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JAN srnz 
proµonu1e 

Jcdnum z nurtóu; w repertuarze naszego Teatru 
jest prezentacja najnou;szych osiqgnię ć dramaturgii 
współczesnej polskiej i obcej. Dramaty Larsa No
r ena zas koczyły I zach 1 ~yc1ły świat, i przypom
niaty o u;ysoki c j pozycji Skandynawii. u; titeratu
rz e. Łą c z ;1 w sobie głębie Slrindberga, Ibsena z do
świadcz " nia mi pisarzy amerykańskich, takich ja'<. 
O'N eitL czy WHltams, przy czym auto r zachou;uje 
ni e zal eżno.~ć i o'ryOinainość . 

Sztuk i Le grane sq obec ni e w w ie lu teatrach ś u:ta

ta . Sq to u t a.:ory na p 1sa 11e z dużym zna u;stwem 
te at ru , u:yz ywa j !{CO szczere i przy s tvoim nou;ator
stw ic szan ujqcc dziedzictwo k u ltttra l ne i tradycje 
lit erack w. 

A u to r p rzyzna je slę, że sri to p ra wic psychodra
my, po zu,alajqce m u w ogcAc ż yć i 11 t T zymyu·ać 

ró t.c noirn q ę - !ll e pcll'nic sq też ps y chodramq dla 

naszego sc ltoro tcuncgo świ a t a. 

Dla Larsa c\'orćna ptsarstu;o stało się drogq n •y i 

ścia z n ic b ezpiecz n11ch zastojów psychicznyc /1 O k a 
zato się , ż e stworzył titeraturę , kt óra zda j e się w y 
pro 1cadza ć z zastojtt wspótczesnq drama t urot 

T y1 u t dzisiejszego spektaklu z pozoru u;yda j e s i ę 

lotn y, lecz po ch u.1Hż zastanowienia odi-:. u w atn y u; 

nim nad zi eję - u;szak naprawdę tak jest, że „ noc 
jest m a tkq dnia " i tq nadziejq pragn<: się dzisiaj 

z Pails tu; em podzteiić . 

I 

I 

LARS N O R E N 

Uchodzi dziś za najwybitnicjsz0go dra rnatopis;:irza 
szwedzkiego. Urodzony w 1944 w Sztok holm ie deb iu · 
tował jako poeta mając nies pelna 20 lat. Od tego cz su 
wy.dał kilkanaście tomów poezji, kilka pO\\ ie:-ici, a tak
że kilkanaście dra mató w. 

Jego twórcwść poetyckq można podzi el ić na trzy 
etapy. W pierwszym - pn:edstawia bc <:Had zit:: j ność 

i 111ieokreśloność losu współcze. ne go człowieka, ży ją 

·cego w niezrozumiałym i wrog.lm mu św iec ie . Tę „fi
l ozofię ro.zpaczy" ujmował w su rr eal is tyczna-roman
tycznej formie, próbując j()drn:i c z c śn ie wyz walić się od 
psychopatycznego wręcz w id1.enia św i ,ata . Później za 
interesował go socjalno-sp ołeczny a spe kt ży c ia , dale ki 
od metafizyki miłości i śmierc i. P od koniec lat siedem
d ziesiątych jego twórczość poe tycka pr-Lechod.z i w sfery 
rcl.ig:ijne. 

Droga Larsa Norena do dramatu wiodła przez po zje~. 

pozos tał mu z tego ku lt słowa i n ieus ta nne zglGbia nic 
wlasnego „ja". W utworach cl rama tyczny ch a utor k on
tynuuje swoje pos zuki w ania, z ty m że w nich n ie c:ho
clzi tylko o jedno „ja" , o jednq o so h 1~ . lecz o j e dn ość 

między ludźm i. 

Pierwszą jego sztu b ; teat r::tl n<l f(siqżący l izns (Fur
steslicka rem), wystawio ną w roku 1973 w teat rze Dra
maten w Sztokholmie , krytyka potra k towala ba rdzo 
s urowo. To spowodowało , że Noren przestał prz z kil
ka lat pisać dla se ny . Dopiero sztuka Noc j i: st matkq 
dnia (Na tten ar da gens m or ), zrea lizowa na prze1. tea tr 
miej ski w Malmi:i w roku 1982, s tała s ię objawien ie m. 
co zachęciło autora do na p isa n ia ko lejnej óZtuki Chao' 
je$L sąsiadem Boga (Kaos ar gn:mne m ed Gud ), która 
jes t dalszym ciqg iem dramo.tu Nuc je ~ t matkq dnia. 

