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* * *

J~

~4:}- (ur. 1958) - z wykształcenia germanista (praca dyplo-

mowa i doktorska o dziennikach Tomasza Mam1a). Prozaik, eseista, dramatopisarz,
tłumacz. Napisał m. in. powieść "Afgański romans" (1997) i "Szczurołap z Ratyzbony" (1999) oraz książki o literaturze polskiej i niemieckiej: "Byt bytujący. Esej o prozie" O994) i "Oko cyklonu. Austria, Niemcy, Szwajcaria - dialog dzieł literackich"
(1999). Nagroda im. St. Piętaka (1990). W latach 90. liczne podróże; dramaturg-rezydent w Teatrze im. J. Słowackiego (1996/1997).
Autor dramatów:
"Tomasz Mann" (1995), "Dwa ognie" (1995), "Grabarz królów" (1997), "Powrót"
( 1997), "Śmierć puszczyka" ( 1997/98), "Portret grupowy z Casanovą" ( 1999), "Świe
tlistość" ( 1999), "Hauptmann" (2001 ).
Niektóre z dramatów, choć wszystkie powstały stosunkowo niedawno, miały już
swoje realizacje. Pierwsza chronologicznie sztuka "Tomasz Mann" wystawiana była
trzy razy (w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Teatrze Ochoty w Warszawie i Starym
Teatrze w Krakowie) i została przełożona na sześć języków (niemiecki, angielski, rosyjski, czeski, węgierski i norweski). Prapremierowa realizacja gościła na Festiwalu
Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu i Międzynarodowym Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Budapeszcie. Krótka sceniczna historia tej sztuki wiąże się z
kreacjami aktorskimi Henryka Machalicy, Ewy Dałkowskiej, Zdzisława Wardejna, Elż
biety Kijowskiej, Romana Gramzińskiego (zmarłego w 1999 roku), Jerzego Święcha,
Anny Dymnej, Zbigniewa Kossowskiego. Godne przypomnienia są też publiczne próby czytane z Gustawem Holoubkiem w Teatrze Małym i Andrzejem Szczepkowskim w
Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
"Powrót" doczekał się prapremiery w Teatrze im. J. Słowackiego (Paweł Miś
kiewicz, Iwona Bielska, Bożena Adamek, Tomasz Międzik, Jerzy Goliński).
Monodram "Grabarz królów" w niemieckim przekładzie autor czytał osobiście
na małej scenie Deutsches Theater w Getyndze; przekład słuchowiskowej wersji sztuki o Mannie ("Der Erwahlte") m.in. na wieczorach autorskich w Lipsku i Wiedniu.

•

„

Rzecz w tym, żeby powołać do życia postaci, stworzyć ich konstelację i od pewnego momentu tylko przypatrywać się, co też one myślą, mówią, robią. I pozwalać się
tym zaskakiwać. Stwarzam hipotezę swojego bohatera, być może hipotezę siebie samego. Doświadczenie postaci staje się później przedmiotem mojej obserwacji. Jest on
wtedy moim równorzędnym partnerem. Konfrontuję jego najdziksze warianty z sobą.
Obserwuję, jak daleko można odejść od źródła i wciąż być z tego właśnie źródła. Myślę, że taka obserwacja jest też udziałem widza. Nie wydaje mi się zresztą, żeby dramat
pod tym względem był formą wyjątkową. Z czymś podobnym ma do czynienia powieściopisarz. On również napisze kiepski utwór, jeśli powoła bohatera, który ma wypowiedzieć tylko poglądy autora lub przedstawić własną polifonię rozterek. Pisarz - mówiąc za Musilem - nie powinien mieć światopoglądu. Mimo to mam wrażenie, że
pisząc powieść jestem dalej od swych bohaterów, niż kiedy piszę dramat. To tajemnica,
której do końca nie rozumiem. Jako prozaik jestem w ich sercu, głowie, mięśniach;
jako dramaturg jestem w ich rdzeniu pacierzowym.

