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Kiedy Wy s piański pisał w I902 r.
Wyzwolenie, mijały zaledwie 4 łata
od wystawienia Warszawianki - jego
teatralnego debiutu - i półtora roku od
sukcesu Wesela. W krótkim więc
czasie doświadczenia teatralne poety
były
niezwykle
intensywne.
Zdarzenia, jakie rozegrały się w
tamtej, przedstawionej na krakowskiej scenie chacie roz ś piewanej poru s zyły
współczesnych aż do granic egzaltacji. Nie ma więc paradoksu w fakcie , że
prapremiera Wyzwolenia wyszydzającego narodową egzaltację minęła bez
większego echa. Wielka dyskusja o polskości oraz postawa artysty przejętego
swą misją budowania nowej ojczyzny i nowej sztuki przeciwstawione są tu
frazesowi i gło s zeniu tanich haseł. Taki utwór nie mógł liczyć na to, że
zostanie powszechnie zaakceptowany. Stąd zakłopotanie wid zów i pr zejście nad
nowym dramatem autora Wesela do porządku dziennego. Tym bardziej , że
forma Wyzwolenia odbiegała od przyzwyczajeń i upodobań estetycznych
współczesnych Wyspiańskiemu odbiorców.
Rzecz dzieje się na scenie teatru krakowskiego - dzisiaj noszącego imię
J.Slowackiego. Wyspiański, podobnie jak Shakespeare, pisząc dla „swojej"
sceny wierzył, że świat jest teatrem a teatr calym światem. Cóż , kiedy budynek,
w którym wystawiał swoje dzieła „czwarty wieszcz" nie nazywał s ię aż The
Globe. Mimo, że ranga artystyczna krakowskiego teatru dorównywała
wspaniałości gmachu, w jakim się mieścił, to przecież miał w swej nazwie
słowo „miejski" i grywano w nim, oprócz Wesela , Dziadów i Kordiana, także
komedie salonowe, farsy i wodewi le. Co tydzień dawano premierę a zestawy
dekoracji, np. „ wnętrze pałacu" , „cmentarz nocą" wnoszono gotowe prosto z
magazynu i ustawiano podczas dość długich przerw w spektaklach, oczywi ś cie
przy spuszczonej kurtynie . Traktujące przedstawienie jako całość e s tetyczną
inscenizacje Wyspiańskiego , podobnie jak niektóre spektakle Tadeusza
Pawlikowskiego czy powstające wkrótce potem prace Karola Frycza i
Franciszka Siedleckiego, okraszały tę codzienność. Nikt zatem tak dobrze jak
Wyspiański nie znał ceny kompromisu na rzecz machiny, jaką jest

