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NAMIĘTNOŚĆ
iografia Federica Garcii Lorki, rozpięta pomiędzy 1898 a 1936
rokiem, przypadła na epokę niezwykłego fermentu artystycznego,
który obj ął Europ ę , w tym także Hiszpanię, w pierwszych trzech
dekadach naszego wieku. Jako pierwsze wystąpiło gromadnie Pokolenie 1898, nazwane tak ku przestrodze przed powtórzeniem tragicznej
klę ki, j aką Hiszpania w tym właśnie roku poniosła w wojnie ze
St anami Zjednoczonymi. Zgrupowanie, zawiązane pod wodzą pisarza
i filozofa Miguela de Unamuno oraz poety Jose Martineza Ruiza
(pseudonim: Azorin), postawiło sobie za cel doprowadzenie do duchowego odrodzenia kraju poprzez syntezę tradycyjnych warto ~ i.
Poetyckim wzorcem dla t ego pokolenia stał się barokowy poeta Don
Luis de Góngor a, który już na przełomie XVI i XVII wieku wymyślił
t o wszystko, co p&niej zadziwiało w twórczo~i Mallarmego, szukaj1 ąc
inspiracji dla nowego stylu liryki nie tylko w antyku, ale przede
wszystkim w hiszpańskiej poezji ludowej. Na tę samą spuściznę
powoływały się również następne generacje poetów, dodaj1 ąc do tego
coraz bardziej radykalne hasła społeczne. Lorca, związany z Pokolen iem 1927., sytuował się - jak pisze Urszula Aszyk - „między rodzimą
tradycją literacką wywodzącą się od Góngory a poetyckim surrealizmem". Bardzo modnym terenem artystycznych eksperymentów był
wówczas sen, który pojaw~ał się w literaturze, malarstwie i filmie nie
tylko jako temat, ale przede wszystkim jako paradygmat świata przedst awionego. Unamuno pisał dramaty na temat rozdwojenia jaźni,
Gómez de la Serna tworzył „teatr umarły", a Valle-Inclan, z agęszcz a
jąc koszmarną atmosferę swoich utworów, kroczył ku nowemu gatunkowi groteski, którą nazwał esperpento. Sztuki oniryczne pisali też
Azorin i Alberti. Wszystkie te próby, tylko trochę sp ćinione w st osunku do manifestów prekursorów europejskiej Wielkiej Refor my, wspart e na polu malarstwa osiągnięciami Picassa, Miro, Bufiuela, Dalego,
p odporz ądkowane były batalii o odrodzenie hiszpańskiego teatru.
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Ku TEATROWI
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sam Lorca, który był nie tylko poetą i autorem
aktorem, dyrektorem teatru uniwersyteckiego La Barraca.
Projektował scenografię, grał na fortepianie i komponował muzykę do swoich utworów,
a nawet napisał, wspólnie ze swoim przyjacielem i nauczycielem, Manuelem de Falla, libretto
opery komicznej. Jako dramaturg debiutował w 1920 roku w Madrycie. Jego Czary motylkowej panny, których bohaterami były karaluchy i motyl ze złamanym skrzydłem, przyniosły
mu klęskę. Smak tej pierwszej porażki doprowadził go do pomstowania na drobnomieszczań
ską publiczność, od której gustów zależał los jego sztuk. Lorca zrozumiał, że musi wybrać
drogę kompromisu i obok dzieł awangardowych, nie nadających się na razie do wystawienia,
tworzyć sztuki, które pozwolą mu odnieść sukces i zwrócić uwagę również na to, co nie mie~i
się w akceptowanych przez publiczność kategoriach teatru. W wywiadzie udzielonym w 1936
roku wyznał: „W sztukach n_iemożliwych zawarte są moje prawdziwe założenia.
Ale, by sprawdzić się i zyskać szacunek, wystawiałem inne rzeczy". Ten szacunek i sławę
zyskał poeta za sprawą dramatów pisanych w latach trzydziestych. Były to: Czarująca szewcowa, Krwawe gody, Yerma, Panna Rosita~ czyli Mowa kwiat:ów, Dom Bernardy Alba i wcześniejsza o kilka lat Mariana Pineda. To za sprawą tych tytułów utrwalił się wizerunek Lorki
jako piewcy andaluzyjskiego folkloru, który zdeterminował poetykę jego teatru.

