


TEATR im. WANDY SIEMASZKOWEJ 
Rzeszów, ul. Sokoła 7/9, tel./fax (017) 853-27-48 

Dyrektor Naczelny: Zbigniew Rybka 
Dyrektor Artystyczny: Henryk Rozen 

Teksty i zdjęcia - Marcin Kalita 

Redakcja programu - Marcin Kalita 

Opracowanie graficzne - Krzysztof Motyka 

Koordynator pracy artystycznej - Monika Kozień 

Specjalista d/s wystawienniczo-promocyjnych - Dorota Zielińska 

Premierze towarzyszy wystawa malarstwa 
Edwarda Dwurnika 

Nasz kolega, Filip Boro
wiec zmienił stan cywilny. 
Najlepsze życzenia Alcjii 
i Filipowi składają kole
żanki i koledzy oraz Dy
rekcja Teatru. 

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA SZAJNA ~Rit I 

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na poddaszu 
głównego gmachu znajduje się Szajna Galeria, założona w 1997 
roku. Jest to jedyna w Polsce i na świecie stała ekspozycja prac 
profesora Józefa Szajny - z urodzenia Rzeszowianina. W Galerii są 
prezentowane 54 prace: obrazy, rysunki, collages, kompozycje 
przestrzenne oraz elementy scenografii do tak znanych spektakli 
Szajny jak "Replika" i "Dante". Przestronne pom~ Galeni 
wypełnione pracami jednego z najwybitniejszych, współczesnych 
polskich artystów posiada niepowtarzalny nastrój i klimat Jest to 
idealne miejsce do przeprowadzania lekcji o sztuce i zajęć pla
stycznych. Zwiedzanie Galerii możliwe jest indywidualnie lub gru
powo w dowolnym tenninie po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu z opiekunem Galerii, Dorotą Zielińską, w biurze teatru. 
Zapraszamy! 

Uwaga! Zwiedzanie Galerii jest bezpłatne! 

Witold Gombrowicz 

IWONA • 
KSIĘZNICZKA 
BURGUNDA 

OSOBY: 
Iwona -Katarzyna Słomska 
Król Ignacy - Jerzy Kulicki 

Królowa Małgorzata -Małgorzata Machowska 
Książę Filip - następca tronu - Przemysław Tejkowski 

Szambelan - Robert Chodur 
Iza - dama dworu - Beata Zarembianka 

Cyryl - przyjaciel Księcia - Grzegorz Pawłowski 
Cyprian - Mariusz Luszowski 

Ciotki Iwony - Irena Chudzikówna, Anna Demczuk 
Inocenty - dworzanin - Wojciech Kwiatkowski 

Kardynał - Hilary Kluczkowski 
Wal~nty - lokaj - Kazimierz Motylewski 

Zebrak - Wojciech Kwiatkowski 
Damy dworu - Irena Chudzikówna, Anna Demczuk 

Reżyseria - JACEK BUNSCH 
Scenografia - JADWIGA MYDLARSKA-KOWAL 

Ruch sceniczny - HENRYK KONWIŃSKI 
Opracowanie muzyczne - ZBIGNIEW KRASNY 

Asystent reżysera - ROBERT CHODUR 

Premiera: 23 września 200.0r. 

Producent spektaklu: Bank BPH Rzeszów 

Biuro Obsługi Widzów: 853-22-52 



Śmietnik. W tym k, że ja wywodzę się z waszego śmietnika. We mnie odzywa 
się to, co wy w ciągu wi"e ów wyrzucaliście jako odpadki. Jeśli moja forma jest pa
rodią formy, to mój duch jest parodią ducha, a moja osoba parodią osoby. Czy nie 
jest tak, że formy nie można osłabić przeciwstawiając jej inną formę, a tylko - roz
luźnieniem samego stosunku do formy ? Nie, to nie przypadek, że w chwili kiedy 
na gwałt potrzeba bohatera, rodzi się ni stąd ni zowąd błazen ... świadomy i skutek 
tego poważny. Za długo byliście zbyt dosłowni - zbyt naiwni - w waszej rozgrywce 
z losem. Zapomnieliście, że człowiek nie tylko jest osobą, ale i udaje siebie. 
Wyrzuciliście na śmietnik to wszystko, co w was było teatrem i aktorstwem 
i usiłowaliście o tym zapomnieć - dziś przez okno widzicie, że na śmietniku wyro
sło drzewo, będące parodią drzewa. 

