pierwotne instynkty i osobowość? Czy szekspirowskie archetypy wpływają na nasze
myślenie i działanie? Jaka jest cena naszych wyborów? W jaki sposób możemy
uchronić się przed okrucieństwem i chaosem otaczającego nas świata?
Hanna Bondarewska z Waszyngtonu – twórczyni spektaklu, nie tylko uwspółcześnia
przesłanki klasycznego dramatu, przedstawiając studium władzy, namiętności i
zemsty, ale wprowadza widza w świat ekstremalnych archetypów kobiecych, od
ochronnego do krwiożerczego. Pierwsze wcielenie aktorki, Hekate, jako Wiedźma –
zapomniany archetyp Wielkiej Matki – zaprasza nas do aktywnego udziału w
magicznym rytuale, przy dźwiękach bębna, mis tybetańskich, grzechotek i
wspaniałej muzyki Jerzego Satanowskiego. Czy uda jej się dodać nam wewnętrznej
mocy i wiary w to, że możemy zmienić świat? Czy wyczaruje inny bieg historii? Czy
doda nam nadziei?

REALIZATORZY:
Hanna Bondarewska jest polsko-amerykańską aktorką, reżyserem oraz
założycielką, jak również dyrektorem artystycznym Ambassador Theater w
Waszyngtonie. Wyreżyserowała i wyprodukowała wiele spektakli reprezentujących
kultury różnych krajów, między innymi Polski, Bułgarii, Francji, Belgii, Indii, Czech i
Włoch oraz wiele programów edukacyjnych przybliżających młodzieży
waszyngtońskiej kultury świata. Uzyskała tytuł MFA (Master of Fine Arts) in
Classical Acting w George Washington University w Waszyngtonie, USA. W 2016
roku we Włoszech uczestniczyła w warsztatach artystycznych z noblistą Dario Fo
oraz studiowała w Royal Academy of Dramatic Arts w Londynie, gdzie ukończyła
intensywny kurs szekspirowski. Posiada wiele nagród, między innymi prestiżową
nagrodę Helen Hayes za osiągnięcia artystyczne, DC Theatre Scene za najlepszego

reżysera oraz nagrodę aktorską Julia Heflin Performing Arts Award oraz wiele
innych. Ma na swoim koncie wiele wspaniałych ról w języku angielskim jak i w
polskim, które zagrała na amerykańskich scenach. Między innymi takie role jak:
Lychorida w “Perykles” i Ligarius w “Julius Caesar” W. Shakespeare’a, Antonia w
“They Don’t Pay? We Won’s Pay!” Dario Fo, Negma Sadiq w “Visitor” Alfreda
Faraga, George Sand w „Summer at Nohant” (“Lato w Nohant”) Jarosława
Iwaszkiewicza oraz wiele innych.

Wyreżyserowała i wyprodukowała wiele przedstawień w Waszyngtonie oraz na
Florydzie, między innymi “Tango” i “Out at Sea” (“Na pełnym morzu”) Mrożka, “The
Madman and the Nun” (“Wariat i Zakonnica”) Witkacego, “The Peephole” Alfreda
Faraga, “The Trap” (“Pułapka”) Tadeusza Różewicza oraz wiele innych, które
spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widowni oraz krytyki. Celem jej działań
artystycznych jest kontynuacja poszukiwań archetypów w dramacie szekspirowskim
poprzez doświadczenia naszych czasów oraz poszukiwanie nowych form w teatrze
współczesnym poprzez współpracę artystyczną i wymianę doświadczeń z wybitnymi
artystami naszych czasów. Zainspirowana postacią Heleny Modrzejewskiej, pragnie
odnaleźć archetyp Lady Macbeth w naszych czasach poprzez owocną współpracę
artystyczną pomiędzy doświadczeniami kultur -polskiej i amerykańskiej w
odkrywaniu Szekspira na nowo.