Obie te sztuki zostały wysta w ione w t •a t rze miejskim 
w Gi:iteborgu w roku 1984. W kw ietn iu t ego samego 



roku odbyła się premiera następnego utworu Demony 
(Demoner) na małej sce.nie sztokholmskiego Stadstea
tern. 

Demony są pierwszą częścią trylogii, której druga 
część: Siedlisko spoczynku (Vilstolen) - miała swoją 

premierę w sztokholmskim Dramaten jeszcze w 1984, 
a trzecia - zatytułowa1na Komunia (Nattvarden) -
została wystawiona w lutym 1985 również w teatrze 
Drama ten. 

W latach osiemdziesiątych Noren stał się 1najpopu
larniejszym i najczęściej wystawianym z żyjących 

szwedzkich dramatopisarzy. W okresie 1980-85 wy
stawiono w wielu teatrach Szwecji oraz zagranicq 10 
nowych jego sztuk. W szwedzkim „Roczniku Teatral
nym" zdobył miano „Dramaturga Roku 1983", a w 1984 
został uhonorowany Teatralną Nagrodą Krytyków -
za twórczość inspirującą powstawanie nowego, silnie 
działającego na widza teatru. 

Po ja wiły się też liczne wywiady, rozmowy i oceny 
jego twó:rczości, w Szwecji i zagraniq. Na pytania, 
dlaczego zaczął pisać dramaty, odpowiadał, że poezja 
przestała mu już wystarczać. Zamienił więc wła s,ne „ja" 
na wiele głosów, które w dramacie dają możliwość 

większej otwartości wymowy i zobacze,nia tego co my
ślą jego postaci. Następuje tu spotkanie człowieka z 
człowiekiem i wtedy można mówić o prawdziwym do
tyku. Dla Norena dotyk ma wielkie znaczenie, jest ob
rzędem sakraLnym i rytualnym. Poza tym twórczość 
dramatyczma jest dla nieg.o formą psychoterapii i ma 
nadzieję, że także dla publiczności. W wywiadzie dla 
Svcnska Dagbladet powiedział: „Tak jak człowiek sam 
się zmienia pisząc, tak też ma nadzieję spowodować 
proces przemian w widzach. Będę uważał, że mi się to 
udało, jeśli choć jedna osoba powie: Tak dłużej ze mną 
być nie może." Spektakl - mówi Noren - powinien 
być „ra ną, która się goi". 

Krytyka rodzima wysoko ·oceniła hvórczość autora 
Nocy uważając, że przywrócił on scenie szwedzkiej 
naturalistyczny dramat psychologiczny w nowej for
mie, bowiem w ubiegłych latach panowały tam n iepo
dzielnie kabarety i sztuki polityczne. 

Dramaturgia szwedzka ma stare tradycje, wywodzą
ce się jeszcze z XV wieku. W dobie Oświecenia sztuki 
pisał tu mawet król Gustaw III. Ale wielką, ponad
narodową sławę osiągnął dopiero August Strindberg. 
Z nim też ·najczęściej jest porównywany Lars Noren. 

Nie było od czasu Strindberga tak płodnego pisarza. 
Wspomnia1n a już tutaj sztuka Komunia, której tytuł 

trudny jest do przetłumaczenia, gdyż szwedzkie Natt
varden oznacza zarówino wieczerzę (zwłaszcza 111ocną), 

jak i Komunię świętą - jest bardzo bliska pod wzglę
dem problematyki Tańcowi śmierci Strindberga. No
ren przetransponował, bardzo zresztą pomysłowo pod 
względem dramaturgicznym, układ dwóch par mał

żeńskich, które w czasie jednej nocy po pogrzebie 
matki obu braci spędzo:nej w domku letniskowym, 
przeżywają swój „taniec śmierci". Od czasów Strind
berga wiele się zmieniło - w fiil.ozofi,i, psychice ludz
kiej, obyczajach czy technice dramatycznej, lecz pod
starwowy k,onflikt egzystencjalny między kobietą a męż
czyzną pozostał identyczny. 