Pojąwszy, że się urodziłem (co nie jest pewne), urodziłem się, aby zdemaskować 
waszą grę. Książki moje nie mają wam powiedzieć: bądź, kim jesteś, ale - udajesz, 
że jesteś, kim jesteś. Chciałbym, aby stało się w was płodne to właśnie, co 
uważaliście za jałowe i nawet zawstydzające. Jeśli tak nienawidzicie aktorstwa, to 
dlatego, że ono w was tkwi - ale dla mnie aktorstwo staje się kluczem do życia 
i rzeczywistości. Jeżeli brzydzicie się niedojrzałością, to ponieważ macie ją w sobie 
- ale we mnie niedojrzałość polska wyznacza cały mój stosunek do kultury. Moimi 
ustami odzywa się młodość wasza, wasze pragnienie zabawy, wasza uchylająca się 
giętkość i nieokreślenie - tego właśnie nienawidzicie, to z siebie wypieracie - we 
mnie wyzwala się Polak ukryty, wasze alter ego, odwrotna strona waszego medalu, 
część księżyca waszego, dotąd niewidzialna. Ach, chciałbym abyście stali się akto
rami świadomymi gry ! 

W Gombrowicz „ Dziennik 1953 - 1956" 

'fragikomiczną historię Iwony ująć można w paru słowach. Książę Filip, następ
ca tronu, spotyka na spacerze to dziewczę niepociągające ... odpychające ... Iwona 
jest rozlazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa. Książę od pierw
szej chwili nie może jej znieść, zanadto go denerwuje; ale zarazem nie może znieść 
tego, że musi nienawidzić nieszczęsnej Iwony. I wybucha w nim bunt przeciwko 
prawu natury, który młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. -
Nie poddam się temu, będę ją kochał ! - rzuca wyzwanie swej naturze i zaręcza się 
z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narzeczona księcia, staje się czyn
nikiem rozkładowym. Obecność niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów 
sprawia, iż każdemu przychodzą na myśl własne jego tajone braki, brudy, grzesz
ki ... i wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię potworności. I każdy z tych potwo
rów, nie wyłączając księcia, poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej Cim
cirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości 
i wspaniałości i „z wysoka" ją zabija. Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do 
zrozumienia ? Iwona jest bardziej rodem z biologii, niż z socjologii. Po wtóre, że 
jest rodem z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadała nieograniczona dowol
ność kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle więc to 
we mnie było ... i ja bylem w tym ... 

Dominique De Roux „Rozmowy z Gombrowiczem" 

- Zanim podjął Pan studia reżyserskie, ukończył filologię polską i te
atrologię. Co ostatecznie wpłynęło na wybór Pana obecnego zawodu? 

- Zaczynałem od polonistyki, bo wtedy nie było jeszcze teatrologii. Po
wstała dopiero po naszym pierwszym roku. Wówczas kilkoro z nas, w tym 
i ja, postanowiło studiować na obu kierunkach. Natomiast o reżyserii my
ślałem już pod koniec szkoły średniej, były to jednak studia podyplomowe 
i należało mieć wcześniej ukończony inny fakultet. W reżyserii najbardziej 
pociąga mnie tworzenie rzeczywistości, która wcześniej nie istniała. Co 
zresztą jest istotą działań we wszystkich, „podejrzanych" profesjach artys
tycznych. Właściwie jest to nieustająca przygoda, wymagająca ogromnej 
odporności, napięcia i nakładu pracy, ponieważ nigdy nie jest się pewnym 
efektu finalnego. 

- Realizował Pan przedstawienia na wielu scenach, w kraju i za grani
cą. Zauważył Pan jakieś różnice w pracy tu i tam? 

- Oczywiście. Te różnice są dosyć wyraźne. Polegają głównie na zorgani
zowaniu teatrów. My dopiero zaczynamy - choć z trudem nam to idzie -
czerpać niektóre wzorce z teatrów zagranicznych. Poza tym większość kra
jów, o których się mówi jako o mocarstwach teatralnych ma znakomicie 
funkcjonujący system finansowania kultury. U nas, niestety, jest to bodaj 
największym problemem. Natomiast aktorzy ... To zabawne, ale chyba 
wszędzie na świecie aktorzy są podobni, mają ten sam rodzaj wrażliwości. 
Nawet anegdoty opowiadane w bufecie teatralnym bywają identyczne. 
Chociaż jest pewna różnica. Wielu zachodnich aktorów uważa się za nie
zależnych twórców. To chyba kwestia mentalności, ale oni starają się być 
wyłącznymi twórcami kreowanych przez siebie postaci, czasem nawet 
wbrew reżyserowi. 