Jerzy Satanowski, kompozytor i reżyser – jest absolwentem filologii polskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972). Debiutował w latach 60. w
Lesznie, w grupie rockowej „Następcy” (śpiew i gitara, kompozycje). Na początku lat
70. stworzył z Edwardem Stachurą szereg utworów, które stały się przedmiotem
swoistego kultu młodego pokolenia. Kompozytor muzyki filmowej i teatralnej – jego
dorobek to ok. 300 realizacji scenicznych w kraju i za granicą, laureat wielu festiwali
teatralnych (Belgrad, Nancy, Edynburg, Opole, Kalisz – Kaliskie Spotkania Teatralne,
Wrocław i in.). Jest kompozytorem piosenek aktorskich, głównie do tekstów Edwarda
Stachury, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty i Jana Wołka, śpiewanych m.in. przez
Krystynę Jandę, Piotra Fronczewskiego, Hannę Banaszak, Ewę Błaszczyk, Piotra
Machalicę. Część z nich również sam wykonuje. Skomponował muzykę do wielu
filmów, m.in. „Baryton” (reż. J. Zaorski, 1984), „Dom wariatów” (reż. M. Koterski,

1984), „Kobieta w kapeluszu” (reż. St. Różewicz, 1984), „Jezioro Bodeńskie” (reż. J.
Zaorski, 1985), „Siekierezada” (reż. W. Leszczyński, 1985), „Magnat” (reż. F. Bajon,
1986), „Schodami w górę, schodami w dół” (reż. A. Domalik, 1988), „Wszystko, co
najważniejsze” (reż. R. Gliński, 1992), „Wrzeciono czasu” (reż. A. Kondratiuk, 1995),
„Dzień świra” (reż. M. Koterski, 2002), serial „Boża Podszewka” (reż. Izabella
Cywińska). Jest wieloletnim jurorem w konkursie Ogólnopolskich Spotkań
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, współtworzy i realizuje główne
koncerty Spotkań Zamkowych. W swoim dorobku posiada wiele nagród i odznaczeń,
w tym Złoty i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie muzyki.

Agata Uchman, kostiumograf. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
gdzie ukończyła Wydział Scenografii i Malarstwa. Działa na zderzeniu sztuki i
designu. Współpracuje z operami i teatrami muzycznymi projektując na potrzeby
baletu, opery, musicalu i teatru. Jest autorką kostiumów i scenografii do wielu
artystycznych projektów filmowych w Polsce i za granicą, m.in. „The Big Leap”
(scenografia i kostiumy), horroru „Urban Explorer” (dekoracja wnętrz), „Die Alte
Frau” (dyrektor artystyczny), „Village of Unborn Children” (kostiumy), „One of Us”

(scenografia i kostiumy), „Kop głębiej” (kostiumy), „Ciemnego pokoju nie trzeba się
bać” (kostiumy i dekoracja wnętrz), „Dotknięcie anioła” (kostiumy).
W latach 2013–2016 tworzyła autorską markę NUMERuchman/winiarska łączącą
design i modę. NUMER zaproszony został na Berlin Fashion Week. Prace
kostiumograficzne artystki znalazły się na międzynarodowej wystawie „Costume at
the turn of century 1990-2015” pokazanej w Muzeum Teatralnym im. A.A.
Bachruszyna w Moskwie. Wystawa prezentowana była także w USA i Chinach.
Artystka należy do Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz OISTAT
(międzynarodowej organizacji scenografów). W roku 2018 zdobyła grant z
Kościuszko Foundation na trzymiesięczny pobyt badawczy na GWU (George
Washington University-Theater and Dance Department). W 2018 r. kostiumografka
została uhonorowana nagrodą J. Kiepury za najlepsze kostiumy w sezonie
artystycznym (2017/2018).

Justyna Alicja Bielecka (multimedia). Urodzona w 1990 roku w Warszawie.
Artystka Multimedialna i Projektant Graficzny. Obecnie związana z Teatrem Wielkim
– Operą Narodową gdzie pracuje jako realizator Video przy czołowych tytułach oraz
współtworzy Immer Studio – niezależne studio multimedialne skupione na projektach
zacierających granice między sztuką a technologią. Szczególnie zainteresowana
Video Designem do instalacji artystycznych i wydarzeń scenicznych, gdzie różne
dziedziny sztuki i zmysły spotykają się w jednym miejscu i czasie. Motywowana ideą
immersji – całkowitego zanurzenia odbiorcy w cyfrowej rzeczywistości, będącej
impulsem do generowania indywidualnych doświadczeń. Absolwentka Pracowni
Multimedialnej Kreacji Artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie oraz Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej przy wydziale
Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w

Warszawie.
Na fotografiach Hanna Bondarewska w spektaklu „Lady”, podczas prapremiery 4
października 2019 r. w Instytucie Teatralnym w Warszawie.
TRAILER:
https://youtu.be/9T1OEcNHjFA