W

tę batalię zaangażowany był również

sztuk, ale

także reżyserem,

Za tym kasowymi przedsięwzięciami krył się jednak inny Lorca - autor projektów odrzuconych przez współczesną mu publiczność. To właśnie one, jak przekonuje profesor Aszyk,
stanowiły dla hiszpańskiego poety jedyny „ teatr prawdziwy", w którego sens wierzył. Miejscem akcji dwóch najważniejszych dramatów „niemożliwych", Publiczności i Sztuki bez tytulu
(która prawdopodobnie miała nazywać się Sen życia), jest właśnie teatr. W obu dochodzi do
konfrontacji teatru poetyckiego, którego materią jest sen, z teatrem realistycznym; teatru
prawdziwego cierpienia i kłamliwej iluzji. W Publiczności ten drugi, konwencjonalnie rozumiany, został nazwany „ teatrem na wolnym powietrzu". Pierwszy to „ teatr pod ziemią",
zrodzony z grobu, z umarłymi w roli aktorów. „ Każdy teatr rodzi się z zagęszczonej i uwięzio
nej wilgoci. Od każdego podziwianego teatru bije potężny fetor minionych czasów" - tłumaczy
jego istotę Dyrektor. Bohaterowie „teatru pod ziemią" nie powstają z grobu zaraz po opadnięciu kurtyny, tylko umierają naprawdę na oczach widzów. Zwykły teatr, który jest tylko
kłamstwem, sztuczką prestidigitatora, trzeba natomiast zniszczyć. Tylko wobec śmierci
możliwe jest bowiem ostateczne zrzucenie maski skrywającej prawdziwą osobowość.
Czy można dziwić się, że madrycka publiczność nie chciała oglądać takiego teatru,
nawet za cenę objawienia tej jedynej prawdy, jaką jest śmierć?

KWIAT M ŁOŚCI

jednak uczucie, które łączy bohaterów Krwawych godóW? Czy jest nim
miłość? Czy Lorca napisał melodramat? Jeśli pr zyjmiemy tę wersj ę za prawdziwą ,
miłość byłaby wartością, w której obronie giną dwaj mło dzi mężczyźni, a kobieta
skazuje się dobrowolnie na śmierć za życia. Banał. Tym bardziej podejrzany, że we
wspomnianej wcześniej awan gardowej sztuce Publiczność, w której poj awiają się
szekspirowscy kochankowie Romeo i Julia, Lorca zdegradowal miłość jako dzieło
przypadku, zjawisko nie mające nic wspólnego z wolą człowieka. Podobnie było
w Sztuce bez tytulu, w której występowali z kolei bohat erowie Sn u n ocy letniej.
Skoro narzędziem miłości jest zatruty kwiat Diany - czarodziejski eliksir który
powoduje, że Tytania zakochuje się w ośle - jak mo żna ab s olutyzować to ślepe
uczucie jako esencję człowieczeństwa? Prz e cież, jeśli całym procesem zakochania
się rządzi przypadek, kochankowie wcale nie musz ą b ć ludźmi. „Romeo mógłby
być ptakiem, a Julia kamieniem"- czytamy u Lorki. Miłość, według poe~ może
być uczuciem niezwykle intensywnym, któremu nie sposób nie ulec ale w ostatecznym rachunku jest tylko „oszustwem, stłuczonym zwierciadłem krokiem na
wodzie". Prawdziwy egzamin zdajemy dopiero w konfr ontacji ze szkieletem, czyli
Jak

Krwawych godów Lorca miał zaczerpnąć z prasowej notatki
o autentycznej tragedii, jaka wydarzyła się w chłopskiej rodzinie.
Panna młoda uciekła podczas wesela ze swoim dawnym, teraz już żona
t ym, narzeczonym, którego kiedyś nie mo gła p o ślubić, ponieważ był zbyt
ubogi. Zniewaga, której dopuścili s i ę kochankowie, zostaje pomszczona
przelaniem krwi.Temat dał okazj ę do wykpienia prz estarzałego kodeksu
honorowego Hiszpanów, który uznaje wendetę jako jedyny sposób wyrównania krzywd. W najprost szej lekturze sztuka Lorki jest właśnie
dramatem zemsty - bezlitosnej, wręcz barbarzyńskiej rywalizacji pomię
dzy dwoma andaluzyjskimi rodami. Ale - jak stwierdzał po premierze
jeden z madryckich krytyków teatralnych - poet a sprawił, że z tego
ponure,go rachunku krwi wyziera coś głębiej ukrytego: uczucie.
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abułę

nazwać

własną śmiercią.