przedsiębiors two

teatralne.
w
realizację
swych
dramatów
wiedział dobrze, że sztukę nie
tylko się tworzy , ale także r obi.
A tu już nie ma miejsca na
egzaltację. Pusta scena to Sprawa,
Wyzwanie - wszystko, tylko nie
frazes. A skoro teatr to ś wiat,
skoro teatr to Polska„.
Literacki i teatralny żywot Wyzwolenia trwa już dziewięćdziesiąt lat. Z
tego ponad dwie trzecie przypadło na czas zniewolenia Polaków. Dwadzieścia
międzywojennych i trzy ostatnie lata wolności to za mało, by nową sytuację
sobie u ś wiadomić a cóż dopiero, aby się do niej przyzwyczaić i wobec niej
okre ś lić. Wyzwolenie w warunkach zniewolenia było tekstem o szukaniu
tożsamo ś ci narodowej , o drogach do wolności , o sposobach przetrwania. o
buncie i sensie oporu wewnętrznego wobec zagrożenia i otaczajacej inercji. Co
jednak, gdy wolnoś ć już jest? Co z Wyzwoleniem po wyzwoleniu? Co, gdy
Konrad przychodzi z bardzo, bardzo daleka? Może nawet z innej epoki'J Co w
tej sytuacji z Konradem, jego czynem, a przede wszystkim z jego teatrem?
W Krakowie było dotąd kilka tylko realizacji tego dramatu. Najistotniejsze
trzy: prapremierowa i obie powojenne - Broni s ława Dąbrowskiego w Teatrze
im. J.Słowackiego ze Stanisławem Zaczykiem ( 1957) i Konrada Swinarskiego
w Teatrze Starym z Jerzym Trelą (1974). Każdy z tych spektakli pow s tał w
innych warunkach , każdy pozostawał w ścisłym związku myślowym i
emocjonalnym z czasem, w jakim przyszło mu zaistnieć. Każdy stał się
prawdziwym kamieniem milowym w historii teatru polskiego. Warto jednak
pamiętać o jednym podstawowym fakcie: ich twórcy działali w momencie. gdy
co jak co, ale teatr był potęgą. Do teatru s ię c h odziło , teatr się kochało, teatru
się słuchało. To było lu stro dla społeczeństwa. Jego sędzia i sumienie.
Wyzwolenie zawsze będzie korespondować nie tylko z tym, co w duszy
narodu gra, ale także z kondycją teatru i sztuki w ogóle. Teraz teatr nie uderza
pię ś cią w stół. Teatr jak Stary Akto r jest zmęczony , cichy i zagubiony , i nie
wie, czy potrzebny. Trzeba go wysłuchać. Jak Konrad.
Angażując

się

bezpośrednio

D.P-W.

ROZMOWA
z MACIEJEM
PRUSEM

TADEUSZ NYCZEK - Pierwsze sekwencje Wyzwolenia przypominają mi wprost obecną
teatru w ogóle: nie ma komunizmu, nie ma kapitalizmu, pojawiła się pustka. Trzeba by coś z
tym zrobić. Tylko co?
MACIEJ PRUS - Dokładnie taki Konrad powiada do Muzy: przyszedłem robić teatr. Mamy pustą
scenę, mamy dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż tylko na lit ość boską - zróbmy coś! Tymczasm
wiele osób dziś uważa, że sposobem na przełamanie kryzysu polskiego teatru jest produkowanie
spektakli komercyjnych. Świadczy to o absurdalnym myleniu ekonomii ze sztuką! Konrad w
rozmowie z Maskami sporo czasu poświęca na dyskusję o sztuce. Uważa , że tylko ona może nas
uratować. Choć i to nie do końca jest prawdą , gdyż nikt nie wie, jak z zaistniałej sytuacji znależć
wyjście . Sztuka zagubiła gdzieś i treść , i formę. Właśnie dlatego Konrad skazany jest na podróż z
Eryniami. To nie jest kara. Raczej szukanie jeszcze jednego wyjścia. Jeszcze jednego doświadczenia.
T.N. - Więc jednak jest wyzwolenie?
M.P. - Jedynie droga do wyzwolenia„. Uważam, że wyzwolenie jako takie wsztuce nie istnieje.
Jest tylko trud tworzenia i sam trud, samo podjęcie działania jest już wyzwoleniem. Wystarczy
próba, choćby przegrana, ale rozumna i świadoma. Artysta, który nabiera świadomości w czasie
konstrukcji spektaklu jest już bliski wyzwolenia. Natomiast idealnej harmonii nigdy nie będzie.
Zwłaszcza w sztuce„.
DIANA POSKUTA-WŁODEK - No dobrze, tylko jak teatr ma się poderwać do czynu w sytuacji ,
gdy daje mu się do zrozumienia, że jest niepotrzebny? Wyspiański bywał prze ś miewczy , uciekał się
do satyry, ale wiedział przynajmniej jedno: że teatr ma charyzmę.
M.P. - Może gdy spróbujemy na nowo zbudować charyzmę teatru, będziemy wyzwoleni?
T.N. - Tylko czy nie jest to etykieta zastępcza? Przez kilkadziesiąt lat sztuka była traktowana
jak azyl inteligentnych, mądrych ludzi, w którym buduje się prawdę o nas, a dookoła mierzwa i dno.
M.P. - Nie! Wobecnej sytuacji teatru podjęcie jakiejkolwiek próby odwołującej się do tradycji
jest już istotne. Sztuka może powstać wtedy, jeżeli będzie istnieć pamięć o tradycji i dyskusja z
tradycją. Mój spektak l powinien być na scenie Tearu im. J.Słowackiego co najmniej siódmym
Wyzwoleniem po wojnie. Jest to sztuka napisana dla tego teatru i każde nowe pokolenie reżyserów
powinno tu przychodzić po to, by dawać jej nową interpretację. Młodzi powinni proponować choćby
nowe rozwiązania formalne . Powinni dyskutować z tym co zastają.
D.P-W. - Podjął się Pan realizacji Wyzwolenia już po raz trzeci. Domyślam się , że przyczyny tej
decyzji nie są pozateatralne, że nie jest to tylko Pańska reakcja na aktualną sytuację wokół nas?
M.P. - Oczywiście! Ja robię tylko spektakl! Wyzwolenie to tekst, który i tak zawsze będzie
„brzmiał". Tymczasem stał się on utworem o tym, jakich szukać środkow w sztuce. Pytanie jest
proste: czy teatry znajdą środki, którymi trafią do współczesnej publiczności? A przede wszystkim
czy potrafią je wyartykułować?
sytuację

