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HAROLD PINTER 

ZDRADA 
(BETRAYAL) 

Przekład: 

BOLESŁAW TABORSKI 

Obsada: 

Emma - JOANNA SZCZEPKOWSKA 

Jerry - JAN ENGLERT 

Robert - MARIUSZ BENOIT 

Scenografia: 

MARCIN STAJEWSKI 

Reżyseria: 

ROMUALD SZEJD 

PREMIERA: SEZON 1990/1991 
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TEATR „SCENA PREZENTACJE" 

powstał w pawzierniku 1979 roku 

W repertuarze sezonu 1990/ 1991 

Eugene Ionesco 

- ŁYSA ŚPIEWACZKA 

Eugeme Ionesco 

- LEKCJA 

Edward Albee 

- OPOWIADANIE O ZOO 

Manuel Puig 

~ - POCAŁYNE KOBIETY_ PAJĄKA 

PIOSENKI FRANCUSKIE 

Ingmar Bergman 

- WARJACIE NA ZADANY TEMAT 

Graham Greene 

-HUMORESKI EROTYCZNE 

Przewidywana następ:-ia premiera: 

Mart Crowley 

- THE BOYS IN THE BAND 



HAROLD PINTER czołowy dramaturg 

brytyjski, scenarzysta, reżyser i aktor. 

Urodził się 10.X.1930 r. w Londynie -

był synem krawca. Ukończył szkołę tea

tralną i w r. 1950 zadebiutował jako ak

tor - pod pseudonimem David Baron, 

objeżdżał Anglię w zespołach prowitncjo

nalnych. 

W czasie tych „lat wędrówki" zaczął pi

sać - wiensze i krótkie opowiadania. W 

roku 1957 wystawiono jego pierwszą sztu

kę p.t. „Pokój" (The Room), i Piinter po

święca się wyłącznie pracy literackiej. 

Już następny utwór - wystawiony w 

1958 r . „Urodziny Stanleya" - przynoszą 

pisarzowi rożgłos, rozpoczynając triumfal

ny pochód jego szutk po światowych sce

nach. Szukając określenia dla specyficz

nego stylu Pintera - krytyka przyda im 

wkrótce miano „ tragedii zagrożeinia". 

Dorobek Pintera obejmuje ponad dwa

dzieścia jednoaktówek i sztuk pełnospek

taklowych - do najbardzie j mianych na

leżą: „Samoobsługa" (premiera 1960), „Do

zorca" (1960), „Kochainek" (1963), „Powrót 

do domu" (1965), „Dawne czasy" (1971), 

„Ziemia niczyja" (1975), „Zdrada" (19;78), 

Znakomita większość sztuk Pintera docze

kała się również realizacji telewizyjnych 

filmowych. 

Związki Pintera z filmem są zresztą 

znacznie głębsze - osiągnął zmaczące suk

cesy jako scenarzysta wspóŁpracując z wy

bitnymi reżyserami - m. in. Loseyem -

„Wypadek" (1967), „Posłaniec" (1971), Ka

zanem - „Ostatni z wielkich" (1976), Rei

szem - „Kochanica Fraincuza" (1981). Tu 

też odnotował największe niespełnienie -

przygotowany z Loseyem scenariusz wg. 

„W poszuki:waniu. straconego czasu" nie 

został niigdy zrealizowany: 

Premiera „Zdrady" miała mieJSCe w 

1978 r. w Londynie, w re-żyserii Petera 

Halla. Polska prapremiera sztuki odbyła 

się 21.VI.1979 w warszawskim Teatrze 

Powszechnym za dyrekcji Zygmunta Hiib

nera, w reżyserii Jana Bratkowskiego. 

„ZDRADA" 

Oto Londyin lat sześćdziesiątych i sie

demdziesiątych - miasto, które utraciło 

właśnie miano „kulturalnej stolicy" świa

ta. Oto pokolenie, które całkiem niedawno, 

nie tylko wykrzykiwało, ale i starało się 

wcielać w życie, hasła młodzieżowej rewo-

1 ucji 68 roku. 

Pada mocne słowo - „zdrada" - ale, 

.na dobrą sprawę, nie wiadomo - kto ko

go zdradził - my ich, czy oni nas, my 

świat, czy świat nas, my ideały, czy też 

ideały się przetermiinowały? 

Zajmowanie się tak odległymi czasami 

może wydać się szaleństwem, a może 

metodą. 



SCENA PREZENTACJE 

War;szawa, ul. Żelazna 51/53 

(dawne Zakłady Norblina) 

Dyrektor artystyczny 

ROMUALD SZEJD 

Bilety: kasa Te.atru czynna codziennie w godz. 

1100- 14.00 (z wyjątkiem niedziel) oraz na 

godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia; 

przyjmujemy rezerwację telefonicznie 

tel. 20-82-88. 

Bilety sprZ€dają także . kasy SPATiF -

Warszawa, Al. Jerowlimskie 25, tel. 21-93-83. 

OSWG, zam. 58/91, nakł. 1500 egz. 