W Krwawych godach miłość także nie jest wyborem bohaterów. Prowadzi na skraj
obłędu, jest pułapką, z której nie sposób się wydostać:
Cóż

za

szaleństwo! Nie chcę

z

ni loża dzieli~ ani stolu,
a jednak nie ma jednej eh wili,
której bym nie pragnęla
dzielić z tobą.
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tobą

W

świecie ,

w którym

żyje

Narzeczona, w ogóle trudno

odnaleźć choćby najmniejszą pr ze strzeń wolno~i.

Na osobach dramatu od samego po c zątku ciąży fatum .
Jego obecność uzmysławiamy sobie, słys ząc pierwszy
monolog Matki, która przeklina nóż, „co łaknie krwi i
bólu". Tyle że świat Lorki jest światem doczesnym. „Nie
wolno nigdy czekać " - czytamy w Kiedy minie pięć lat.
„Umarłem, ponieważ czekałem " . Życie nie polega na
czekaniu, ani na snuciu marzeń. Życie to wyp ełnianie
swojego losu, którego zwieńczeni em zawsze jest śmierć.
Śmierć nie przenosi nas do żadnej innej rzeczywisto~i.
Martwe ci ało to t ylko ścierw o , które przykr yje ziemia
porastająca trawą. Fatum, choć z pozoru przychodzi z zabwiatów, spełnia się przy pomocy sił nie-ludzkich, tak1e skażone jest
tą ziemsko~ią. Czai się w ciele, jest nami tnoocią - uczuciem
tak zniewalającym, że nie ma przed nim szans obrony.

PIĘTNO ADAMA

Żebraczki. To ona, niczym namiętna kochan-

ka,

C

hoć namiętność jest tak silna, że pali całe
ciało,

kochankowie nie mają odwagi podjej, zapomnieć o innych, o świecie,
który nie pozwala im być ze sobą razem.
Lękaj ą się siebie, lękają się uczuć, które nimi
targają. W lesie, zamiast miłosnego szaleń
stwa, trwa dziwny rytuał wzajemnego przycią
gania się i odpychania. Leonardo broni się,
dać się

mówiąc:

To nie moja wina~
to winna ziemia~ to mnie mroczy!
zapach twych piersi i warkoczy.
Fatum kryje się zatem w ziemi. Ziemi andaluzyjskiej, z której
wyrośli bohaterowie dramatów Lorki. Już w młodo ści poeta
odkrył, że jego ojczyzna, z powodu różnorodności swego
dziedzictwa - na poły chrześcijańskiego, na poły pogańskiego
- znajduje się pod władzą „demona". W jednym ze swoich
odczytów powiedział: „W całej Andaluzji od skalistego J aen
aż do muszli Kadyksu ludzie mówią nieustannie o demonie
i odkrywają go niezawodnym instynktem, gdzie tylko się
pokaże". Demona zdradza wszystko to, co ma czarne tony,
co zawiera w sobie głębokie poczucie ludzkiej samotności i
tragizmu życia. Przedziwna wiara Andaluzyjczyków znosi
różnice między tym, co ziemskie, a tym, co należy do zaświatów - człowiek, Bóg, księżyc, niebo, gwiazdy stapiają się
w jednolitą koncepcję życia. Kastylijczyk Ortega y Gasset w
swoim eseju Teoria Andaluzji nazywa ją „fenomenem witalności" . Ale w innym miejscu dodaje określenie „piętno
Adamowe". A więc jednak piętno, czarne tony rozpaczy„.
W tym ciągu, w obrębie życia, znajduje się bowiem także
śmierć, która w sztuce Lorki występuje pod postacią
MARIOLA ORŁOWS KA I PRZE M YSŁAW K OZŁOWS K I

żąda

dla siebie

ciał młodych mężczyzn.

Jej
ma swoim

sprzymierzeńcem, który oświetlić
blaskiem sylwetki uciekinierów, wystawiając
ich na pastwę mścicieli, jest Księżyc.

