


TEATR NOWY W ZABRZU 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

ANDRZEJ LIPSKI 

ezon 1999/ 2000 
Program CCXLI 

„ 
Królowa Sniegu 

wg Hansa Christiana Andersena 

Premiera 2 czerwca 2000 



2 

Andersen nie osiągnąłby tak wspaniałych rezultatów, gdyby 

nie to, że przez całe życie zajmował się intensywnie teatrem. 
Badając słowną warstwę jego baśni, łatwo można dostrzec, 

i1ż mamy do czynienia z doświadczonym twórcą i znawcą teatru („.). 

Scena była wielką pasją Andersena. Jako dziecko bawił si ę w te
atr lalkowy, a kiedy zobaczy! przedstawienia niemieckich teatrów 
goszczących w dense - nie rozumiejąc naturalnie ani słowa -

z fantazją urządzał w domu miniaturowe spektakle, w których 
sam grai wszystkie role. 

W Kopenhadze przyjęto go do przyteatralnej szkoły śpiewu, gdzie 
sukcesywnie - aż do czasu pójścia do szkoły łacińskiej w 1822 r. -

otrzymywał role statysty. Jako debiutujący pisarz osiągnął sukces 
malym wodewilem. Od tego momentu, prawie bez przerwy działa! 
jako autor sztuk teatralnych, wodewilów i tekstów operowych, tak

że jako tlumacz opracowujący zagraniczne sztuki. Niekiedy wystę
pował jako aktor rewiowych komedii, w zrzeszeniu studenckim, dla 
którego także od czasu do czasu pisał teksty. 

Talent aktorski pomagał mu podczas spotkań autorskich, gdy czytal 
swoje baśnie („.). 

Johan de 1llylius 
,,lia11s Chris tia11 And~rsen - z11a11y i nieZ11a11y ", 

w: „ Baś1i wobec świaf;1", Oda1i k 1997 



Królestwem baśni jest niewątpliwie nasza wyobraźnia - tam 

wyrastaj<! krzewy najpiękniejszych róż i najwspanialsze 
lodowe pałace . Teatr jest takim miejscem, w którym wiele 

osób pracuje na to, by tu również baśń dobrze się poczuła. Nie jest 
to sprawa łatwa, więc starania te odnoszą różny skutek. Przygoto

wania do spektaklu to sprawa bardzo złożona: prób)\ praca reżyse
ra z aktorami, to rzeczy, o których powszechnie wiadomo. A w pra

cowniach teatralnych dziej<! się prawdziwe czary-mary. W wyobraź
ni jest miejsce na wszystko cokolwiek nam się wymarzy, w teatrze 
marzenia zmieścić się rnusz..1 na niewielkiej scenie. 
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Podczas przedstawienia aktor ma na sobie kostium 

zaprojektowany przez kostiumologa. Kostium może 

być niezwykle wymyślny, fantazyjny, może też przy-

• 

pominać ubrania 

noszone na co 

dzień. W teatrze 

służy on przeisto

czeniu się aktora 

w postać. Kto 

nosi długi, powłó

czysty płaszc z 

i koronę na gło 

wie - jest pewnie 

Królową. 

Na potrzeby 

spektaklu „Królo

wa Śniegu " wy

konano 15 peruk. 

Wykonanie peru-

ki , ręcznie 

tkanej, zaj

muje fryzjer

ce-perukarce 

około 90 go

dzin . Potem 

modeluje się 

Ją na głowie 

aktora. 
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Obsada: 

Gerda - Sabina Głuch 

Kay - Marek Rachoń 
Chłopiec 'Widmo 
Zbój 

Babcia - Hanna Boratyńska 
Babda \Vidmo 
Laponka 

Kró lowa Śniegu - Aleksandra 
Dama Leliwa-Pilecka* 
Wróżka K11·iatów 
Zbój 

\.\'rona I 
Pierwiosn ·k 
Wicher 
Zbó' J 

Wrona Il 
Gol<1bek I 

Ksi ąi..c; 

Narcyz 
Wicher 
Zb<ij 

- Piotr J~drzejas 

- Jolanta Nieslrój
Malisz 

K~i 'Żniczka - Adrianna Janota 
Mała Rozbq jniCLka 
Tancerka 
Róża 

Ren 
Hiacynt 
Wiche r 
Kawaler 

- Zbigniew Str}j 

Stara Rozbójnica 
Dama 
Hinduska Widmo 

- Danuta 
Lewandowska 

Lilia - Krzysztof Urbanowicz 
Kawale r 

Zb~j 
Wicher 

Kaczl'.niec 
Kawal "r 
Zb6' J 

Gołąbek II 

- Wiesław Kańtoch 

- Anna Głaz*~' 

Dziewczyna Widmo 
Dama 

Dama --BR'l<:'D/\R.'Pf• · ~'E:tl t:NT 
Dziewczyna \\'iclmo 
Zbój 
Wiche r 

Dama -Adńana Bargieł *** 

01.icwczyna Widmo 
Zhó' J 

Kawaler 
Zbój 
Wicher 
O zewn 

Kawaler 
Zbój 
\•\'ich T 

Drzewo 

- Adam Saczka*'',._ 

s1 u<lcu1.ka \\"~d 1iału \\'okalno-AkliJ!likit'go AJ.. ~ulnnii Mu.t,:\t:l.Jh„'. i w K.alo\, icach 
•• ab!}oh~ t..: ntka Studium Akto rsk.h;go "[l.\Ltr6w Ldkow)ch prt.y 1~:..ll rf(; D1.ic.:d 7.ag"i\:bb w Bi;d1inic 
•• sh1( ·hatl Sludi11n1 \\'ok.,1lno-Balt: L(1\\'L"g-O pr1r · 1 ~~al17c \lu0 ·c111)1n w Gliwh·acl1 
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Hans Christian Andersen , 
„Królowa Sniegu" 

