
 
 
„Do trzech razy sztuka - czyli tryptyk apokaliptyczny o końcu przedstawienia” 
Spektakl powstał 15 lat temu, na początku istnienia Teatru Uhuru i jest jednym z najstarszych 
spektakli – reprezentatywnych dla stylistyki teatru. Obecne wznowienie w wykonaniu nowej 
ekipy aktorów jest prawie wierną repliką dawnego spektaklu, w lekko zmodyfikowanej wersji i z 
nową interpretacją aktorską. Przesłanie pozostało jednak to samo: „Bez widza nie ma aktorów, 
ktoś musi na nas patrzeć, byśmy mogli istnieć na scenie”.  
Można też zapytać, kto tu kogo „podgląda”, czy widzowie aktorów, czy aktorzy widzów? Motyw 
patrzenia w spektaklu powiązany został z „Okiem Boga” spoglądającego na świat - bez tego 
spojrzenia nie ma wielkiego „theatrum świata”. 
Scenariusz: Janusz Janiszewski i zespół (w scenariuszu wykorzystano fragmenty jednoaktówki 
T. Różewicza „Dzidzibobo” oraz fragment utworu zespołu Dżem „List do M.”) 
Reżyseria: Janusz Janiszewski 
Występują: Dorota Nowak, Marta Wilk, Natalia Łuszczyńska, Paulina Będkowska, Arkadiusz 
Jaskot. 
 
TEATR UHURU    
Teatr Uhuru powstał w 1997 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie (Obecnie Gryfiński 
Dom Kultury). Założycielem i kierownikiem artystycznym teatru jest Janusz Janiszewski – były 
aktor szczecińskiego Teatru KANA, reżyser, polonista i pedagog teatralny. Od 15 lat Teatr 
Uhuru w ramach pracowni teatralnej GDK współpracuje z zagranicznymi - głównie z 
niemieckimi ośrodkami kultury uczestnicząc w projektach wymiany młodzieży oraz 
współorganizując międzynarodowe warsztaty teatralne.  
Teatr ma na swoim koncie kilkadziesiąt przedstawień. Największe uznanie i rozgłos przyniosły 
mu takie spektakle jak: „Pewna mucha” (1998), „Polly i Molly”(2000), „Ciało” (2002), 
widowisko plenerowe „Apocalypsis”(2005) oraz spektakl „Pierogi” (2009). Współtwórczynią 
sukcesów teatru jest Violina Janiszewska (współpraca reżyserska i scenariuszowa, kostiumy i 
scenografia). Wszystkie przedstawienia od początku istnienia teatru są spektaklami autorskimi. 
Teatr jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali młodego teatru offowego. Poza twórczością 
sceniczną do znanych inicjatyw Teatru Uhuru należy stworzenie projektu i organizacja 
Gryfińskich Spotkań Teatralnych „Karton”, „Na Moście” oraz Festiwalu Intymnych Form 
Artystycznych „FIFART”. 
  
„Hantio” – monodram Jacka Zawadzkiego 
Jacek Zawadzki, doskonale znany z roli Wieniczki z "Moskwy Pietuszki" Jerofiejewa i „Nocy” 
teatru KANA wcielił się w nowa postać. 
Hantio to monodram oparty na trzech tekstach – „Zbyt głośnej samotności” Bohumila Hrabala, 
„Malte” Rainera M. Rilkego i „Księdze niepokoju” Ferananda Pessoi. Teksty te spaja je wspólny 
mianownik: samotność. Dlatego pełny tytuł monodramy brzmi „Hantio - monodram o 
samotności.  
Praca nad monodramem - jak zwierzył się sam twórca -  była sumą poszukiwań, a także zdarzeń 
„magicznych”, jakie przytrafiły mi się w procesie tworzenia scenariusza. To, co z tego powstało 
to próba pokazania wizerunku samotnika. Próba ta opiera się na sześciu monologach, 
zespolonych wyraźną osią dramaturgiczną. Samotność Hantio z opowiadania Hrabala jest 
rdzeniem całej konstrukcji, stąd też specjalne miejsce tego bohatera w opowieści. Uzupełnione o 
baczną obserwację wprost z Rilkego i totalną samoświadomość Pessoi, te trzy postaci łączą się w 
jedną – szorstkiego, frasobliwego, zadumanego i przejętego światem obserwatora. Myśl go 
budzi, ale też przeraża. Oprócz trzech wspomnianych tekstów, stanowiących swoisty fundament, 
inspiracją dla monodramu były utwory W. Jerofiejewa, G. Herlinga-Grudzińskiego czy J.S. 



Milla. Całość składa się na mocny, naszpikowany emocjami spektakl o samotności - samotności 
świadomej i tym bardziej rozdzierającej. 
„Hantio” to spektakl w całości przygotowany przez Jacka Zawadzkiego, który nie tylko napisał 
do niego scenariusz, ale także skomponował muzykę i zajął się inscenizacją.   
 
O aktorze 
Jacek Zawadzki – absolwent Państwowego Studium Aktorskiego w Gdańsku /1984/. Aktor 
Teatru Współczesnego /1984-1989/, Teatru Polskiego /1999-2001/ oraz Teatru KANA w 
Szczecinie /1989-1997/. W tym ostatnim realizuje "Moskwę-Pietuszki" i "Noc" w/g W. 
Jerofiejewa w reżyserii Zygmunta Duczyńskiego. Za „Noc” wygrywa dwie prestiżowe nagrody 
na festiwalu FRINGE w Edynburgu /1994/.  W latach 1990-91 członek trupy teatralnej PUR z 
Londynu. W latach 1997-1999 mieszka w Edynburgu - pracuje dla European Art Foundation 
Richarda Demarco, jest członkiem grupy performerskiej The Elements i realizuje film science-
fiction dla BBC 2 /główna rola/. W latach 2001-2012 mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
współpracuje z University of Illinois w Chicago – prezentuje "Moskwę-Pietuszki"  i prowadzi 
warsztaty teatralne. Realizuje pięć filmów z amerykańską reżyserką Rene Kerkman i zakłada 
zespół bluesowo-rockowy "Banana Street". Obecnie jako "wolny strzelec" współpracuje z 
Teatrem Kana, Teatrem Szwalnia /Łódz/ i Szczecińskim Inkubatorem Kultury w Szczecinie. 
 
 
 