* * *
(„.) nie ja piszę swoje postaci, a one piszą się we mnie. Ja tylko patrzę i słucham,
jak matka w ciąży mnogiej, co to z tego będzie. Umarłbym z nudów, gdybym wiedział,
co moje dzieci będą robić. Stają się olbrzymami, karzełkami, alkoholikami, grabarzami, mordercami, świętymi. Nie mam wpływu, ale za nie odpowiadam. Jak ojciec. Tak
że te wyemancypowane twory w końcu wracają do mnie. Ta kolistość struktury dramatycznej jest też jej atrakcją.

* * *
w języku teatru. Natomiast chcę zmienić coś w mentalności reżyserów, chcę, żeby uważnie czytali teksty. To jest może banał, ale trzeba go
powtarzać. Reżyserzy muszą docierać do znaczeń, zanim nadadzą własne . Myślenie o
konwencji teatralnej podczas pisania dramatu wydaje mi się niepotrzebne. I nie chodzi
o to, by pisać w oderwaniu od rzeczywistości teatralnej. Ja nie chcę uważać się za
człowieka teatru, by zachować czystość stanowiska autora, który jest świadom teatru,
ale wymaga partnerstwa od ludzi teatru - reżyserów, aktorów - na ich obszarze, w ich
Nic nie

chcę zmieniać

materii, na której ja nie muszę, nie chcę się znać. Kiedy będę konsekwentnie autorem,
a oni rzetelnymi odbiorcami mego pisania i, co daj Boże, dobrymi realizatorami moich
utworów -wtedy może powstać partnerstwo dwóch dziedzin. Natomiast wszelkie myślenie o konwencji teatralnej prowadzi albo do banału, albo do swoistego "artystycznego" koniunkturalizmu, w wyniku którego dostarczamy tekst użytkowy. A w obu
przypadkach dochodzi do sytuacji, w której teatr używa c iągle tych samych środków i
nie jest zdolny by na użyt k niepowtarzalnego dz · eła czy autora zbudować nowe doświadczenie. Wtedy stoimy w miejscu. Na usprawiedliwienie możemy dodać, że nie
ma już niepowtarzalnych autorów.

' Trzeci

głos"

(fragmenty dyskusji
z cyklu "Teatr jest światem"
"Teatr" nr 4/2001)

zg. s.1111 (O~)
Pisząc, rozmawiać.

Nie pisać kolokwialnie; istotnie rozmawiać. Jakby się było
słuchanym, żeby za chwilę samemu słuchać. Jakby się słuchacza uwodziło-i samemu
dawało się uwieść. Naprzeć na niego całym swoim sobą - ale nie udusić.

„

21.s.
Narrator nie przyjeżdża z zewnątrz, on jest stąd. Przyjazd po 20 latach odsłania
przed nim tylko to wszystko, czego wcześniej nie dostrzegał. To nie jest konflikt "świa
tów", ale ferment w jednym "świecie".

W dwóch podejściach napisałem pierwszą stronicę "Powrotu". Pomysł prozatorsko mniej ważny, dramaturgicznie podstawowy: Penelopa przez 20 lat czekała na
swojego Odyseusza. Odyseusz wraca po 50. W domu zastaje zalotnika. Zalotnik mało
mówny.

16.6.
Skrót, który nie upraszcza, skrót ironiczny. Niech będzie proste. Cierpliwe. Szukać swego bez względu na efekt. Nie pilnować efektu. Żeby formułowało się samo.
Ocalić, co się da - przed bezguściem nacjonalizmu, złem pospolitości, brzydotą
niemuzykalności. Napisać po swojemu, zaściankowo, ale tak, żeby zrozumiał Amerykanin, Niemiec, Belg, w jakim świecie mamy (nie)szczęście żyć.
Matka z ojcem rozmawiają o synu, jak gdyby nie było go tuż przy nich, jak
gdyby nie stał tu, słyszący i widzący. Bo przyzwyczaili się rozmawiać o nim pod jego
nieobecność. "Teatralność" tego pomysłu. Atmosfera towarzysząca przyjazdowi Pawła zyskuje uzasadnienie w okoliczności, że w domu czuwa się na marach przy zmarłym
wuju Uednak centralne doświadczenie mojego dzieciństwa).

"Powrót" ma już 45 stron. Piękna ułomność języka wobec
śmierci. Niemota ludzi wobec Boga, Zagadki Zagadek.

arcyrzeczywistości

Jerzy Łukosz
"Regiony" nr 4/98
Po\\'rÓI.