W interpretacji Guntera W. Lorenza, autora
monografii poświę conej Lorce, ks iężyc, który
w języku hiszpańskim występuje w rodzaju
żeńskim (la luna), „przyjmuje postać zaświatowej
mścicielki'' oraz symbolizuje „ wrogą wszystkim
namiętnościom boginię", wezwaną „do przelania
krwi złączonych grzeszną namiętnością kochanków". To„ co łączy Narzeczoną z Leonardem,
zostało w ten sposób uznane za grzech. Ale ta
kategoryzacja nie jest tak oczywista, podobnie jak
niejednoznaczna jest symbolika samego księżyca.
J est on przecież zarówno symbolem śmierci,
jak i życia, kobiety, płodności, macierzyństwa.
Lorca w niezrealizowanym nigdy scenariuszu
filmowym Podróż na księżyc wykorzystał tę
wieloznaczność k siężycowej symboliki, twor ząc z adziwiające ciągi obrazów, w którym
sr ebrny glob kojarzony jest zarówno z mę
skim narządem płciowym, jak i z martwą
głową wyłaniającą i spod larw jedwabników.
Jako symbol życia erotycznego księżyc pojawiał
się :również w PoeZJi ??gięhokiego śpiewu" i w wielu
innych utworach. Księżyc zatem wydaje się być
zarówno po stronie życia, jak i śmierci, ma jednocześnie jasne i ciemne oblicze. Erotyzmem naznaczona jest także postać Śmierci. W spektaklu
Jana Nowar17 to wręcz młoda, atrakcyjna kobieta to w jej ramionach Narzeczony przechodzi miło
sną inicjację, z nią spędza swą poślubną noc.
Tylko teatr umarłych, rozgrywaj ący się pod
ziemią, pozwala dotknąć prawdy...
M AŁGO RZATA A NDRZEJAK
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To, co tak łatwo można
nazwać grzechem, wydaje
się niewinne, kiedy zrozumiemy, jakie życie andaluzyjska społeczno ś ć szykuje
Narzeczonej po wyjściu za
mąż. „Czy ty wiesz, co to
jest małżeństwo, moje
dziecko" - pyta Matka
s woją przyszłą synową.

I odpowiada: „To mąż,
dzieci i gruby mur między
tobą a resztą świata".
Hiszpańskie „prawo rodzinne" najpełniej pokazane jest w sztuce Dom
Bernardy Alba. Małżeń
stwo to szczelnie zamknię
ty świat z zabitymi oknami i drzwiami. Konwenans i kastowa pycha
pchająca ku okrucieństwu
to zatem nie jedyne grzechy wiejskiej gromady.
Prawdziw ą winą jest
zabijanie życia.

o którą rozbija się wszystko, co chce żyć" - mówił o bohaterce Lorki Enrique Beck. To znaczy, że ta struktura, którą reprezentuje Alba, niszczy to, co żywe. Abstrakcyjnie pojęty honor rodziny jako dynastii - bożek,
któremu służy stara kobieta razem ze swoimi crirkami - tłumi to, c9 ludzkie. W domu Bernardy Alba nienawidzi się, morduje, a na końcu buduje wielkie kłamstwo. Ale najgorsze jest to, że unicestwia się tu życie nie
tylko w fizyczny sposób, zabija się je rownież poprzez zgodę na powolne więdnięcie i niespełnienie.
Matka z Krwawych godów, pełna nienawiści i lęku, jest bardzo podobna do despotycznej Bernardy. Należy
do tego samego krolestwa matek, gdzie śmierć jest życiem, a życie śmiercią. Trudno uznać ją za uosobienie
zła, ona tylko stoi na straży okrutnych praw, których sama padła ofiarą. Ale bardziej niż nienawiść i żądza
zemsty przeraża w niej co innego: brak nadziei. Jej życie skończyło się razem ze śmiercią m~a, umierała
powoli razem ze swoimi synami, zamknięta w czterech ścianach, jak żywy trup. Tylko przez moment wierzyła, że życie do niej wroci, kiedy ostatni, najmłodszy syn da jej wnuki, dużo wnuków. Ale tak naprawdę
nigdy nie potrafiła wyrwać się z tego śmiertelnego korowodu. Dlaczego? Bo dla niej ostateczną instancją
jest ciało. Cóż znaczy dla niej życie? To kobieta i jej mężczyzna, nic więcej. To, co pamięta najlepiej z czasów, gdy była szcz ęśliwa, to ci~ar ciała męża, który kochał się z nią po to, by zasiać w niej ziarno, dać jej
synów, nowe ciała. Jej macierzyńska miłość kończy się tam, gdzie leży trup jej syna, który zamienił się w
„naręcze zwiędłych kwiatów" .
Narzeczona probowała uciec od t ego surowego życia, w którym nie ma miejsca na miło ś ć, miłość poza
ciałem. Z takim życiem, zatrutym przez prawo nie pozwalające poślubić biedakowi ukochanej kobiety~ nie
mógł pogodzić się także Leonardo. Może ich grzech nie był zatem aż tak wielki? Może prawdziwym grzechem było poczucie winy, które nosili w sobie? Winy, która nie pozwoliła im walczyć o swoje szczęście,
popychając ich w ramiona śmierci?
Joanna Chojka