T.N. - Zauważcie , że teatr i sztuka w ogóle, mając kompleks życia, usiłowała się sama do rangi
Wyzwolenie jest idealnym tego przykładem. Jednocześnie jednak podnosi życie do
rangi sztuki.
D.P-W. -Tymczasem obserujemy, jak życie wdzierając się do teatrów czyni w nich prawdziwe
spustoszenie.
M.P. - I właśnie od tego należy się wyzwolić! Podporządkować sobie to wszystko. Stworzyć
życia podnieść.

kreację!

T.N. - Tylko że kompleks artysty wobec tych, którzy coś produkują, jest czymś strasznym.
M.P. -To artysta jest prawdziwym robotnikiem sceny! Teatr został postawiony w patowej
sytuacji. Między innymi krytycy są temu winni. Nie ma
sztuki na miarę czasu. Ajeśli , to decyduje o tym
wyłącznie przypadek. Jan Kott napisał na przykład o
Hamlecie w reż. Romana Zawistowskiego: „Hamlet po
XX Zjeździe". Tymczasem Zawistowski kompletnie nie
interesował się Październikiem! On robił po prostu
przedstawienie. Gdy Leszek Herdegen wyszedł na scenę i
powiedział: „Dania jest więzieniem'', publiczność zaczęła
bić brawo i „prowadzić" Herdegena swoimi reakcjami!.
Dziś mamy nie tylko kryzys teatru. To jest także kryzys
publiczności„.

T.N. - Która słyszy : Dania jest więzieniem i mówi:
„to nas nie obchodzi 1" Więc aktor przestaje mieć
kompleksy wobec życia, gdyż widzi, jak ono wygląda.
Może rzeczywiście przyszedł czas, aby traktować teatr jak życie, jak pracę. Teatr to nie jest fikcja.
Aktor tu spędza pół życia. Wkońcu gra na scenie wjakiejś prawdzie. Starzeje się, wypadają mu
włosy„.To nie fikcja, to prawda I
D.P-W. - Tym tragiczniejsza jest sytuacja Konrada - nie tylko nie jest pewien wyniku swojego
trudu , ale w dodatku ma świadomość, że jest postrzegany jako bohater przegrany.
M.P. - Maska czwarta woła do Konrada: „Wyczerpuje się twoja sztuka i wyczerpuje się twoja
myśl " . Aon na to: Nie. Widzę tylko coraz szerzej i obejmuję coraz szersze kręgi rzeczy, które widzę
i słyszę. Zaś gaśnie wszystko, co utrzymywało się pustym dżwiękiem i farbą. Przełamać ten pusty
dżwięk i farbę. To jest najtrudniejsze.
D.P-W.- A życie na czterysta kroków kwadratowych sceny. „
M.P.- I tak się wciśnie„.
Kraków 16 pażdziernika 1992r.
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NOTY O TWÓRCACH SPEKTAKLU
MACIEJ PRUS
Ukończy !