Projekt scenografii

Przyjazd
Pociąg zatrzymał się.

(„.) Była noc, nie widziałem nic na krok wokół siebie. Jakbym
nie miał dłoni ani stóp. Przypuszczałem, że stoję na peronie. Pociąg, który mnie przywiózł, odjechał. Zobaczyłem przed sobą żółtą tarczę zegara; na ścianie dworca pokazywał, pół do szóstej. Nie było innego kierunku. Ruszyłem w stronę tego świecącego
koła. Szedłem jak ślepiec, któremu śni się księżyc. Czułem zapachy parku, rzeki. Usły
szałem bicie kościelnych dzwonów; pół do szóstej to była ich pora. Szedłem krok za
krokiem, ubitą drogą, ulicami, godzinę lub dłużej, i myślałem tylko o tym, że idę. Po
mojej prawej stronie rozjaśniła się lewa strona nieba. To znaczyło, że wracam.
Przez uchylone drzwi od stołowego zobaczyłem matkę. Nie słyszała jak wszedłem.
Stała przy oknie i patrzyła w stronę stacji kolejowej. Podszedłem do niej.
-Mamo.

Halina
Przytul się do mnie i nic nie mów. Słuchajmy tylko tykania zegara, patrzmy na wahadło, którym poruszany jest czas, które miarowo roztrąca sekundy, godziny, dni, lata;
rozdziela ludzi, żeby po latach do siebie wrócili. („.) może nam to wahadło coś ważne
go powie: jak uciekać, żeby wrócić, jak wrócić żeby znowu móc uciec. („.) I milczmy
dalej, bo żadne słowa niczego nie opowiedzą. Swoje przeszliśmy, więc teraz siedźmy.
Patrzmy, słuchajmy, ale nie mówmy (.„) Słowa układa się, gdy nie można ułożyć już
życia. To ostatni ruch wahadła. Gdy wahadło zatrzymuje się można mówić. Opowiadać życie i nieżycie. Miłość i śmierć. Wszystko. Tylko, że tego nikt nie opowiedział. A
więc milczmy, jak długo będzie chodził twój zegar. A jednak odezwałem się.
Mówi ą, że trzymasz kozę.

Żałobnicy
Siedzą wokół wuja i gawędzą, modlą się, wzdychają. Jeden dmie nosem w chusteczkę

Mama
Matka wzdycha. Opowiedzieć jej swoje życie. Ale tylko to czego chętnie wysłucha. O
moich nieboszczykach niekoniecznie opowiadać. Romanse przemilczeć. Głody i tęsk
noty ominąć. Wymyślić nowe życie dla mamy.( ... ) To się mama ucieszy.

Ojciec
Na krześle( ... ) w milczeniu siedział mężczyzna. Zrobiło mi się wstyd. Wstydziłem się
wszystkiego czym byłem, wszystkiego czym nie byłem.
- Ty jesteś moim ojcem?
- Jestem.
(„.)
Po chwili płakałem już ja sam. Płakała matka i ojciec. Wypłakaliśmy się, poczułem
głód. Zjadłbym kaszy gryczanej z kwaśnym mlekiem.
Jest jaglana - powiedziała matka.
Niech zje jaglaną - powiedział ojciec.

Wuj
Pusto; wuj przeniósł się na tamten świat. Na inne miejsce. Wstał i wyszedł. Zabrali go
i ponieśli. Był tu, jest tam. No bo przecież gdzieś musi być. Bo przecież wujek nie
mógł przestać istnieć. W przyrodzie („.) nic nie ginie. Może zmienić postać, ale nie
zginąć.

jak w puzon, po czym długo bezskutecznie usiłuje zaczerpnąć powietrza. ( ... ) mama
przynosi tacę ze szklankami pełnymi dymiącej herbaty. Żałobnicy biorą szklanki z
herbatą z rąk, dmuchają, siorbią.

Milicjant
Milicjant z twarzą czerwoną, spoconą„.
Liczą się zimne fakty, które rozwiały się na
cztery wiatry.