W Demonach 111a odmianę - nieodparcie U1asuwają 
się skoja.rzenia z gtośną przed laty sztuką Albee'ego 
Kto się boi Virginii Wool.J. Także i w dramacie No
rena występują dwie pary małżeńskie, z których każ
da w ukazanym na scenie psychicz..nym ekshibicjoniz
mie daje upust swym urazom, pretensjom i żalom do 
współmałżonka. Słowny pojedy;nek przeradza się w 
walkę, by zakończyć się - jak u Albee'ego - symbo
liczną sceną: bohater obsypuje swą żonę przyniesiony
mi w urmie prochami niedawno zmarłej matki. Ma to 
być swoistą makabryczną ofiarą i oczyszczerniem od
powiadającym rytua1nemu mordowi wyimaginowanego 
dziecka w Virginii Woolf. 

Sztuki Norena grane były już w wielu miastacl 
Europy, między innymi w Oslo, Kopenhadze, Berl~nie 
Zachodnim, Hamburgu, Kolonii, Wiedniu. W Polsce 
jest o:n mało zmamy. Jedynie publiczność warszawska 
mogla oglądnąć w 1985 roku, w Teatrze Powszechnym, 
Noc jest matką dnia w wykona:1iu Elżbiety Kępińskiej, 
Gusta wa Lutkiewicza, Krzysztofa Pieczyhskiego i Ale
ksandra Tirąbczyńskiego. 

(oprac. K.0.) 



»Noc jest matką ~nia, 
G~aos jest sąsia~em Boga« 

Zwyczajni ludzie są bohaterami większości drama
tów La<rsa Norena. Tak też jest w sztuce Noc jesi mat

ką dnia . Elin i Martin są właścicielami skromnego ho
telu, gdzieś na przedmieściu małego miasta. Georg 
i David, ich synowie, pomagają im - na swój s posób -
w prowadz0niu tego interesu, który jest zreszt<.i bliski 
ba•nkructwa. 

Typowo przeciętn a szwedzka rod;,:ina. Ale czy istni e
je rodzillla, która by ni e miała własnych \Vstydli wych 
ta jemn ic, własnych przewinień, własnych zap ie kłych 

uraz i żalów? Matka, chora, zaniedba.na, starze j ąca si ę 

kobieta , córka pastora, wychowana w duchu su row yc h 
moraln yc h i obyczajowych zasad (wystarczy porówna(
Pastora Mandersa z Upiorów Ibsena) - nie ma ju ż 

sił, by tolerować bezradność i alkoholizm męża. Nic 
może nawet pokochać młodszego syna, D av ida, któr y 
hyl chyba próbą 1ratunku tego małżeństwa - albo czy
stym przypadkiem, a do tego odziedz iczył wie le cech 
ojca. Martin, na odmianę , zagubiony marzyciel, z kom
pleksem swego pochodzenia (pogran icze lumpenp rol e
tariatu, co w stoslltl1.ku do żony wyznaczało mezalians 
spoleczmy), n1iekoc hany przez Elin , l ekcewa żony prze ;,: 
synów - traci wiarę w siebie i w to, że je t irn;ż

cązną. No i dzieci: ich starszy syn, Georg, ma 26 lat . 
Je st realistą o wysok im poczuciu obowiązku ,_· . .- ohec 
rodziny. Jed nak jeg•o zaha mowania uczuci owe powo
dują chor obliwą agresje~ . szc zególnie \V stosu111 ku do 
ojca. David, 10 la t młodszy od brata, nie znajduje z ko
le i oparcia aini życzliwości u matki, buntuje s ię wobec 
świata, .na którym zjawił s ię niepr os zony, lecz rÓ\': ' lO
cześ>n i e jest pełen niezrównoważenia psychicznego, wy
nikaj ącego z jego rwieku. 

W tym to gron ie osób rozgrywają się konflikty zna 
ne od lat: samotiność i zagubieon ie młodego pokol<'J1ia. 
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nie u miejętność male;,:ienia miejsca w świecie, konflikt 
i b rak p om ocy ze strony dorosłych . Przy czym autor 
uni ka jak może klas ycrnej intrygi i pochopnych wnio
~ kó v, rozw ija _ a tomiast ku·nsztownie charaktery swo
ic h p ostaci. Br utal ny na tural izm, z jego najbardziej 
cha raktcr ystyc L'.!l1 ymi akcesoriami: elemen tami pato
log ii i uka zywaniem wsze lkich drastycznośc i życ ia co
d zien nego - m iesza s i ę w tej sztuce z zadz iwiającą 

w1 1ik l iw os ci c\ i subtel nościc\ analizy psychologiczn e j 
czy \ \"f cz psy choa n alityczne j . 

