




„'f HE fJNl/.NO\/JN ~OLTJIEF:" 

?ittn - lHiiA ftł b1tire 111011ty 
4 ,.,Y 1ittey t>1e/.ł ftit>fi 

Niu1t1t1ty ioC1tirn 

e1t1to ł s1tłd 40111iuł ftł 
f r(r111iłJ1 "",,.,.„ c;, 
ŻyJUł J'4f>r,., 
~,.,ioei1, f„,,., 

t'4lA 'łfllOltf o tłYlf /.r(,., 
1'4i „;, 'o"i"ir 1'111il "ir-ł1tA1ty ioC1tioł 
1ło111ir,., sCoi„irJ to 1tir-ł"""Y ło(1tioł 

elłł, ""'"· >lłł, '"'"' t>ły • •.. 
e1tł, '"'"· >Ał, ""'"' f>ły L. 
e1tł, AlllA, >Ał, AlllA, t>łY i ••. 
to,.,„AltiA - fti1t 
?>ru„ti.1 hoiil 

J'i. ,.,A s>fe trlt "iU1tA1ty io(„irn 

Z sfo1111 Ci "" „łofłAe/. f„on11łr 
Nłn"""Y io(„ioł 

eit„o ł situt 40111łuł ffł 

1'dr111iłJ1 klł>,.,i"I Cił 

ti.(A 4łfllO"f ł" i111 O /.r(,., 

Jo kf 1tire 1110111y, ,.,A(A 
\/lfłyftkłrso ko„łre 

'To 1i.i "'"łre 
Jo b"łre "''l"Y 
Jo b"ire 1110J"Y• ,.,A(A 
to„łre 11101111, ,.,A(A 

to„łre 1110J"Y 
1'o ·b„łre - b1tire "''l"Y 

„NO 10 10fl~łł THE Elł1:1łł" 

Nie 4otykAi fkA( 
Nir lAAlir>11i sCi111 
Nie „;, „e;;, lreł eire, ełre, ełre, eire 

~lłfł ełre 

HAn ełre 

~Ałłri 1tA lll'f,,..At/. 4,,., 

tfiłłye k(A,..ir 111ei1i 

Nie '"" ełr11i d>Ufll 
Nie '"" fllliAAkilll 1tłr e/.eł 

\/liłełJ fA,.. J14ł ltfł ef.eł ełre 
~Afł ełre 

~ ,..„„ ełre 

~'4fffł eire 

H'4fifł eire 
HAfł ełre 

\li „nyt'4l"Y'" „A(Ae'4 141 OAłir llli>iA 111y.(,.. 
?nr„ye/. Ili b,.,1t11t11e/. lf„i, kf,.,,„t, ftyl 

oe„„;'1 Cił ffl1tr >łer 1'>łr4 ł(r,., 

~lr ty fllfłtłJ "ir ... 1'4i „;, 4'llltUł ffł 
~,..ioi „,uydr1tt-. 141 Ar.ełr „,(„y,., k(A,.,ft111 

4 ft(1tik d>iy Jr.i """fł f,..A> 
C/.o4i ti. „;, e,dłiuł 111eAlr dfi.so fł(A 
~„otkAfł lllftf.i-'. tA,.. eukA CA> 

Hi.•i•ł eire 

Hi.•i•ł eire 
H•difł eire 
~Afł eire 

H„drw1 i1'i """ ltłiOH,., '"" fity 
4 efJ/łA 1'Aft"A f ł fllłił,.. i ł ltf,., 

1Jłk „fy kff,i'1 ffł Ili >Ofllfł d>0si "A fłełyt 

zer.di ••ł 1i.ł, to "',., 1ut ti.ł, di.di ••ę 
J'ndA eye „)ł'/ 111>0tAe/. >A1tkir,.. 
J'>łdA ''ft „Jłłd ltOt'! Ili k(Ater 

Płiul, Ałirii, Ałirii 

3(Afk, HAfk, H1tfk 
1i.ł, ,„ł, ,„ł 

Noe, 1toe, 1toe 

~A,., Cił, ,.,14(14 

1i.ł 

1i.i 
1i.i 

'To IA ]Afłeł'4Jifll t>if 
I „;, ..,;,,,. eo to eit 



ARKADIUSZ JAKUBIK 

Wiosna 1994 

Pera Lachaise. Starszy mężczyzna, sprzątający grób Jima 
Morrisona. 
Pamiętam, że gdy czyścił nagrobek. cały czas mówił coś 
do siebie na głos. Gdy podeszła do grobu rosyjska wy
cieczka, by porobić zdjęc i a, 'ZW'{ZYwal ich, na czym świat 
sto i. 
Stałem tam z pół godziny. W końcu przedstawiliśmy się . 

