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Obsada:
KOWAL, stary i młody,

nazywający

siebie „panem

Nędzą "

Robert Więckiewicz
PIES, stary i miody, nazywany przez Kowala „pane mBiedą "

Arnold Pujsza
MALAMBO, ukochany tan iec Kowal_a
PAN JEZUS

Wojciech Siedlecki
ŚWl~TY PIOTR

Józef Jachowicz
OSIOŁEK,

Artur

na którym

wędruje

Pan Jezus

Pierściński

LILI, d i abeł „Pucha Digo",TRZECI gracz wtruko

Grzegorz Mostowicz-Gerszt
PIPO, diabel „papanata", DRUGI gracz wtruko

Mateusz

Kostrzyński

BELZEBUBO, władca Piekiel „palurdo", PIERWSZY gracz wtruko

Wojciech Chorąży
ASTARTE, diablica „merde", Lola I, li i Ili

Zina Kerste
MEflSTO, di abeł „scheisstrack"
Przemysław Kozłowski

ARMIA, wszyscy diabli
a także orkiestra „Samba", „Tango" i „Disco"
PSICA, Psica Loli I i li

Katarzyna Strojna
a także:
tinto, truko, forsa,
oraz miot Kowala

noże,

rewolwery, pistolety i karabin maszynowy
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Leszek Kolankiewicz. Samba z bogami. Warszawa 1995.

Tadeusz Słobodzianek

Paweł Łysak

- reżyseria

jeden z nielicznych młodych współczesnych dramaturgów polikich.
Przez krytykę uważany za wikrmiciela wipółcmnej polskiej dramaturgii.
Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, reżyser lalkowy inspiruje się
osobliwościami i klimatem kultury swoich rodzinnych !tron Białostocczyzny. Jest autorem mści u dramatów zaskakujących iwą
moralizatorską aktualnością, posługujących się legendarno-apokryficznymi
wątkami ubranymi wkostium ludowy. 39-letni S/obodzianek iwą drogę
twórczą zaczyna/ jako recenzent wkrakowskim „Studencie". Później pisał
o wipółcmnym teatrze polskim m.in. w„Polityce", „Krytyce", hiszpańskim
periodyku „Pro Publico".
Ma na swoim koncie reżyserię dramatów wteatrach całej Poliki min:
„Stworzenie świata" L. Herlinga wTeatrze im W. Bogusławskiego wKaliszu,
„Oimędeum" M. Białoszewskiego wTeatrze im. S. Jaracza wŁodzi,
„Historia o biedaku i osiołku" wg wlarnego scenariusza wBiałostockim Teatrze Lalek,
„Wielki teatr świata" Calderona Pedro de la Barca w Białostockim Teatrze Lalek,
„Magia grzechu" Calderona Pedro de la Barca wTeatrze Dramatycznym wWarszawie.
Autor realizacji telewizyjnych:
„Prorok Ilia" wg własnego mnariuiza wTeatrze TV - 1994 r„
„Car Mikołaj" wg własnego mnariuiza wTeatrze TV - 1995 r„
Laureat nagród min:
Paszportu tygodnika „Polityka",
Nagrody Literackiej Fundacji im. Kościelskich.
Współzalożyciel ,,Towarzystwa Wierszalin" i wipólautor i~nnego spektaklu tej grupy
„Turlajgroizka".
Mimo, że dramaty tego „moralizatora z prowincji", jak nazywano bez ironii
Słobodzianka uchodzą za niezwykle aktualne, nie łatwo poddają się zabiegom
inscenizacyjnym, itąd ich nikla obecność wrepertuarach polskich teatrów,
a każde ich wystawienie budzi niemałą sensację.