Wydzial Aktorski w krakowskiej PWST (1961) i reżyserię w warszawskiej
PWST. Od 1989 jest dyrektorem artystycznym Teatru Dramatycznego w Warszawie.
Najważniejsze spektakle: Straszny Dwór St.Moniuszki i Don Giovanni W.A .Mozana
(T.Wie lki Warszawa). Jan Maciej Karol Wścieklica St.I.Witkiewicza. Edward Il
Ch.Marlowe·a (Koszalin. Slupsk). Peer Gynt H.lbsena. Szewcy St. I. Witkiewicza. Don
Carlos F.Schi ll era. Fantaz)' J.Slowackiego. Tragiczna Historia Doktora Fausta
Ch.Marlowe'a (T.Ateneum Warszawa). Wiśniowy sad A.Czechowa ( T.Wspó lczesny
Warszawa). Noc listopadowa St.Wyspiańskiego. Operetka W.Gombrowicza
(T.Dramatyczny Warszawa). Dziady A.Mickiew icza. (T. im. S.Jaracza Łódź).
W)·z•·olenie St. Wyspiańskiego realizował dotąd dwa razy: w Kalim i Ł odzi.
Najważn i ej s ze nagrody: im. Leona Schillera. im. Konrada Swinarskiego. główne
nagrody na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyki Polskiej, Festiwalu Polskich
SzlUk Współczesnych we Wrocławiu i Kaliskich Spotkaniac h Teatralnych.

STANISŁAW BANAŚ
W 1980 ukończył PWST w Krakowie. Potem wTea trze im.
W.Bogusławskiego w Kali zu i od 1984 Teatrze im.
J .S ł owackiego. Role: Jacek w O dwóch takich, co ukradli
ks iężyc K.Makuszyńskiego w reż. M.Kmiecińskiego . Wladzio w
Małym biesie F.Sołoguba (R.Ziolo). Staszek w Weselu
St.Wyspiańskiego (M Grabowski). Subiekt 1v Brunonie
H.Dederki (J.And rucki). Manekin Bez Nóg w Balu manekinów
B.Ja ieńskiego rG Warchol). Szofer Gawron wObozie Wszystkich Świ ęt i· ch
T.Nowakowskiego (M.Grabowsk i), Molvik w Dzikiej kaczce H.lbsena (J.Wernio).

r

ZBIGNIEW BIELSKI
Ukończy ł PWSFTViT w Łodzi (1971). Teatry: Ziemi Ł ódzkiej.
Powszechny i im. S.Jaracza w Łodzi. Od września b.r. w
Teatrze irn. J.Sł owackiego. W ażniejsze role: Józio w
Ferdydurce W.Gombrowicza reż. B.Hu ssa kowsk i. Polo w
Kapeluszu pełny m deszczu M.V.Gazzo ( T .Zygad ło ),
Prokurator 1v Wilkach wnocy T.Ri11nera (M. Pru s). Nagrody:
Srebrny Pi erścień za rolę w Kapeluszu Pełnym Deszczu .

HANNA BIELUSZKO
Ukończyła krakowską

PWST (1979) Teatry: im. S. Jaracza w
w Warszawie. Od września b.r.
w Teatrze im. J.Slowack iego. Ważniejsze ro le: Beniamin w
Wielkiejnocy A. Strindberga reż. B.Hussakowski. Rosaura w
Życie jest snem P.Ca \derona - LM.Rymkiew icza
(B.Hussakowsk i). Arlic w Wyj ść M.Normana (B .Micha\ik),
Lora w Gwiazdach na porann ym niebie Gorina
Łodzi. Rozmaitości

(B. Hu ssakowski),Laura w Indyku
za rolę w Wielkiejnocy.

