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"L'ex-femme de ma vie" 

przekład: Katarzyna Skawina 

osoby: 

Tom Maciej Robakiewicz 
Frankie Małgorzata Pieńkowska 
Aurelie Renata Dancewicz 

Jean-Franc;ois Marek Włodarczyk 

reżyseria: 
scenografia: 

kostiumy: 

Romuald Szejd 
Marcin Stajewski 
Ewa Zaborowska 

3 
Prapremiera polska w lipcu 1998 r. 

"L'ex-femme de ma vie" (Była kobietą mojego życia) autorstwa 

Josiane Balasko, została wystawiona po raz pierwszy 

5 października 1985 roku w Theac;tre du Splendid, a następnie 

8 marca 1989 roku w Theatre du Gymnase. W sztuce zagrali 

czołowi francuscy aktorzy: w roli Frankie wystąpiła Jane 

Birkin, Toma - Thierry Lhermitte, Jeana-Franc;ois - Daniel 

Berlioux, Aurelie - Cecile Auclert. Przedstawienie 

reżyserowała sama Josiane Balasko. 

l\Jastępną pozycją tej autorki, odnoszącą sukcesy na 

francuskich scenach, jest sztuka "Le pere Noel est une 

ordure", grana w Paryżu w 1986 roku. W 1990 roku 

wystawiono kolejny utwór Josiane Balasko "La nuit d'ivresse". 

"Tom jest mężczyzną samotnym, dzielącym czas (nota bene 

w sposób bardzo przyjemny) między pracę (jest pisarzem) 

a rozliczne flirty. Tymczasem, któregoś wieczoru, gdy właśnie 

oczekuje kolejnego obiektu swoich westchnień, zjawia się 

z niespodziewaną wizytą jego była żona - Frankie, od której, 

od sześciu lat, od chwili ich burzliwego rozwodu, nie miał 

żadnych wiadomości. Wizyta mogłaby się obejść bez 

następstw gdyby nie fakt, że Fran kie jest w siódmym miesiącu 

ciąży, porzucił ją przyjaciel i nie ma ani grosza przy duszy, nie 

mówiąc o dachu nad głową.„" 

Josiane Balasko 



W repertuarze teatru w sezonie 1997/98 

Joe Orton 
John Murrell 

Eugene Ionesco 
Ingmar Bergman 
Franc;:oise Sagan 

Anne-Marie Etienne 
Oskar Wilde 

Edward Albee 
Jeannine Worms 

"Zabawiając pana Sloane'a" 
"Sarah albo Krzyk langusty" (SZOPA) 
"Łysa śpiewaczka" 

"Sceny z życia małżeńskiego" 
"Czasami skrzypce ... " 
"Tej nocy albo nigdy" (SZOPA) 
"Kobieta bez znaczenia" 
"Kto się boi Wirgini i Woolf?" 
"Flora ... Floryna ... Florencja ... Florentyna ... " 

W planach: 
Jan de Hartog 

Colette 
Ingmar Bergman 

"Łoże z baldachimem" 

"Po próbie" 

TEATR "SCENA PREZENTACJE" 
powstał w październiku 1979 roku 

Warszawa, ul . Że lazna 51/53, dawne Zakłady Norblina 
Oddzial Muzeum Techniki i Przemysłu 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 
Zastępca Dyrektora ds. Techn icznych Marek Jeżewsk i 

OrganizaCja pracy artystycznej Bożena Marczykowska 

Kasa czynna codziennie w godz. 11 -14 , 15 -18 
oraz do rozpoczęcia spektaklu, 

w niedzielę i święta 3 godziny przed spektaklem. 
Tel . 620-82-88, tel./fax 620-34-90 

Przedsprzedaż biletów prowadzą również kasy ZASP-u, 
Al . Jerozolimskie 25, tel . 621-93-83. 

redakqa programu : 
projekt graficzny· 

sklad 1 druk: 

Bożena Marczykowska 
Marcin Sta1ewsk1 
Cetus System, tel. 822-92-46 

Spektakl powstał dzięki 
pomocy finansowej Miasta st. Warszawy 