Ab10lwent filozofii Uniwersytetu Wamawskiego (1989).
Ab10lwent reży1erii warszawskiej PWIT (1994).
Reżyseria;

.• Czekając na Godota"" I. Becketta pod opieką Tadeusza Łomnickiego.
„Roberto Zucco" Bernarda-Marie Ka-ltesa wTeatrze Dramatycznym w Wamawie.
.. Antygona w Nowym Jorku"" J. Głowackiego wTeatrze Osterwy w lublinie.
„Bachantki" Eurypidesa wTeatrze im: Mickiewicza w Częstochowie.
„Balladyna" J. Słowackiego wTeatrze im. Osterwy w lublinie.
Od 1995 roku reży1eruje wTeatrze Polskiego Radia, gdzie ma na swoim koncie kilkadzi01iąt realizacji
min ..• Nie-Boską Komedię"" Z. Krasińskiego. ,,Sędziów"" I. Wyspiańskiego, .,Tragiczne dzieje doktora
Fausta"" Ch. Marlowe.

Aleksandra Semenowicz - scenografia
Ab10lwentka Wydziału Malmtwa u prof. Jana Cybisa na Akademii Sztuk Pięknych wWamawie.
Ab10!wentka Wydziału Scenografii u prof. Józefa Szajny na Akademii Sztuk Pięknych wWamawie.
Zrealizawata scenografie:
WTeatrze im. W. Horzycy wToruniu min:
„Balladyna" J. llowackiego wreżymii K. Mei1.rner,
..Zmierzch"" I. Babla w reży1erii K. Mei11ner,
„Niepokoje wychowanka !Mima" wg. R. Musila wreiymii K. Mei11ner,
WTeatrze Studio wWamawie min:
„Kartoteka"" T. Różewicza wyreżymowana prm studentów pod opieki T. Łomnickiego,
„Końcówka" I. Becketta wreżymii A. Libery.
Wf,atrze Dramatycznym w Warszawie min:
„Ja, Foyerbach"" T. Dorita w reży1erii T. Łomnickiego,
„Nie- Boska Komedia" Z. Krasińskiego wreżyserii Macieja Prusa.
WTeatrze Nowym w Poznaniu:
„Damy i Huzary"" A. Fredry w reży1erii Janusza Nyczaka.
ZPawiem Łysakiem dotychaas współpracowała przy realizacjach:
„Antygona wNowym Jorku" J. Glowackiego wTeatrze im. Osterwy w lublinie,
„Bachantki"" Eurypidm wTeatrze im. Mickiewicza w Częltochowie.

Marcin

Blażewicz

- muzyka

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina wWamawie (1981)
Adiunkt tejże.
Stypendysta u Olivera Mmiaen, Yanisa Xenakisa.
Laureat nagród:
Music Today w 1985 (Tokyo),
Nagrody im. I. Wyspiańskiego w 1989. za całokształt twórczości,
Prix Italia w 1993 (najbardziej prestiżowa nagroda radiowa).
Współpracował min. z:
Maciejem Pru1em, Henrykiem Rozeoem, Pawiem Łysakiem, Johnem Tydemanem (mf teatru BBC).
Skomponował ok. 130 ilustracji dla Teatru Polskiego Radia, którego j"t kierownikiem, oraz około 70
ilustracji do spektakli dramatycznych.

Władysław

Janicki - choreografia

Ab10lwent Państwowej lzko~ Baletowej w Poznaniu.
Od 1971do1991 tancerz, solista, mim wteatrach operowych Poznania, Wroclawia, Włodawka, Teatru
Pantomimy i Polskim Teatrze Tańca.
Od 1992 r. etatowo związany z Teatrem Animacji w Poznaniu.
Autor choreografii wielu przedstawień wteatrach lalkowych i dramatycznych Poznania, Lublina, Torunia,
Wrodawia, Opola, Katowic i Warszawy.
Najważniejsze prace:
„Machina teatralna" - Teatr Animacji wP01naniu, reżyseria, choreografia, opracowanie muzyane.
„Olbrzymka" - Teatr „Lalka"" wWamawie, reży1eria i choreografia.
„Zaczarowane jezioro" - Teatr im. Horzycy wToruniu, współreżyseria i choreografia.
„Rycerz niezłomny" - Teatr Animacji w Pornaniu, choreografia.
Dotychczas wTeatrze Polskim w Poznaniu zrealizował choreografie do spektakli:
„Przyjaciel we10lego diabła"
„Bój się Boy' a""
„Zęby Z""
„Kobieta i mężcryzna"
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