


"ZATRUDNIMY CLOWNA" 
Nicollo , Filippo, Peppino, 

PAŃSTWOWA WY:tSZA SZKOtA FILMOWA TELEWIZYJNA I TEATRALNA 

m'IJE 
ZBIGNIEW BRZOZA 

Ukończył Wydział Prawo no Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studio reżyserii 

dramatu w PWST w Warszawie. W 1992 r. odbył stoż u Petera Brooka. Wykłada w PWSFTv i T 

w Łodzi. Wyreżyserował ponod dwadzieścia spektakli, m.in . "Pana Pawła• Tankreda Dorsta 

(Teatr Polski, Wrocław 1996; Teatr Im. Stefano Jaracza w Łodzi 1997). "Bizona• Dawida 

Mameta (Teatr im. Stefano Jaracza w Łodzi 1995). "Trawestacje" Toma Stopparda (Teatr Stu

dyjny w Łodzi). "Zbrodnie z premedytacją" Witolda Gombrowicza (Teatr im. Stefano Jaracza 

w Łodzi) -uznono za najlepszy spektakl sezonu 1996/97 w Łodzi ,"Przemiant" Franza Kafki 

(Teatr Studyjny w Łodzi 1993; Teatr Dromotyczny w Warszawie 1994). ostotnio-"Burzt" 

Wiliama Shakespeare'a I Teatr im. Stefano Jaracza w Łodzi 1999 r.).W 1997 r. zrealizował 

przedstawienie dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego PWSFTv i T w Łodz i "Z Różewicza 

dyplom" (nogrodzony no Festiwalu Szkół Teatralnych w 1997r.). Od 1997r.jest dyrektorem 

artystycznym Teatru Studio w W arszawie, w którym wyreżyserował "Godzint, w której nie 

wiedzieliimy nic o sobie nawzajem• Petera Handke ( 1997r.). "Antygont" Sofoklesa ( 1998 r.) 

i "Nareszcie koniec" Petera Turriniego ( 1998 r.) 

Spektakle Zbigniewa Brzozy były prezentowane no licznych festiwalach krajowych i zagranicznych 

(ostatnio w W ilnie i Sztokholmie) i zdobywały wiele nagród (dwukrotnie Grand Prix Kaliskich 

Spotkań Teotrolnych , nogrodę główną no Cieszyńskich Spotkaniach Teatralnych 'No Granicy' ). 
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MATEI VISNIEC 

Dramaturg współczesny pochodzenia rumuńskiego, żyje i tworzy we Froncji,wykłodo no Sorbonie. 

Ceniony poeto, zrezygnował jednak z kariery poetyckiej.by poświęc i ć s ię teatrowi. W swoich 

ostatnich dramatach wydanych w Rumuni i :"Teatru descompus" ( " Rozkładający sit teatr" ) 

" Femeia ca un camp de lupta" (" Kobieta jako pole walki " ) pode jmu je próbę opisania 

współczesnego świata.Najbardziej interesuje go człowiek XX wieku który nie potrafi już 

odnoleżć wewnętrznego spokoju, w wieku komunikacji zatrac ił zdolność komunikowania s ię z 

innymi ludżmi, najchętniej ucieka od świata, Izoluje się od innych. Poszczególne elementy dramatów 

Visnieco stanowią autonomiczne całości , można je komponować no wiele sposobów, tworzyć 

różne przedstawienia. 

Pisząc swoje ironiczne, n iepokojące utwory, dramaturg wychodzi często z pozornie absurdalnych za/er 

żeń, które jednak znajdują logiczne, wręcz naukowe rozwin ięcie. 



GRZEGORZ MAŁECKI 

Reżyser, scenograf, plakacisto. Absolwent ASP w Poznaniu i Wydziłu Reżyserii PWSFTv i T w 

Łodzi. Wykłada w łódzkiej 'filmówce '. Mo w swoim dorobku ponad czterdzieści proc sceno

graficznych i reżyserskich . Współpracuje z teatrami w całej Polsce. Zaprojektował dekoracje 

do kilkunastu spektakli w Teatrze im. Stefano Jaracza w Łodzi !ostatnio do "Szklanej menażerii" 

Tennessee Williamsa 1997 r.),"Miło'ć - to takie proste" Lana Norena I 1998 r.), "Królowej pi9k

noici z Leenane" I 1999 r.) . W poprzednim sezonie w Teatrze Studyjnym można było obejrzeć sce

nografię Grzegorza Małeckiego w "Żywej klasie" Wojciecha Szelachowskiego. Współpracował 

ze Zbigniewem Brzozą przy "Bizonie" Dawida Mameta, "Antygonie" Sofoklesa !Teatr im. 

Bogusławskiego w Kaliszu, 1995 r.) i• Panu Pawle" Tankreda Dorsta !Teatr im. Stefano Jaracza 

w Łodzi, 1997 r.) . 

JACEK GRUDZIEŃ 

Kompozytor teatralny I filmowy. Autor muzyki do spektakli "Noc w teatrze" Marka Roba

czewskiego !Teatr Syreno, Warszawo 1995 r.), "Alkestis" Eurypidesa !Teatr Polski, Poznań 1998 r.), 

"Tatuowanej róży" Tennessee Williamsa !Teatr Powszechny, Warszawo, 1998 r.), "Burzy" Williama 

Shakespeare'a !Teatr im. Stefano Jaracza, Łódż, 1999 r.) oraz serialu TV 'Jest jak jest' I 1994 r.). 

!rójka clownów spotyka się w dusznej poczekalni, 

fo której zwabiło ich ogłoszenie: "Zatrudnimy clowna". 

N oczekiwaniu na pracodawców przypominają sobie wspólne numery. 

Kiedyś stanowili zgrany zespół i szybko osiągnęli sukces,po czym ich drogi się 

rozeszły. Każdy uznał, że jest najlepszy. 

Teraz, po kilku latach, los znów ich łączy, ale mimo młodego wieku są już przeg

rani. Przed sobą starają się jednak udowodnić że to nieprawda. 

Wraz z upływem czasu coraz: bardziej niepokoi ich miejsce, w którym się znależli, 

miejsce bez okien, do którego dochodzą jedynie dziwne dżwięki. 

"Przychodzi taki dzień, kiedy nadajemy się tylko na śmietnik" - mówi Filippo. 

To sztuka o radości i smutkach tworzenia, o cenie jaką płacimy za chwilę sukcesu. 

MATEI VISNIEC 

PREMIERA 17 PAŻDZIERNIK 1999 r. 
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