Rozczarowanie
Anioły, do których przyjechałem, to było to
samo miasto, które śniło mi się w Ratyzbonie. Tamjednak było ono inne - i inne, choć
to samo jest tu. Twarz mojego ojca świecącą
się od kremu lub potu znałem jak moją wła
sną, ajednak patrzylem na niąjakbymją widział pierwszy raz. Oczy mojej matki, dwa
zalewy jednego oceanu, wydały mi się tak
znajome, że aż obce. Ręce Haliny, które pamiętałem jako słabe, okazały się mocne jak
gałęzie drzewa. Nie mogłem przypomnieć
sobie tylko postaci milicjanta („.) Wyraziste

wspomnienie twarzy wujka, choć patrząc na niego w tej żałosnej skrzynce wstydziłem
sit0 że używam takich słów jak niewątpliwy czy wyrazisty.

Pożegn anie

Na peronie tała kobieta podniosła dłoń do czoła takim samym gestem, jak w zabawie,
jak przy pożegnaniu które je t takim samym żartem jak przyjazd, wszystko, co ich
ł'f'. zyło , co wydarzyło się między n imi w ciągu kilku świątecznych dni. Czuł się jak
starzec, któremu odebrano złudzen ie, że poza życiem, w nim lub obok niego, jest jeszcze jedno życie, toczące się nieprzerwaną j ak tor kolejowy linią, od kołyski do momentu, kiedy chcemy związać czas narodzin z czasem umierania, naszą niewzruszoną stałość z naszą niepohamowaną zmiennością, pierwszą pewność z niepewnym przypuszczeniem, że to co nas trzyma przy życiu dalej jest tak silne jak w chwili stworzenia.

Odjazd
Co było, było B ędzie, co będzie Dobrze będzie, zobaczysz - Na

drogę twoją daleką: bądź

zdrów.

t •

Zawied;:io11a. karton.

ołówek.
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Scena Młodych Reżyserów

Jerzy Łukosz

Obsada:

Adaptacja i reżyseria - MAŁGORZATA

Paweł

Scenografia i kostiumy - ELŻBIETA BIRYŁO

- WOJCIECH CZARNOTA

Matka - ELŻBIETA DONIMIRSKA

Muzyka - ARTUR BELING

Ojciec - CEZARY KAZIMIERSKI

Asystent reżysera - ANDRZEJ NOWAK

Halina - ANNA ZDANOWICZ

Inspicjent - WALDEMAR TRĘBACZ

Wuj - ANDRZEJ NOWAK
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Milicjant - JERZY KACZMAROWSKI

\

Żałobnik I - ANDRZEJ NOWAK

Żałobnik II - WOJCIECH ROMANOWSKI

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworu
Carlosa Santany

Żałobnik III - WALDEMAR TRĘBACZ

THE ULTIMATE COLLECTION 1998 SONY ENTERTAINMENT
i Fugi G-dur Jana Sebastiana Bacha.

Ksiądz

- WOJCIECH ROMANOWSKI
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* * *

Halina
Ta, która była kiedyś pierwsza i jedyna. Jakby wypełniona przysięgami miłości
wspomnieniami, a mimo to niemal obca, podstarzała wsiowa panna trzymająca kozę.

Powrót do miejsc zapamiętanych, do miejsca dzieciństwa, do świata pierwszych
wzruszeń, pierwszej miłości i pierwszego buntu.
I pytanie, które zadaje Łukosz: "Jak uciekać, żeby wrócić, jak wrócić, żeby znowu móc
uciec?" Bo przecież to powrót do miejsca ucieczki. A im głębiej się wraca tym bliżej
jest się ucieczki ponownej i ostatecznej.

Paweł uciekł z tego świata - z jego małostkow~ści, z jego wiej skości. Uciekł w
wielki świat. Ale niczego tam nie stworzył, niczego nie zbudowaŁ Teraz wraca do
domu niby Hamlet- nadając sobie misję odkrycia prawdy o śmierc i wuja. Ta misja go
uwzniośla, nadaje sens jego powrotowi, jakby ten akt sprawiedliwości mógł pomóc

Dom po latach. Czym jest? Wszystko tu przywołuje wspomnienia-każde drzewo, ławka, rower. Otaczają nas miejsca pierwszych siniaków, pierwszych modlitw,
pierwszych pocałunków. Tylko to słowo jest tu właściwe "pierwszych"„.
Tęsknota

wyolbrzymiona samotnością przekształca przeszłość w to, co chcielibyśmy o niej wiedzieć, redukuje do tego, co chcemy pamiętać, przekształca ludzi w
uśmiechnięte portrety rodzinnego albumu.
Przyjazd po latach to konfrontacja wyobrażonego z tym, co jest naprawdę.