„Bernarda Alba jest wcieleniem celowo umoralniającej struktury społeczn ej,
EWA KIBLER I K ATARZYNA STROJNA
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IWONA OLSZOWSKA, CHOREOGRAF

Urodził się

Twórca, kierownik artystyczny, choreograf, pedagog i tancerka Eksperymentalnego Studia Tańca (EST) w Krakowie. Pierwsze doświadczenia
artystyczne zdobywała w Studenckim Teatrze Tańca „Kontrast", kolejne
na uniwersytetach Alabama i George Mason (USA) oraz Calgary (Kanada). Jest autorką kilkunastu choreografii. Jej prace (między innymi:
Nastroje, Echo wnętrza Balladyny, Galeria z)rffych obrazów, Topsyimpresje, Odmienne stany świadomo~1) były nagradzane na Festiwalu
Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu, prezentowane w Krakowie,
Bytomiu, Sanoku, Gdańsku. Jako pedagog zajmuje się plastyką ruchu,
techniką, improwizacją i ko1!1pozycją tańca. Jest autorką choreografii do
Wspólnego pokoju według Uniłowskiego w reżyserii Iwony Kempy w
Starym Teatrze w Krakowie, oraz do Tumora Mózgowicza wg Witkacego w reżyserii Jana Nowary w teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu.

w 1956 roku w Bytomiu. W latach 1982-1998 pracował
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu jako redaktor wydawnictw teatralnych, konsultant programowy, kierownik literacki, reżyser oraz selekcjoner Opolskich Konfrontacji Teatralnych
„Klasyka Polska". Uprawiał lekkoatletykę i krytykę. Na łamach
miesięcznika „Opole", a potem czasopisma „Strony" publikował
eseje na temat kina (cykl „Projekcje"), recenzje literackie, felietony sportowe, reportaże, rozmowy z artystami. W latach 19931996 był sekretarzem redakcji „Stron". Przygotował publikacje
książkowe poświęcone historii opolskiego teatru dramatycznego:
40 lat Teatru w Opolu. 1945-1985; Czas Teatru. Opole 1945-1995
oraz Dygresje teatralne Marka Jodłowskiego. Jego debiutem
scenicznym była współpraca reżyserska przy inscenizacji Domu,
który zbudował Jonathan Swift (1985). Potem zrealizował Brudne
czyny według Marka Hłaski (prapremiera we własnej adaptacji),
Chorego z urojenia Moliera, Mątwę-Pragmatystów i Tumora Mózgowicza według Witkacego, Zbrodnie serca Beth Henley, Tajemną ekstazę Davida Hare' a (prapremiera polska). Wyrożniony za
reżyserię Elektry Eurypidesa podczas Opolskich Konfrontacji
Teatralnych w 1989 roku. Od lata 1998 dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

TOMASZ BAJERSKI'

KOMPOZYTOR

Studiował w latach 1975-1980 na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie. Stworzył
muzykę do około osiemdziesięciu spektakli. Współpracował niemal ze wszystkimi scenami dramatycznymi w kraju, jak również
z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. Szczególnie ceni
sobie współpracę z warszawskim Teatrem Szwedzka 2/ 4 (obecnie
Rozmaitości) oraz Pracownią Teatr, gdzie zrealizował autorski
spektakl Obiad-teatr instrumentalny. Był kierownikiem muzycznym w Teatrze Narodowym, Ateneum i Nowym w Warszawie.
Otrzymywał nagrody, między innymi na festiwalach w Szczecinie,
Toruniu, Opolu. W Warszawie i Oslo prowadził warsztaty dotyczą
ce muzyki teatralnej.

MARTA HUBKA,

SCENOGRAF

Ukończyła Akademię

Sztuk Pięknych we Wrocławiu w roku 1970, w
pracowniach malarstwa, grafiki i projektowania szkła. Od 1972 roku
pracuje jako scenograf telewizyjny i teatralny. Najciekawsze w Teatrze dla
Niej są spotkania z ludźmi, ulotne momenty Powstawania, proby, rozmowy„. Jej największe realizacje to: Wariatka z Chaillotw Teatrze TV z
Mają Komorowską, w reżyserii Wojtka Adamczyka, Amadeusz w Teatrze
Polskim we Wrocławiu z Igorem Przegrodzkim, w tej samej reżyserii,
Sztukmistrz z Lublina w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Muzycznym
Roma w Warszawie. Pracuje od lat w duecie z Wojciechem Jankowiakiem.