S.Mrożka

(J.Bratkowski). Nagrody: Srebrny

Pi erścień

ANDRZEJ BRYG
Uko ń czy ł

PWST w Warszawie. Od 1984 wTeat rze
z Teat rem „Ak ne"
Z. Kalińsk i ej. Ro le: Albin wŚ lubach panieńsk ich A.Fredry w
reż. M . Kmie c iń sk i ego, Tom wSzklanej menażerii T.Wi \li amsa
(Z. K a liń ska), Wicio w Skizie G.Zapolskiej,Thompson w Obozie
Wszystkich Świętych T.Nowakowskiego /M.Grabowsk iegi/.
Tadeusz w Śnieżyc)' St. Przybyszewskiego - A.Osieckiej
(Z.Konieczny). Za rolę Abelarda w Płaisirs d'a mour R.Duncana (T.'Akne' ) otrzyma!
Nagrodę Fringe FirSIS na Fe 1iwa\u Teatralnym w Edynburgu(\991).
im.J.Sł owac ki ego. W spó łpr ac uj e

MARIAN CEBULSKI
Prawdziwy Stary Aktor - prawie 50 lat na scenie! Debiut w
Teatrze Podziemnym, Studio Dramatyczne przy T. Starym.
Teatry: Powszech ny, TUR i od 1947 J.Slowack iego. Zagra ł
prawie 200 ról. Nie sposób wymienić nawet najważniejsze.
Spróbujmy jednak: Moniek w Dwóch teatrach J.Szaniawskiego
(reż. K.Adwenww icz). Fiedot in wTrzech siostrach
A.Czechowa ( B.Dąbrowsk i ) , Ślaz w Lilli Wenedzie
J .S ł owack i ego (M.Górkiew icz), Sganarel w Don Juanie Moliera (B. Korzeniewski).
Papkin w Zemście A.Fred_ry (B. D ąbrowski), Major w Fantazym J .Słowackiego
(K.Skuszanka), Orgon w Swiętoszku Moliera (J.Hutek) , Dzwonnik w Klątwie
St. Wyspiańskiego (J.Goliński). Grał we wszystkich powojennych realizacjach Wesela
na naszej sce ni e (B. D ąbrowki, L.Zamkow, P.Paradowski, M.Grabowski) kolejno: Jaśka.
Księdza, Gospodarza, Dziada. Nagrody za role: Stiepana w Ożenku M.Gogola.
Szczast\iwcowa w Les ie A.Ostrowskiego (Fe 1iwal Sztuk Rosyjskich i Radzieckich
Katowice), Huml a w Przygodzie z Vaterlandem L.Kruczkowskiego (Festiwa l Polsk ich
Sztuk Współczesnych Wroclaw). Laureat Złotej Maski, Złotej Odznaki Miasta Krakowa.
Zas łu żo n y Dz i a ł acz Kullury. Laureat Minist ra K.iS. za całoksz 1 a ll 1wórczości.

MARIAN DZIĘDZIEL
U k ończy \

PWST w Krakow ie w 1969. Potem wTearze im .
J .S ł owack ie go, gdzie występuje do dziś. Deb iutowa! ro l ą
Żaka-Księcia Wi śn i ow i eck i ego w Złotej Czaszce
J .S ł owack i ego ( reż. J .Go liń ski). Inne ważniejsze role: Cherubin
w Weselu Figara P.Beaumarchais (P.Paradowski), Kasper w
Weselu St. W yspiańskiego (P.Paradowski), Alfred w Wielkim
człowieku do m ałyc h interesów A.Fred ry (M.Górkiew icz),
por.Zieliński wPieszo S.Mrożka (B.Tosza). Orsini w Amadeuszu P.S haeffera
(V.St rni sko), Franciszek Dumoli n w Cza ruj ący m łajdaku P.Chesnota (R.Próc hni cka),
Sebastian w Burzy W.Shakespea re'a (J.Go liń s ki ), K siądz Henias wObozie Wszystkich

Świętych T.Nowakowskiego (M.Grabowsk i). Rembo w Damach i huzarach A.Fred ry
(M. Grabowski).