Lou Rising twierdzjf, że znal Jima i byl jego największym 
fanem. Mówil. że s potykał się z nim w Paryżu tamtego la
ta 1971. kiedy to Jim umart. I odtąd przychodzj na cmen
tarz codziennie. 
• Znal go pan? 
•Nigdy mnie nie słucha/, ciągle ucieka/, a ja czeka/em.„ 

i w końcu mam go. 

urodzony w 1969 roku. aktor, autor. reżyser. zadziwia od czasów stu
diów (absolwent PWST we Wrocławiu ) swo j ą wszechstronnością 

w rzemioś l e teatralnym. 
Jako aktor - zawsze .wolny strzelec" rozpoczął swą karierę we 

wrocławskim .Kalamburze" (.Jednooki", .Peepshow u Holzerów", 
„ŚniBdanie u Tiffanyego"), by następnie bardzo udanie zaprezento
wać się w Warszawie w znanych inscenizacjach Jana Szurmie ja 
w Teatrze Muzycznym „Roma" (.Piaf", . Sztukmistrz z Lublina"}. Osią 

gnięcia lat ostatnich to w iodące partie w popularnych (. Ozie/a 
wszystkie Szekspira1 i szokujących l.Shoping and fucldng") .propo 
zycjach niezależnych" na deskach Teatru .Rozmaitośc i " . W „Rampie" 
zadebiutowa ł tytulową rolą w znakomicie przyjętych przez publicz· 
ność .,Zwierzętach Doktora Dolittle~ Odtąd tzn . od sezonu 1997/98 zwią· 

zał się z naszym teatrem również jako reżyser (.Krótkie jest życie, 

krótkie ... czyli kabaret obenutów1 i autor dramatyczny. 
Jego autorskie propozycje teatralne (debiutował w tej podwój

nej roli w Toruniu sztuką dla dzieci ..Zaczarowane jezioro" w roku 
1995 w Teatrze im. Horzycy) rozpoczęły bardzo udane cykle radio
we . • BHP czyli Biuro Historii Paradoksalnych" ( 1992-93) i . Magazyn 
satyryczny .sos· ( 1995-96) należały do bardzo słuchanych radio 
wych programów rozrywkowych. Potem przyszła pora na nagradza-
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Arkadiusz Jakubik 

Z autorskiego notesu 
Zima 1995 Kiedyś tam w 1996 

Lektura .Nikt nie wyjdzie Czytam wiersze Jamesa 
stąd żywy" Hopkinsa i Su- Douglasa Morrisona. 
germana. 

Teatr funkcjonuje jako ro-
• Są rzeczy, które znamy dzaj barwnej grupowej te-
- mówił Ray, cytując Ji· rapii 
ma - i rzeczy, których Żałosne związki aktorów 
nie znamy. i widzów 

Jest znane i nieznane. Po- Wzajemnej pólmastur-
między nimi są drzwi - to bacji 
wfaśniemy. Aktorzy potrzeb uj ą pu-

blicznośc i 

Widzowie łechtania ukry-
tych w nich potworów 

ne słuchowiska: . Od początku do po
czątku" 11 995) i .HospitBs· ( 1998). 
Obydwa uzyskały najwyższe laury na 
ogólnopolskich konkursach, przy czym 
pierwsze reprezentowało Polskie Radio 
na Festiwalu Prix Monte Carlo'95. 

Jakubik jako dramaturg dal się po
znać publiczności nie tylko w Toruniu 
i w Warszawie . W szczecińskim 
Teatrze .Krypta" odbyła się premiera 
.Szafy oberiutów" ( 1997), a w zako
piańskim Teatrze Witkacego przedsta
wienia p.t . • PifPafPuf"(l 998). 

Ostatni okres twórczośc i Jakubika 
to intensywna praca nad musicalami. 
Obok .Jeźdica Buay", propozycji zwią
zanej od początku z planami .Rampy·. 
Jakubik przygotowuje obecnie .Minne
sota blues· wraz z Krzysztofem 
Jaryczewskim, liderem .Oddziału Za
mkniętego· . 