WOJCIECH JANKOWIAK,
Należy

SCENOGRAF

do plejady najlepszych scenografów polskich. Ukończył Akademię
Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 1972 r. Ma na koncie wiele wybitnych
realizacji w Polsce i za granicą. Współpracuje z najlepszymi realizatorami, tworząc scenografie filmowe, telewizyjne, teatralne i operowe; m.in.:
Janulka a5rka Fizdejki - nagroda na festiwalu w Opolu, Ósmy krąg
Spektakl Roku 1989 - Złota Statuetka Fredry, Szewcy Teatr Polski we
Wrocławiu. W Teatrze Muzycznym - Operetce Wrocławskiej jest autorem scenografii: Skrzypek na dachu - Spektakl Roku 1992 - Złota Statuetka Fredry, Cabaret - prapremiera polska 1992, Kram Karoliny w
Teatrze im. S. Wyspiańskiego w Katowicach - nagroda za scenografię.

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
62-8 00 Kalisz, PL Bogusławskiego 1,
sekr et ariat tel./fax: (0-62) 502 32 OO, centrala tel: 502 32 22, impresariat tel: 502 33 83.
Asystent dyrektora:
Magdalena Bielewicz

W REPERTUARZE TEATRU IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

Malarze-dekoratorzy:
Jolanta Pawłowska,
Agata Szymańska-Rogozińska

Sekret ariat:

Karina Guzielak

Modelator:
Dziechciarow

Paweł

Impr esariat:
Miro sława Kudaś,

Aneta J oachimk.owska
Koordynator pracy artystycznej:
Ne.talia Ge.bryś
Kierownik t echniczny:
Mariusz Guglas
Kierownik ceny:
Józef Krótk:iewicz
Brygada obs ługi sceny:
Roman Kalinowski,
DariuBZ Kopeć,
Tadeusz Lichocki,
Grzegorz Szary

Modystki:
Joanna Kolos,
Genowefa Plewa
Fryzjerka:
Anna Czajczyńska
Charakteryzatorka:
Wiesława Antczak
Rekwizytorzy:
Maciej Górnicki,
Karina Owczarek
Oświetleniowcy:

Adam Glapiński,
Dariusz Sałdziński,
Janusz Szychta

Aleksander Fredro
ZEMSTA
premiera 17 stycznia 1998 roku
Lewis Carroll/Maciej Staropolski
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
premiera 14 czerwca 1998 roku
William Shakespeare
ROMEO I JULIA
premiera 22 listopada 1998 roku

Jean Paul Sartre/Lidia Amejko
ŻYCIE PO ŻYCIU
wg jednoaktówek:
„Przy drzwiach zamkniętych" i „Farrago"
premiera 3 października 1998 roku
Ferdinad Bruckner
CHOROBA MŁODOŚCI
premiera 20,21 marca 1999 roku

Stanisław

Ignacy Witkiewicz
SZEWCY
premiera 12, 13 lutego 1999 roku

Witold Gombrowicz
ŚLUB

PRACOWNIE
Krawi ctwo damskie:
J adwiga Kurzawa,
Barbara Przybyła
Krawiectwo mę skie:
Henryk Piątkowski,
J ózef Podogrodzki
Stolarze:
Marek Aranowski,
Radosław Gibus,
Adam Otmianoweki
Ślusarz:

Ryszard Kubiak
Tapicer:
J an Nowak

Akustycy:
Andrzej Drużbiak,
Sebastian Jochan

Redakcja programu:
Joanna Chojka
Opracowanie graficzne:
Pracownia Plastyczna GRAFFITI
Zdjqcia:
Jagoda i Arek Szymańscy
Skład i łamanie:
Piotr Sadowski
Druk:
REMA - Kalisz
Wydawca:
Państwowy Teatr
im. W. Bogusławskiego
w Kali szu

Federico Garcia Lorca
KRWAWE GODY
premiera 11 września 1999 roku

premiera 26

września

1999 roku

IMPRESARIAT TEATRU
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Tel. 502 33 83, 502 32 22 w. 129.
KASA TEATRU
prowadzi rezerwację i sprzedaż biletów indywidualnych. Czynna od wtorku do piątku
w godz. 9.00 - 13.00 i 18.00 - 19.00, w sobotę w godz. 15.00 - 19.00,
w niedzielę na dwie godziny przed rozpoczęciem przedstawienia. Tel. 502 32 22, w. 135.
ZAPRASZAMY
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