Scenografia 
Amw SPknla 

w przekład ie Stefanii Beylin 

Adaptacja 
J oanna Olrzak-Ronihi1:r 
\"llodzimi n: Nu rkowski 

Reżyseria 
\1'lodz i111inz Nurkowski 

Przygotowanie muzyczne 
Marz.nw Milmła-Dmhdt 

Muzyka 
Andrzej Zmy"/<i 

ja ffk Tomasik 

Znctczna Cl ·~( ' cc nugrafli " ·konana 1c_is1.ala 
pt7.CZ Agencj i; Re klam)' i Sn·nugTafo !'O P ART w Chorzowie 
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Ta kareta przyjechała do Zabrza aż z Teatru im. Juliusza Słowackie

go w Krakowie . W malarni teatralnej pokryto ją świeżą warstwą zło

tej farby. 
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Praca modelatora nad przygotowaniem elementów dekoracyjnych. 



Nie wiemy, co i ile naprawdę Andersonowi zawdzięczamy, 
i chyba zawsze będzie to dla nas tajemnicą. Iwaszkiewicz 
zauważył, że sekret Hansa Christiana leży w stylu; pisze tak 

jakby opowiadał, a opowiada tak, jakby tworzy! teatr. To dlatego 
każda jego postać, nawet szyjka od butelki, ma nie tylko odrębny 
język, ale i ściśle określony charakter. Ktoś inny - że wszystkie jego 
utwory wyrastają bezpośrednio z rzeczywistych przeżyć . Że każdy 
może być brzydkim kaczątkiem przemienionym w łabędzia, ziarn
kiem grochu, które wykiełkowało, syreną, co zasłużyła na duszę, 
matką, która wyrzekając się dziecka, dala mu szczęście. Andersen 
prawdy przeznaczone dla dorosłych potrafi przekazać tak, by trafiły 
również do dzieci. 

Zofia Beszczyńska-Ulick;i 
„Andersen dziś - jegu 11plyw i znaczenie", 

w: „Baśń wobec .~wiata", Gdań. k 1997 

Pu wcześniejszym uzgodnieniu z Dzialem )rg-Jni1..acji Widowni, tel. 271 54 9:l, 
istnieje możliwość poznania teatru „od kulis" . 
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Suflety, sorbety 
ryz ponczowy na mmo 
legumina z melona 

lamm1ce z makiem 
tort jabłkowy, w kruchym cie ze 
kisielek żurawinowy 
mar ngi, krem mrożony 
zodonowy, kosztowny krem 

Galar tka malinowa, bita mietana 
kr m mrożony z marengami, bita śmi tana 
A zjadając te pyszności 
ni szczędź finnie braw 
bo najlepsze są w tej branży 
„Ko11centrat11 \"lodzi ław ". 
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Zastępca dyrektora 
ds. fi11311sowo-administracyjnych 

- Ghiwna ks ięgowa 
Barbara Melek 

• 
Organizacja pracy artystyczne.j 

Krystyna Podleszczuk 
• 

Kierownik techniczni' 
Ryszard Dulbas · 

• 
Dzial Organizacji Widowni 

Janina Kruk 
Agnieszka Platek 

Barbara Rzymkowska 
• 

Pracownia krawieck;1 
Zenon Kapciak 
Zofia Zaluska 

Dorota Zeliszek 
• 

Pracownia fryzjcrsk1>-pcrukarska 
Teresa Pencarska 
Sabina Respondek 

• 
Rekwizytornia 

Beata Budzanowska 
• 

Garde robiani 
Teresa Jasiecka 
Zenon Kapciak 

• 
I 'racownia dcktrycwo-akustyczna 

Krzysztof Pająk - kierownik 
Slawomir Kuchta 

Jan Miciak 
Tomasz Felczak 

• 
Pracownia stolarska 

Jan Swonke 
• 

Pracownia ślusarska 
Czeslaw Guzy 

• 
Pracownia malarsko-hutafor,ka 

Dorota Kosturek 
Bartłomiej Latoszek 

• 
Ohslug-J sceny 
Adam Bisiak 
Daniel Biedal 

Zygmunt Owczarek 
Marek Wróbel 

\\' proi.:ramil' \l)"korl) 'Innu pnijekly ~ ·1:nografil 

\11111 : kul~ du 'I ·kWklu „Kn'ilow:1 · ni '!,'li" 

Zdi ·d;i : \rk41diw z fiola 

r~euaktja rroi..rramu: 

Ur zula Makselon 

Tcldony teatru: 

D} rtklor narzl'ln) :!71 '.?:! 5:! 

Centrala.'..!71 :12 5!1, 271 :12 ~17 

011-(aniza ·j·1 \1ido\11ti 271 5~ !1:1 

Id. la 271 I ;'i 08 

Teatr Nowy 
składa serdeczne 

podziękowania firmom, 
które wsparły 

realizację spektaklu. 

Patronat poligraficzny: 

AGENCJA REKLAMOWA 

k mplet 
tel. 10 32) ~ ll3 05 971~~. r 5 [I 1)4J 

l\ G!. cJ rr en t cJ 
\.........\::': RISTORANTE 

Zabrze. ul. K. Miarki 3 

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WOOOCJIPÓW I KNWJZACJ Sp. ze.o. 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA. 
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a w przedpremierowym konkursie pt. "Królowa Śniegu", 
z Teatr Nowy. 