- Wśród Pana scenicznych realizacji przeważają utwory Witkacego 
i Gombrowicza ... 

- Dlatego, że wydaje mi się, iż byli to dwaj autorzy, którzy mieli rzeczy
wiście coś ważnego do powiedzenia na temat XX wieku, umieszczając 
swych bohaterów w dramatycznym konflikcie z biegiem historii, społe-



czeństwem, a nawet ustalonymi schematami międzyludzkich relacji. 
W dodatku robili to w niezwykle atrakcyjny sposób. Okazali się ekspery
mentatorami, wręcz odkrywcami w materii literackiej. Tworzyli własny, 
niepowtarzalny język, czasem doprowadzony do perfekcji. No, może dzie
ła Witkacego, jako nieokiełznanego improwizatora, wymagają dziś więk
szej obróbki scenicznej. Poruszam się w ich światach, bo one mnie na
prawdę interesują. 

- W Rzeszowie też zrealizował Pan gombrowiczowską „Iwonę, księż
niczkę Burgunda". Jak się Panu pracowało z naszymi rodzimymi aktora
mi? 

- Jest tutaj grupa ludzi, którzy rzeczywiście chcą zrobić coś ciekawego. 
Mam nadzieję, że zetknięcie się z tym materiałem stało się dla nich jakąś 
zawodową szansą i zarazem przygodą sceniczną. 

- Pochodzi Pan z bardzo twórczej rodziny, której pisanie czy rysowanie 
nie jest obce. Pan też podziela te zainteresowania? 

- Tak się składa, że niemal cała moja rodzina rzeczywiście zajmowała się 
profesjami artystycznymi. Brat mojego dziadka, Karol Bunsch był auto
rem powieści historycznych, stryj - scenografem. Z kolei ojciec jest grafi
kiem. Ja niestety nie rysuję, po prostu pozostawiam to tym, którzy robią 
to znacznie lepiej ode mnie. Natomiast od czasu do czasu pisuję. Zupeł
nie niedawno wydałem dwie książeczki historyczne. Tyle, że dla dzieci. 
Jest to rodzaj zabawy literackiej, ale o charakterze edukacyjnym. Zapla
nowaliśmy kontynuację tej serii. Zobaczymy, jak się potoczą jej losy. 

- Wiem, że we współpracy z Hanną i Antonim Gucwińskimi stworzył 
Pan także literackie opowiastki dla dzieci o zwierzątkach. 

- To prawda. Na ową książeczkę składa się mój, jak sądzę, dość zabaw
ny tekst, m .in. o tym jak zwierzęta zakładają własną telewizję. Ta opo
wiastka została wzbogacona fantastycznymi, bardzo ciepłymi anegdotami 
państwa Gucwińskich, zresztą próbkę ich możliwości wszyscy mieliśmy 
okazję podziwiać w programie „Z kamerą wśród zwierząt". 

- Skoro jesteśmy przy pisaniu ... Podobno parał się Pan także dzienni
karstwem? 

- Będąc jeszcze na studiach, pisywałem recenzje teatralne w jednej 
z krakowskich gazet codziennych i myślę, że może poza jednym czy też 
dwoma przypadkami się nie pomyliłem. Ale na wszelki wypadek podpisy
wałem się pseudonimem ... ! 

Rozmawiał: Marcin Kalita 
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JACEK BUNSCH 

Reżyser. Urodzony w Krako
wie w 1954 r. Ukończył filo
logię polską i teatrologię na 
UJ (1978), a później Wy
dzial Reżyserii Dramatu 

krakowskiej PWST (1981). W la
tach 1976 - 77 pracował jako dziennikarz. De

biutował w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, re-
żyserując w r. 1980 „Odejście Głodomora" T. Różewicza. Od 