mu znaleźć własne miejsce w tym świecie.
Ważne, żeby udało się połączyć to, co jest Pawła tęsknotą, melancholią z tym co
jest realnością tego domu - co jest przaśne, wiejskie, groteskowe. Ważne żeby uchwycić próbę wpasowania się Pawła w ten świat i jednocześnie opowiedzieć hi torię z
wujkiem w tle. Ważne, żeby opowiedzieć także o tym jak każdy tu zmaga się z rolą,
jaką sobie narzucił. Matka- z rolą matki i Penelopy, ojciec z rolą Odysa i jednocześnie
z rolą ojca, Halina czekająca i więdnąca stara panna udaje Ofelię i Paweł jakby Hamlet.
A jednocześnie oni wszyscy bardzo chcą te swoje role przekroczyć, żeby po
latach

spotkać się naprawdę.
Reżyser

Powrót to doświadczenie dystansu, złudności pamięci. Te same obrazy, co kiedyś, te same zapachy. W przestrzeni tego domu żyje zaklęty czas, choć wszystko wydaje nam się inne, mniejsze. I ludzie jacyś nie tacy sami, jacyś zmienieni - rozkokoszeni,
rozmoszczeni w swoich światach, jacyś wiejscy i jakby zmęczeni. Jak wrócić do tych
ludzi, skoro nie stanę się na powrót dzieckiem?
Matka
Przychodzi taki moment, potocznie nazywany dojrzewaniem, kiedy nagle czło
wiek orientuje się, że matka to nie tylko ta, która pokazuje nam świat, ale także kobieta
z krwi i kości. Jakież wydaje się nam to niesprawiedliwe.
Matka - dorosła kobieta walcząca o swoje życie, o swojego mężczyznę i o spokój
swojego małego świata.

Ojciec
Boryka się z ciężarem świata, boryka się z tym, co przywiózł i z tym, co zastał.
Jest zmęczony. Może jego życie było ciekawe, intensywne, huczne, ale teraz osiągnął
wiek, kiedy trzeba rodziny, spokoju ciepła. I ten jego religijny fanatyzm. To takie charakterystyczne dla ludzi, którzy sporo w życiu narozrabiali a teraz rozpaczliwie chcą to
wszystko odpokutować, ale nie mogą zmienić swojego charakteru, więc nawet wiarę
przyjmują z dawną zaciekłością i dawną butą. Ciągle rozpinają mu się spodnie, nie
może opanować kaszlu i to jego czyszczenie butów - szukanie porządku świata.
Powr6L Projekt sceno;'Ta ll i

H4~ E-o~~ ur. 20.09.1975
w Poznaniu.
Studiowała Prawo na Uniwersytecie im. Mickiewicza
w Poznaniu, Aktorstwo na Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, Scenariopisarstwo na Camerimage
Film School w Toruniu. Uczestniczyła w wielu warsztatach teatru alternatywnego (m.in. Teatru Ósmego
Dnia, Teatru Biuro Podróży, teatru Butho, Derevo Theatre w Dreźnie, Odin Theatret w Holstebro ).
Jest studentką IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu
Akademii Teatralnej w Warszawie. Odbyła asystentury m.in. u Krystiana Lupy, Izabeli Cywińskiej, Piotra Cieplaka.

Jest to

świat

nierealny, ale tak żywy, że nie można się oprzeć jego emocji. Przejmuje do głębi.
Józef Nata11son, Rzym

Autorka stwarza swój wyobrażony świat. Wszystko co widzi, podgląda i podsłuchuje w
realnym życiu , przepuszcza przez pryzmat własnej duszy, wrażl iwej na_ ludzkie nie~zczę
ście, cierpienie i duchowe rozterki ze wszystkimi ich niuansami. Podziwu g~dne. ze tak
młoda osoba jest w stanie tak głęboko zrozumieć człowieka i współodczuwac z mm dramaty i uniesienia. (... )
Prof. Hrysty11a Sanocka, L wów
Elżbieta Biryło światu