I tu wła śn ie dochodzi do g łosu Freud i jego pro•wo
kac jc, wn ik liw ie przestud icrnia•ne przez autora Nocy. 

N o ren doskonale celuje w ukryte lęki człow ieka. Bo
ha tt:row ic jego sztu ki są biegli we wzajemnym rani e
niu s i<.; , udręcrnn iu, są utalentowanymi twórcam i włas
nego :1ies zczęścia. Zawiedziona żona, rozczarowany mąż, 
zbuntowa•ne d1icci. Ich kryzys małżeński i rodzinny 
.n ie zmier za bynajmniej n a oślep. Wypracowany jest 
staran1 1ie prze;,: długie lata. Każda z postaci tego kwar
tetu n ic jest t e ż zdolna do działania na skutek roz
m a it ych lęków i komplek só w. Boją się, by partner ich 
nie porzucił, ale w takim samym stopniu boją się 

samotności i pus tki , które rnastąpiłyby w ich życiu, 

gdy by sami odeszli. 
Na j bardziej „F\reudem podszyty" jest David. Jego am

biwalencja uczuć i zachowania, typowa w wieku doj
rzewan ia, powod uje, że kocha i .nienawidzi zarazem. 
Z kompleksem brata, który go lekceważy, a przede 
wszy stkim matki, do której czuje pociąg seksual111y -
szuka akceptacji , ale robi wsąstko , żeby jej 'J1 ie uzy
skać-. Szuka aut ory tetu - u ojca, u matki, u brata , 
ale z mienn y mi re;,:ultatami. On najbardziej z nich czuje 
się osa czony. samotny 

Sltuka Larsa Norena jes t bardzo osobista, współgra 
z j go wlasnymi d oświadczeniami i potrzebami. Matka 
a u t ora 1 ocy była też córką pastora i umarła na raka, 
kiedy miał 20 lat. Ojciec był kel ne rem w Sztokholmie, 
by pótniej ku pić mały hotel w południowej Szwecji, 
w którym cm, wraz ze starszym o 10 lat bra tem, p.rze
bywał szereg lat. Podobnym utworem autobiograficz
nym o boles. n e j wymowie jest i.nna sztuka jednego z 
na j większych ameryka ńs kich dramaturgów, Eugeine 
O'Neiłla: Zmierzch dtugiego dnia. Autor ukazał tam 
' a rnego siebie, swego starszego brata, swych rodziców, 
przesuwających się jak gdyby z jednej płaszczyzmy na 
d rugą w bezlitosnym tańcu życia. O'Neill 111ie jest 
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sentymentalny. Nie morafrt.uje. Lęki, które wypływają 
z rodzinnych powi<:iwń, nie rodzą się w świetle dnia, 
lecz powstają i nasilają się w miarę jak zbliż:<! się noc . 
Noren w tym wypadku jest niejako jego kontynuato
rem, ale i większym optymistą. Wie, że po nocy na 
stępuje dzień, a w nim kolejna próba odnalezienia sie
bie, zrozumienia innych. Podobnie będzie i w jego n~
s tępnej sztuce Chaos jesi sąsiadem Boga, która jest 
dalszym ciągiem dramatu naszych bohaterów. Spoty
kamy tu te same osoby, tylko po jakimś upływie cza
su. I znów, chociażby po samym tytu le można sądzić, 
że jest to s1.t uka optymistyc:ma. Mimo daremnych 
tęsknot i gorzkich prawd, n ie ma tu monomanii bez· 
nadziejności. Zar.vsze przebija w nich chęć pojednainia 
i harmonii . Ponieważ bohaternwie nie mogą uciec od 
siebie, prędzej czy później ;co.stanie powiedziane to , co 
jes t istotne. Isl11ieje tylko jedno wyjście z ich dylema
tu - zmienić s iebie. 