1981 r. był związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu, gdzie zrealizo
wał szereg przedstawień, z których najważniejsze to dramaty Witkace
go : „ Szewcy" 1982, „Oni" 1984, „Janulka, córka Fizdejki" 1986, oraz 
W. Gombrowicza „ Historia" 1985, a także „Śmierć Dantona" 
G. Bi.ichnera 1987, A. Rybakowa „Dzieci Arbatu" 1988, A. Czechowa 
„Iwanow" 1989, „Biesiada u Hrabiny Kotłubaj" wg. W. Gombrowicza 
1991, oraz „Gracz" wg. F. Dostojewskiego 1995. 
W latach 1986 -90 był dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu, po
tem współpracował z nim jako reżyser. W roku 1990 podjął współpra
cę z Teatrem Polskim w Poznaniu, gdzie zrealizował „ J.K.M. Wściekli
cę", ponownie „Szewców" Witkacego 1991 i „ Król umiera" E. Ionesco 
1991. W roku 1994 wystawił „Dekameron" wg Boccaccia, który zapre
zentowano na Festiwalu Teatru Polskiego w Rydze, a także adaptację 
„Don Kichota" Cervantesa 1995. W kaliskim teatrze przygotował in
scenizację „ Czarownic z Salem" A Millera 1992, powtórzoną na
stępnie we wrocławskim Teatrze Współczesnym 1994 - nagroda pu
bliczności na VI Gliwickich Spotkaniach Teatralnych 1995. Także w ro
ku 1995 powstała w teatrze kaliskim „Wizyta starszej pani" F. Di.irren
matta ( nagroda na 35 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych dla odtwór
czyni roli tytułowej). W roku 1996 zrealizował sztukę M. Bułhakowa „ 
Moliere, czyli zmowa świętoszków" - nagroda aktorska na 36 KST. 
W katowickim Teatrze Śląskim zrealizował „Wariata i zakonnicę" Wit
kacego („Złota Maska" dla odtwórcy głównej roli), a także „Dziewic
two. Na kuchennych schodach" wg. W. Gombrowicza 1998 i „Przemia
nę" wg. F. Kafki 1999, a w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu „Operę za 



trzy grosze" B. Brechta i „Rewizora" M. Gogola 1999. 
Wiele z jego przedstawień było prezentowanych na festiwalach w Pol
sce i za granicą, m.in. we Francji, Rosji, Hiszpanii, Czechach i na Ło
twie. Na Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska" w Opolu otrzy
mał nagrodę za przedstawienie „Janulka" w 1987 r, oraz za spektakl 
„Biesiada u Hrabiny Kotłubaj" w roku 1991. 
Współpracuje również z teatrami zagranicznymi. Na scenie teatru 
w Odense, jednego z najważniejszych teatrów państwowych w Danii 
wystawił „Wariata i zakonnicę" Witkacego 1992, ,,Iwonę" Gombrowi
cza 1993, oraz „Wesołe kumoszki z Windsoru" Szekspira 1998. 
Podejmuje także realizacje TV - m.in. „Szalona lokomotywa" Witkace
go 1988, „Bobok" wg. Dostojewskiego 1990, „Gyubal Wahazar" Witka
cego 1994, oraz 8 - odcinkowy serial o historii teatru „Konwencje Te
atralne" 1996-97. 
Jest również autorem wielu adaptacji prozy i scenariuszy do własnych 
przedstawień. 

JADWIGA 
MYDLARSKA - KOWAL 

Absolwentka Wydziału Grafiki Akade
mii Sztuk Pięknych w Krakowie (dy
plom 1971). Od 1981 r. pracuje jako 
scenograf we Wrocławskim Teatrze La
lek. Liczne podróże artystyczne z te
atrem zaowocowały szeregiem nagród 
na międzynarodowych festiwalach. 
Współpracuje z teatrami w Rosji, 

Niemczech, Finlandii i Danii. W roku 1991 otrzy-
mała nagrodę Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia twórcze. 

Stale współpracuje z dwoma reżyserami: Wiesławem Hejno (teatry lal
kowe) i od 1992 r. z Jackiem Bunschem (teatry dramatyczne). W roku 
1995 i 1999 reprezentowała polską scenografię na międzynarodowej 
wystawie scenografii „Quadriennale" w Pradze. Ostatnio za sezon ar
tystyczny 1998/99 w Katowicach otrzymała „Złotą Maskę" - nagrodę za 
scenografie do „Przemiany" Kafki (Teatr bez Sceny z Katowic), „Ope
ry za trzy grosze" Brechta ( Teatr Zagłębia z Sosnowca), „Rewizora" 
Gogola (Teatr Zagłębia z Sosnowca). Wszystkie te przedstawienia wy
reżyserował Jacek Bunsch. W Rzeszowie pracuje po raz pierwszy. 