KRZYSZTOF JĘDRYSEK
Abso lwen t PWST w Krakowie (1970- 1974). Potem Teat r w
Pł ocku a od 1975 im.J.S ł owackiego. Aktor, choreograf, reżyser
(Rycerz e Arys tofanesa, Kusze nie V.H av la). Pedagog w
krakowskiej PWST (od 1975 r. ). Zagra ł 83 role, w tym 32
glówne. Nagrody: za rolę Henryka w Ślubie W.Gombrowicza
(Kaliskie Spotk ania Teatralne 1976), za ro l ę w Wyspie
A.Fugarda (Ogól nopolsk i Festiwal Małych Form Teatralnych
Szczecin 1979), N. Miasta Bydgoszcz. N. Prezydenta USA za Tomasza Paine'a w
Deklaracji 76 S.Hadyny, . Aktorska na Fest iwalu Fi lmów TV (Brno 1979).

ANDRZEJ KIERC
Absolwent PWST w Krakowie (1969). Teatry: Współczesny we
Wroclawiu. im . J.Kochanowsk iego w Opolu , S.Jaracza w Łodzi.
Od 1968 r. wzespo le MW 2 A. K aczyńskiego w Krakowie. Od
września b.r. wT. im . J .S łow ack iego. W ażniejsze role: Gucio w
Ślubach panieńskich A.Fredry (reż. J . Go liń ski}. Przekupi eń
Relikwii w Opowieściach kanterberyjs kich G.Chauce ra
(R.Major), Skrzypce Ił w Kwarteci e dla czterech aktorów
B.Schaeffera, Król Stanisł aw August w Pamiątkach Soplicy W.Rzewuskiego. Radca
Podsrocki w Trans-Atlantyku W.Gombrowicza (wszystki e M.Grabowski). Profesor
Łaci n y w Ferdydurce , Pijak. Szambelan. Pandu lf w Ślubie W.Gombrow icza
(B.Hu ssakowski). Pan w Kubusiu Fataliście i jego panu O.Dide rota (W.Nurkowski).
Samotnik w Wyzwoleniu S t. Wyspiańskiego (M. Pru s). Nagroda aktorska za Skrzypce Ił
w Kwartecie na Festiwalu Malych Form w Szczecinie ( 1980).

JACEK MILCZANOWSKI
PWST w Krakow ie uk ończy ł w 1984. Potem T. im
role: Sasza wMałym biesie
F.So log uba (reż.R.Zioło), Skierka w Balladynie J.S\owack iego
(J.Wrób lewsk i}, Mikołaj Turbin w Dniach Turbinów
M.Bułhakowa (B.Mic halik), Cherubin w Weselu Figara
P Beaumarchais (A. Pol ony, J.Opalski).

J .Słowackiego. W ażn i ej sze

DARIUSZ SIATKOWSKI
PWST w 1984. Potem wT. im. Jaracza w
Od w r ześn ia b.r. wT. im. J.Slowack iego. W ażn i ejsze
role: Johan nes w Dzienniku uwodziciela S.Kierkegaarda,
Aaron w_Tytusie Andronikusie W.Shakespeare'a \ reż. M.Prus).
Sawa wSnie srebrnym Salomei J. Słowackiego
(B.Hussa kowski ). Segismundo wŻycie jest snem Calderona
(IV . Zawod zi ń s ki ), Pankracy w Niedokończonym poemacie:
Nie-Boskiej komedii Z. Krasi ń skiego (M. Prus).
Ukończy ł krakowską

Łodzi.

RYSZARD SOBOLEWSKI
Ukończy ł wydz i a ł

aklOrrstw a i reżyserii w Pań stwowym
Instytuc ie Sztuki Teatra lnej w Kijowie w 1955. Póżniej w
teatrach Łodzi. Katowic. Szczeci na i Poznania. Od 1982 r. wT.
im. J.S lowack iego. gdzie zagra! m.in. role: Stomil wTangu
S.Mrożka. Ojciec w Pieszo Mrożka (B.Tosza). Wernychora w
Weselu (M.Grabowsk i). Chłopicki w Nocy listopadowej
St.Wyspiańskiego (A.M.Marczewski). Flor ri o w Szkoda, że jest
nierządnicą J.Forda (W.Nurkowski). Ili w Wizycie starszej pani F.Durrenmana
(S.Danczenko). Bartolo w Weselu Figara P Beaumarchai s (A. Polony. J.Opalski ).