Te ;nieustanne wiwisekcje inie oznaczaj ą jednak, że 

są to sztuki zawieszone w psychoanalitycznej próżn . 
Pn:eciw.nie. Na przykład Noc jest matką dnia wyznacza 
sobie śc i ś le okreś l ony his torycz·ny czas : jest nim dzień 
9 maja 1956 roku, w konkretnych do tego godzinach -
od ósmej rano do drugiej w nocy. Os iemnaście godzin 
ludzkiego istn ienia, niemal jak w a·ntycznej t ragedii, 
z trzema jednośc iami .klasycznymi: czasu, miejsca .i ak
cji. Prowadzi to do niezwykłego zagęszczenia wydarzeń 

i przeżyć, 1napi~cia i ekspresji. A z ust Davi da dowia
dujemy s ię, dlaczego ten dzieó jest tak rważny, szcze
gólHie dla 1niego - i czym żyj e świat tamtych lat. W 
najbliższych god zi"llach ma zapaść ostateczmy wyrok 
śmierci na Caryla Chessmana, słyrnnego wówczas 32-
-letniego przes tępcy i gwałciciela kobiet, który wzbu
dzi! dodatkową sensacj ę swoją ksią żką Cela śmierci 

2455 pisaną w oddziale skazańców w jednym z naj
okrutniejszych więz i e1~ Ameryki, w San Quenhn. 

W samej Szwecji U1atomi ast ziniesio.no wtedy mie
sięczne talony na alkohol. Odtąd sprzedaż wina i wód
ki s tała się IWOlna. Była to swo jego rodzaju katastrofa 
dla Martina, prowadzącego kuchnię hotel1ową. Z dru
giej stron y świeżo otrzymana wolność picia powoduj e 
u niego wzmożony nawrót alkoholizmu, który g-roZJi mu 
powtórnym wylądowa.niem w public21nym domu opieki 
dla alkoholików. Georga i Davida zaś fasc}'IIluje mu
zyka jaz,zowa (jest to jedyna zresztą rzecz, która ich 
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brata) i ich wykonawcy, szczególnie Gerry Mulligan, 
Paul Desmond, Miles Davis, Charlie Parker. 

* 
Czym na koniec jes t ta sztuka dla norweskiego re

żyse ra, realizatora bielskiego spektaklu? J e7.e li powie
my , że o miłości, zabrzmi to nader banaln ie, szczegó!
nie , że Noc jest matką dnia jest bardzo brutaLna w 
swej wymowie Gdyby r eżyse-r pokazał t ylko ni c•na
wiść , gwałtow ;10ś ć bohaterów, wulgarność ich wypo
wiedzi - byłby to chyba najbardziej szokujący spek
takl w naszym Teatrze , od zarania jego istnienia. Ale 
n ie o epatowa•nie widzów tu tylko chodzi. Ważnieisza 

jest w tej propozy cji scenicznej konfrontacja uczuć 

i poglą•dów. Tylko przez n ią można roz wiązy\,\·ać k:m
flikty - ina scenie, jak i w życiu - wyciągać wnioski. 
Najwyra ź111i ej to wLdać w postępowaniu Davi da. To o 
n im jest właśoi 1wic t a sz·t uka , o jego dojrzewaniu -
i wyzwoleniu, widocznym w końcu sztuki, gdy śpiewa 
piosenkę Night and Day. W mim właśnie rodzi się z 
no cy dzień. Dlatego będzie on spełniał nie jako role 
narratora , poprzez którego będzie my obserwować dzia
ł a n ia innych pastaci, ich uzależnienia i niezwykle na
ric:;cia rs ychiczne, tworzące metaforę losu ludzkiego. 
Podob:1ie jak sam autor tej sztuki, Lars Noren, JUŻ w 
samych ty tułach dramatów przekazuje pewną symbo
li kę losów bohaterów, sięgając nawet do cytatu. „Noc 
jes t matk<J dnia, Chaos jest sąsiadem Boga" - tak 
właśn i e brzmi ostatni wers poematu Erika .Johana Stag 
neliusa (1793-1823), wielkiego poety szwedzkiego okre
su r oma1nty zm u. 

KRYSTYNA OKRZESIK 



-

-

-

, 
LARS NOREN 

Noc jest m atk ą dnia 

ELIN 

MARTIN 

GEORG 

DAVID 

(NATTEN AR DAGENS MOR) 

Przekład: Andrzej Krajewski-Eola 

Czas akc ji: 9 maja 1956 

• 
• 
• 
• 

MARTA KOTOWSKA 

ALEHf'5ANDER SOKOŁOWSKI 

MAREK ŚLOSARSKI 

KUR~ ABRAHAMOWICZ 

fii1 111111 1 1 11 11 1 111 11 1 1 1111 111 11 111111111111111111111 1n1111111111111111111111111111111111111111111 111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 11 11111 1111 11111111111111111 1 1111111111 1111 1111~ 

REŻYSERIA MUZYKA 

Edvard My-Ska (Norwegia) Rune Skotheim (Norwegia) 

SCENOGR \ F IA 

. K rzysztof P ankiewicz 

ASYSTENT REŻYSERA 

Marek Ślosarski 

INSPICJENT 

.Janusz Gawlas 

ASYSTENT SCENOG R AFA 

E·wa Skowroilska 

SUFLER 

Renata Sladeczek 

PREMIERA {.t LISTOPAD 1987 R. 