Oferta wynajmu Galerii 
Galeria to jednorodne pomieszczenie o powierzchni około 150 
m kw. z wyeksponowaną drewnianą więźbą dachową. W dachu 
znajdują się okna połaciowe, które można - w razie potrzeby - przy
ciemniać. Pomieszczenie wyposażone jest w nowoczesny sprzęt 
oświetleniowy, nagłaśniający oraz ekran służący do wyświetlania 
filmów, przeźroczy czy folii. Teatr zapewnia także obsługę technicz
ną spotkań (szatnię. dozór). 
Zapraszamy Państwa do organizacji w Galerii imprez promocyj
nych, odczytów, konferencji prasowych, sesji, sympozjów, a na
wet ... spotkań towarzyskich. Dopuszczalna ilość miejsc siedzą
cych - 120. 

Jeżeli jesteś zainteresowany, aby promocje czy 
też ważne uroczystości związane z TiNoi4 Finn4 
miały odpowiedn/4 opmwf skontaktuj sif z na
mi pod nr tel. 853 20 01 I 

Kierownik techniczny: Jerzy Lubas, Kierownik pracowni krawieckich: Elż
bieta Baran, Pracownia fryzjersko-perukarska: Zofia Tarkowska-Niemczuk, 
Barbara Nabożny, Pracownia stolarska: Stanisław Bielenda, Lesław Dwo
~ak, Prace malarskie: AJicja Godek, Główny rekwizytor: Elżbieta Gawlicka, 
Swiatło: Sławomir Kawa, Akustyk: Zbigniew Krasny, Prace ślusarskie: 

Zenon Salwiak, Stanisław Wolski, Obsługa spektaklu: Ewa Bazaniak, 
Bogdan Rzucidło, Małgorzata Depta, Kazimiera Buczkowska, Grażyna 
Kozioł, Filip Borowiec, Mieczysław Fornal, Artur Niemiec, Mieczysław 
Osetek, Stanisław Wolski. 
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GROUP 

35-60 I RzeszÓ\\··, uL Zelwerowicza 

tel./ fax (0-1 7) 857-49-08 

te.I. (0-17) 857-49-07, 857-57-58 

J HEZPOSRED:\I IMPORTER ORYGI:\AL'.'IYCH Pł.YT 1 

I z TWORZYW SZTUCZNYCH 

PLEXIGLAS®, PCW, POLIWĘGLANY MAKROLON®, 
POLISTYRENY, HIPS, POLIPRqPYLEN 

POKRYCIA DACHOWE Z PCW I POLIESTIU f 
Pł.YTY WARSTWOWE AL-PE-AL. PCW-SF-PCW 

PŁYTY Z LAMINATU HPL KRONOLIT, RESOPAL 
na wypełnienia balkonowe, ścianki wewnętrzne 

FOLIE REKLAMOWE ! 
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STALI SPONSORZY TEATRU 

AElektrom~~!i 
Rzeszów 35-959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. 8539851, fax. 8536760 

POLSKI SKLEP -c~-e_d_y_n_k_a_~ 
35-309 Rzeszów, 
ul. Podwisłocze 30 

m -- .... NTB 
Firma NTB s.c. 
36 - 020 Głogów Młp„ ul. Piaski 41, 
tel. (017) 85 17 431, fax: (017) 85 16 432,ntb@pro.onet.pl 

POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 
Oddział w Rzeszowie 

..... ~~~ ~!~ ~k~~~ „ Oddział w Rzeszowie, ul. Targowa 3, 35-959 Rzeszów „ Telefony: sekretariat 85 322 65, kredyty 85 320 60 

EJ tel. +48 17 622 599, fax +48 17 624 618 ION
f] 35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 

~ ICN Poiła Rzeszów S.A. 

~ I BANK PEKAO SA 
MAKROREGION WSCHÓD 

35-959 Rzeszów, 
ul. Ciepłownicza 8 
tel. (017) 852 32 11, sekr.. (017) 852 03 1 O 

RZESZÓW e-mail: zarząd@ec.rzeszowpl 

DWINY 



BANK BPH 
Bank, który myśli o Tobie 