Cały 1997 Czerwiec 2000 

W maleńkim mieszkaniu Pierwsze próby w .Ram-
przy Koźlej, w klaustrofo- pie". Pierwsze zdania re-
bicznym przedpokoju żysera do aktorów. 
(dwa metry na półtora) 

powstaje scenariusz . Jeździec burzy" to opo-
.Jeźdźca burzy•. wieść o Jimie Morrisonie. 

To histori kariery, przyJaź-
•Może w ogóle nie ni, miłości, szukania i nie-

umarl. Nikt nie widział spełnienia wiecznego kon-
ciała, na pogrzebie nie testatora. które o sława 
otworzyli trumny.„ pijaka, narkomana i skan-

• Po co mia/by to robić? dalisty, przyćmiła obraz 
• Nie wiem .• Są rzeczy nieśmiałego, wrazliwego 

znane ; nieznane. A po- człowieka, który nie patra-
środku nich 1est. .. • Iii poradzić sobie z samym 

•Śmierć. sobą . 

• Nie. Kiedyś tak myśla-
Iem.„ Pośrodku jest 
wolność. 







REPERTUAR 
CRIMINALE TANGO 
rewia gangsterska 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE 
musical dla dzieci 

BRASSENS 
widowisko muzyczne 

LOVE 
estrada muzyczna 

ART 
komedia współczesna 

W 80 DNI NAOKOŁO ŚWIATÓW 
musical dla młodzieży 

PIOSENKI PIAF 
śpiewa Agnieszka Matysiak 

CZŁOWIEK Z KABARETU 
- JAN PIETRZAK 
kabaret 

w przygotowan i u 

POPIEL'S MICE 
musical słowiański 

MISTRZ i MAŁGORZATA 
widowisko dramatyczna-muzyczne 

PRZYPADKOWY CZŁOWIEK 
komedia współczesna 

Specjalne podlięi<Owame dla: 
Glor.a siaw.s. BOOby KJeill. Pa.i Ferrara Frank li$clalidro, Joel Bnul<y. 
Susan Cuscuna oraz Eledra Recads izd1ęcoa ra<Jamowe albumów "1UZ)CZ11)cii 
zespolu .The 0oors·1 za udastępnieme ~ atth""81nycti 

Dyrektor Nacielny Teatru RAMPA· WITOLD OLEJARZ 

Dyrektor Artysfyc1.Iiy. KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI 

Kierownik Literacki - GRZEGORZ WALCZAK 

Kierownik Muzyczny • JAN RACZKOWSKI 

Kierownik Technlciny · ANDRZEJ KULESZA 

Killfownik Impresariatu • DANUTA RYNKUN 

Klarowni Admlnislracy)Ry - MIECZVSŁAW STRUS 

Koordynacja Pracy Artyst - AGNIESZKA KORCZAK 

Rzecin1k Prasowy, Kier Sekret - AGNIESZKA BIAŁOWĄS 

Dział Reklamy i Wydaw · MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

Bruro Obslugi W~z.l:NI · IZABELLA CIEŚLAK, 

ElŻBIETA SKICINSKA, IWONA STEFANKOWSKA 

Dział Technicznej Obsługi Sceny 

ANDRZEJ KULESZA (mistrz OŚW!eUema), 

MARCIN PAWŁOT (1ntymer dtwięku), 

TERESA OPALIŃSKA, MARIA PĘKACZ, TERESA TORUŃSKA, 
GRZEGORZ KULESZA, JANUSZ KWIATKOWSKI, 

JÓZEF LAWENDA, MIKOŁAJ SKALSKI, HUBERT ZIELIŃSKI 

Dziar Finansowo-l<Slęgowy 

ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOŻNA, 

DANUTA STĘPIEŃ 

Dzial Kadr · MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Dział Gospodarczy 

IRENA BLISZCZAK, ANNA KAZIMIERCZUK, 

DANUTA KOPANIA, JADWIGA PAWLAK, 

WŁODZIMIERZ STRUS, BARBARA SZOLL, 

STANISŁAWA TUROWSKA 

Opraoowarne hterackoe - KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI 
Opracowanie graficzne -
MAŁGORZATA CZERWIŃSKA, ARKADIUSZ KĄCKI 
Projekt plakatu . okładki . MAŁGORZATA CZERWIŃSKA 
Skład i przygotowarue do druku - ARKADIUSZ KĄCKI ; www.mmart.pł 

Druk - ARPEX Agencja Reklamowa 
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