Przyjacielu, w godzinie zniszczenia, gdy ciemność twoje 
wnętrze kryje, 

gdy w przepastnej głębi pamięć i przeczucie ginq 
oniemiała myśl blqdzi po omacku wśród postaci z cieni 

i błędnych ognikóu, 
serce westchnąć n ie llmie, a oko zapłakać; 
ody z tw ej przez noc otulonej du szy ogniste skrzydła 

spadajq, 
a ty czujesz z przerażeniem, że znowu się w nicość 

zapadasz, 
powiedz, kto cię wtedy ratuje? - Kim jest ten życzliwy 

anioł, 

który twemu wnętrzu znowu ład i piękno przywraca, 
odbudowuje rozpadajqcy się świat, wznosi upadły 
ołtarz, zapalając w nim płomień ręką kapłana? -
Tyl ko ta potężna isto ta, która wpierw z wiecznej nocy 
Serafina pocałunkiem ożywiła, słońca do tańca 

zbudzi/a . 
Tytko to święte słowo wykrzyknięte światom „S ta li 

się 1 " -

w którego żywej mocy ciqgle się kręcq. 
Dlatego raduj się, o przy jacielu, i śpiewaj 

w ciemnościach rozpaczy: 
Noc jest matką clnia, Chaos jest sqsiadem Boga. 
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ERIK JOHAN STAGNELIUS 
(przełożył Andrzej Krajewsk~-Bola) 

Krzysztof Pankiewicz - światowej sławy sce -
nograf. Uro.dzony w 1933 roku w Pruszkowie, stud.io
wal na ASP w Warsza·w1ie (1952-1954) ·i ASP w Kra
kowie (1954-1958) pod kierunkiem Karola F.rycza 
Reali'ZJ wał swoje prace scen.ograf:czne w l ic~nych 

teatrach polskich, najc·zę~c iej w Wa·rszawie, Krakowie , 
Wrocławiu; i zag·r-anicą, między inn ymi w Paryżu, Ber
li nie , Hambu rgu, Monachium, Belgradzie, Sztokholmie, 
H elsinkac h, Ivled i;ola1nie (La Scala) , Hawanie, Caraca5. 
W•spółprac.owal z wieloma wy.b itnymi reży.sera.mi, w 
tym najdłużej z Adamem Hanuszkiewiczem i Kazimie
n:em Dejmkiem oraz z He.nrykiem Tomaszewskim i 
Conradem Drzewieckim. 
J es t także autorem kilku samodzielnych iinsce1n izacji 
sztuk Witkacego (inp. !Vlały dworek i Pragmatyści -

Olsztyn, 1968). 
Laureat licznych nagród i wyróżnień, krajowych i za
gran iczinych. J ego sce n ograf ię mogła rów•nież og lądać 

publiczność b ie lska w T ea trze Polskim w sztuce Emila 
Zegadłowicza Łyżki i księżyc w reżyser ii Marka Mokro
wieckiego (197~ rok). 

Rune Skotneim _ urodzony w 1953 roku w za-
chodniej Norwegii (ina wyspie Hari:iy), studiował w Kon
serwatorium w Oslo. Komponował muzykę do rewii, 
a także do fi lmów dokumentahnych i krótkometrażo

wych. Obeooie pracuje jako muzyczny terapeuta . 
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Edvard 
Myska 

Urodził s iq w 1956 roku w Pradz ._ Ukończył studia 

w onveg ii - wydz ia ł histori i sztuki na Uniwers yte-

cie w Oslo i teat rologii w Tron dhe im. 

Heżyse rował w teatrach studenckich w O~lo, Sta

\ ·ang r , grał w Londyn"<: . Był asy ·ten tem Krys tyny 

Skuszm1ki pr zy r ealizacji jej przedstawie ń: La~ Ostrow

skiego i Zycie j est snem Calderona w n or weskim Ro

gul..i ncl Teater (St<w anger). 