JERZY ŚWIATŁ01V
Ukończy ł krakowską PWST w 1983. T. im. S.Jaracza w Lodz i i
T.Mandala w Krakowie. Od w rześ ni a b.r. w T. im .
J .Słowackiego. Najważniejsze role: Semenko w Śnie srebrnym
Salomei J.Slowackiego w reż. B.Hussakowskiego, Konr~d w
Wyzwoleniu St.Wys piań s ki ego (M.Prus). Podkołesin wOżenku
M.Gogola (W.Foki n), Jose w Chundze V.Llosy (T.Zygad ł o),
Sobs1y\ w Zdziczeniu obyczajów poś miertny c h B . Leśm i a n a
(B.Hussakowski). Nagrody na Opolskich Konfrontacjach Teat raln ych za Wyzwolenie i
Sen Srebrny Salomei.

MAREK WALCZAK
Po uk ończen iu krakowskiej PWST w 1991. wT. im.
J .Słowackiego. Rol e: Adiutant w Obozie Wszystkich Świętych
T.Nowakows ki ego (M.Grabowski ). K s i ądz w Klątwi e
St.Wyspiańskiego w re ż. J. Golińskiego. D obczy ń ski wGramy
~• Rewizora • wg, M.Gogola w (W.Kokorin ). Widryga w
Snieżycy St.Przybyszewskiego - A.Osieckiej (Z.Konieczny).
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Zespół

1.

A. Fredro
,,Damy i huzary"

2.

A; Osiecka, Z. Konieczny

muzyczny w składzie :

Paweł Wójtowicz
Adam Ziętk i ewicz
Krzysztof Wójtowicz
Jordanka Georgio wa
Katarzyna Marczak
Arkadiusz Bała
Daniel Kozłowski
dyryguje Tomasz Chmiel

skrzypce
skrzypce
wiolonczela
komrabas
kia met
puzon
perkusja

Kierownik techniczny
Realizacja światła
Realizacja dźwięku
Brygadier sceny

Ryszard Hodur
Janusz Zielonka
Tomasz Kaim
Józef Wolski

Kierownicy pracowni:
krawieckiejdamskiej
krawieckiej męskiej
malarsko modelatorskiej
stolarskiej

Maria Szczypczak
Leszek Wyżga
Maria Hodur

ślusarskiej

perukarskiej
tapicerskiej
s-tewskiej

RE P ERT U A RZ E

T EATRU

„Snieżyca"

3.

W. Shakespeare
„Burza"

na scenie Miniatura:

Stani sław Nieć

Jan Boroń
Bożena Rybak
Michał Rzepka
Władysław Nowakowski

1.

I. Ibsen
„Dzika kaczka"

2.

P. de Beaumarchais
„Wesele Figara"

3.

H.Barker
„Sceny zegzekucji"

G A L E R I

najbliższa premiera:

F.de Rojas
„Celestyna"

DA[R~LJ§Z
Teatr im. J. Słowackiego, Pl. św . Ducha I, 31 -023 Kraków
lnfom1acje i rezerwacja biletów -Impresariat Teatru. tel. 22 40 22
Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty wgodz. 11 - 14 i ł 5- 19, tel. 22 45 75 w. 238
Wniedzielę dwie godziny prted spektaklem
Przedsprzedaż rozpoczyna się 5dni prled spektaklem

Ceny biletów:
Duża scena: 30-40 tys.
Miniatura:
bilety normalne 30 tys.
bilety ulgowe 25 tys.
Spektakle „Sceny zegzekucji"
bilety normalne 50 tys.
bilety ulgowe 40 tys.
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