W ::; ·w nic 198·1/85 p rzebywał w Warszawie na sty

pend ium U K CO, gdzie odbywał s taż asystencki w 

Teat rzl~ I\ ' rodowy 1 . bqcL\c równocześn i e ~ łuc ha czem 

warszawsk iL> j PWST. 

Ostat11 i<l jego pracą reżyscrs k<i by ła r eal!zacja Upio

ró tLi Ibs ·na w Tl•alrze Xa rodo\ ·y m w Warszawie (1986 

rok ). 
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,Marta 
Kotowska 

.Jest laureatk'l t egorocmej „ ZŁOTE.J JV1 ASKI" n ·
cłakcji ka towickiego „Wieczoru" i bielskiej „Kroni k i" 
Ukończyła PWST w Krakowie w 1964 roku. Prace; 

artys tyc zrną r-o zpoc z(: ła w T a trze Zagłęb ia w Sosnow
cu (1964-1966), na stę pn i e przeniosła się do Teatru im. 
A. Mickiewicza w Czqstochowie (1966- 1971) i Pai'lstwo
wej Operetki Sl4skie j w Gliwicach (1971 - 1972), by 
znów powrócić do tea tru w Sosnowcu (1972-1985). 

Ma '\\/ sw oi m do robk u około 30 głównych ról, bardz0 
zreszt<1 zróinicovvanych . Grala w farsach i tragediach . 
sztukach muzycznych i baj kach dla dzieci, co świa d · 
czy o je j w szechstronnych możliwośc iach aktorskich. 
Była i Hanią w Głupim Jakubie Rittnera, Jagną '" 
Chłopach Reymonta - i Hipolitą w Porwaniu Amazo
nek Levy 'ego, Bctsy w kome dii muzycznej Królewskie 
łowy według Henryka VI na łowach Bogusławskiego 
(Częs tochowa). A11tyg0>ną w sztuce So foklesa , RaJliew
ską w Wiśniowym sadzie Czechowa - i Helenką w 
Ładnej his torii Flersa i Caillaveta, P ods tol inq w Zem
ście Fredry, K'l'ysią Traktorzy c: tką w N iech-no tylko 
zakwitną jablonie Osieckiej, piosenkarką Juli ą Giuli 
w m usi calu Cieli Młynarsk iego (Sosnowiec). Brała 

udział także w ba jkach: Królo w a Sniegu, Alibaba i 40 

rozbójników, \1.,1 Kopciuszku i Pinokiu. 
W Bie l sku-Białe j występuje od 1985 roku, gdzie za· 

debiutowała w M aze pie Słowack iego rolą Ka sztela
nowej. Następnie zagrała Okapi w sztuce Grochowia
ka pod tym sa my m tytułem (sztuka ta repr ezen towa
na była ~1a Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 

we Wrocławiu) , Fi onę Foster w Jak się kocha ją w niż· 
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szych sferach Alaina Ayckbourna, Laurę w Dwóch te
atrach Szaniawskiego, Dulską w Moralno~ci Pani Dul
skie j Zapolskiej, wreszcie Panią Clackett w Czego nie 
widać· Frayna. 

Ostatnio zagrała ponadto w filmie Janusza Kidawy 
Sławna jak Sarajewo oraz współpracowała z Telew izj ą 

w sztuce Luigi Pira.ndella Tak jest, jak wam się wy

claje, reżyserowanei przez Jer:lcgo Kołodziejczyka . 

Aleksan~er 
Sokołowski 

Ma na swoim koncie ponad 100 ról, w tym więk

szość pierwszoplanowych. Początkowo pracował we 
wrocławskim ARTOS-ie, Estradzie i Operze, póiinie j 
w łódzkiej Estradzie, z kolei w Teatrze Rapsodycznym 
i Teatrze Muzyc:z,nym w Gdań sku. Był również wykła

dowcą kultury żywego słowa i logopedii. Następnie 

występował w teatrach Gorzowa Wielkopolskiego, Tar
nowa, Jeleniej Góry i Częstochowy, gdzie miał moż

ność współpracować między innymi z Edmundem Wier
cińskim, Lidią Zamkow, Jerzym Jarockim, Ireną Byrską 
i Tudeuszcm Byrsk im. Grał tam wiele ról, ·W tym Al
bi•na w Ślubach panień.skicli Fredry, Czubukowa w 
Oświadczynach Czechowa, Świstaka w Fircyku w za
lotach Zablockiego, Marszałka Dworu w Intrydze i mi
łości Schillera, Ins pektora w Fizykach Diirrenmatta , 
Maciejunia w Przedwwśmu Żeromskiego, średniego 

Rozb itka w Nci pełnym morzu Mrożka, ,.Ambasadora" 
w Domu pod Oświęcimiem Hołuja , Iwana Iwanowicza 
w Łaźni Majakowskiego. 
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Występował leż w licznych filmach, także zagran iczJ 
nych, gdzie miał moż.ność poznać Wajdę, Kawalerowi
cza, K·ołosowa (Syberiada), Ałowa (Legenda o Dylu 
Sowizdrzale) i wielu innych. 

W Bielsku występuje już czwarty sez0il1, gdzie za
grał w sztuce Uciekła mi przepióreczka Ze:r>omskiego 
(Radostowiec), w Żółtej ciżemce według powieści An
toni.ny Domahskiej (Ha labardnik) , w Panu Jowialskim 
Fredry (Szambelan), w Dwóch teatrach Szaniawskiego 
(Dyrektor „Teatru Snów") i w Czego nie widać Frayna 
(Selsdon-Złodziej ). 

Jest także •wielolebnim działaczem, najpierw SPATiF
-u, obecnie ZASP-u ; ostatnio z.ostał Przewodniczącyrn 

Og1niwa PRON przy Teatrze Falskim o.raz członkiem 
Miejskiej Rady PRON w Bielsku-Białej. 

Rolą Ma!ftina w sztuce Noc jest matką dnia Nore
·na obchodzi swój jubileusz 35-lecia pracy artystycznej . 

Marek 
I 

Slosarski 

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akade
mii Muzycznej w Katowicach. W sezon ie 1982/83 wy
stępował w Teatrze Muzycznym w Chorzowie. Póź

niej, w 1983 roku, zaangażował się do Teatru Polskie
go, gdzie publiczmość bielska mogła oglądać go, mię
dzy ininyrni, w Tangu Mrożka (Edek), SzkLannej me
nażerii Williamsa (Gość), w Wariacie i zakonnicy Wit
kacego (Dr Gri.iin) , Mazepie Słowackiego (postać tytu
łowa) , Okapi Grochowiaka (Fifi) , w Ktoś musi odejść 
Krasnogorowa (Jura), Jak się kochają w niższych sfe
rach Alaina Ayckbourna (Bob Phillips), Motyle są wol-
11e Gershe'a (Don) , w Moralności Pani Dulskiej Zapol-
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skiej (Zbyszko) - i ostatnio w Czego nie widać Fray
na (Garry-Rog r ). 
Umiejętnościami wokal ny m i i ta ne cznymi popisywał 

s i ,~ ·natomiast w w idowis ku muzycznym Noc w operze 
według libretta Joa IJny Kul1now j (pos tać i;ns picjenta 
Buffa ) i w m us ical u Wojciecha Młynarskiego Cień (ro
la Uczonego) . 

Za role w os tatnich spe ktaklach ; Do~rn w sztuce Mo
tyl e sq wolne Gershc 'a i Zbyszku w Moralności pani 
Du!~kiej Zapolskiej - zos tał uhono rowan y ,,7'.LOT 1\ 
MASKĄ" . 

Kuba 
Abrahamowicz 

Ukończy ł PWST w Krakowie w roku 1985. Jego ro
lą dyplomową był Czebutykin w Trzech siostrach Cze
cho wa, pod kierunk iem J rzego Stuhra i opra cowany 
przez n iego m onodram Żyć, cierpieć i tworzyć, oparty 
na tekstach Słowackiego , po ci opiek ą Danuty Mi cha
łowskiej . 

P o stud ia ch p ·acowal w Teat rze ,,Bagatela·· vv Kra
kowie, gdzie zagra ł D cm Diego w Kochankach piekłci 

J.M. Ry mk iew icza , Ba iricia w Zw odzicielu z Se 1:illi 
Tirso de Moliny ; brał takż udział w ba jce według 

Andersci a Jll eclzaniczny s!o tri.k. 
W Teatrze Polsk im v Bielsk u - Białe j, do którego 

pr zybył w poprzednim sezonie. wysL:Jpi ,I Ja ko „Chło
piec z deszczu" w .zt uce Jerzego Sza111a wskiego Dwa 
teatry, .n astępnie zagra ł H oracego w Grze mil.ości i 
.3mierci Romain Rollanda i L loyda w C:::ego nie widać 
Michaela F rayna . 

J es t twórcą kilku m unodt'amów. 
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