E~ E+;llf. 5.06.1974
w Krzeszowicach koło Krakowa.
Jest absolwentką filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwa sakralnego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie i w Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie (sztuka sakra lna).
Zajmuje się głównie rysunkiem i grafiką.
Od 1991 r. bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą (m.in.
Niemcy, Holandia, Włochy, Ukraina).
Wykonuje scenografie i aranżacje przestrzeni do
widowisk, koncertów, teatru telewizji, kabaretów
I ID.

na
pokaz rozwiesza w galeriach
podobizny świata. Niechby
uśmiechnął się, bądź niechby
się przeraził. Niech tylko nie leniwieje w bylejakości ćwierć
odczuć, w tanim "wszystko-mi
jedno". Drobnostka: z posad go
ruszyć. I niech wyzbędzie się
samozadowolenia.
To akurat nie takie trudne. Bo istotnie - zadowolony z
siebie nie zdoła być bodaj nikt,
kogo sportretuje Elżbieta Biryło . Ni ptak, ni Żyd, ni królowa
młoda matka. Więc to aż tak się
rzeczy mają! - mówi do nich ich
namalowane lustro. Prawdy, jakie artystka opowiada portretowanym władne są na żwir roztłuc wszelką ich kami enną dotąd obojętność. Dziewięciu spośród dziesięciu rozwścieczą one
tylko (tylko! - to także jakiś
sukces w potyczkach przeciw
znieczulicy), ale ten dziesiąty

Kłamiesz ,

kanon.

o łó we k .

pastt: la. akwarela, 50i70

oc ,yszczen1a dozna być
moze.
Sztuka, od kiedy istnieje, wierzy w swą ludzką
przydatność, jako, iż pono
ma siłę na człowieka sprowadzić oczyszczenie, katharsis.
Lecz nazbyt często widzimy,
że ta nadzieja jest złudna, że
oczyszczenie staje się udziałem głównie tych, co i tak
najprzeważniej są czyści,
dzięki

snych

wyczuleniu ich

wła

sumień.

( ... ) Bohater obrazów
Elżbiety - człowiek, zwierz,
człekozwierz, ptaszysko, potrafi oczarować widza tak
dalece, że widz wybiera
miejsce po jego stronie, urody zgoła nie wymagając. Oto
jak sztuki piękne choćby i
brakiem piękna uczyć umieją solidarności psychicznej.
Ta zaś, jak to prawie zawsze
sygnalizuje potrzebę miłości.

Wra cam do domu, kart on. tusz. ołówek, pas1ela. 50170

Świat mógłby się uśmiechnąć, roześmiać, nawet i pełnym serce 1, widząc swój kontrefekt w pracach krakowsko-lwowskiej plastyczki. Jest przeci eż do czego, i ympatyczna różność iskier humoru tutaj. Błyszczą jak mika wśród niepołyskliwej skały. Tyle
tych błysków, odcieni: satyra, groteska, żart liryczny - a uśmiechnięci nie od razu
może wypatrzą, że wszystko to oprawne w tragizm. W grozę nieodwołalną tego, że się
jest. Wulkan wylej e. Nie dziś, może nawet nie pojutrze, wszakże na pewno wnet Tymczasem carpe diem, o ile zdążysz. Świat przedstawiony tych dzieł to natłok metafor
czasem symboli, niekoniecznie od razu czytelnych, rzadko czytelnych jednoznacznie.
(.„)
Prof. Zbigniew Siatkow ki, Jaworzno

Prz drn k za: „Grafika,

E l żbieta Biryło"

K LOR AR' Kraków
Smutek. =c::.cgó/011•, kanon. tusz, o ł ówek, paste la, 50(70

8 września odbyła się pierwsza w sezonie 200 l /2002 premiera naszego Teatru: "O beri-beri'' według "Matki"
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autorem scenariusza i reżyserem jest Wiesław Kornasa, autorką projektu scenografii i kostiumów - Małgorzata Grabowska-Kozera. Konsultacji choreograficznej udzie liła Ewa Wycichow""'~
ska, opracowaniem muzycznym zajął
się Mirosław Jastrzębski.
Premiera "O beri-beri" rozpoczęła tako heri-beri wed ług Matki Witkacego
że IV Winobraniowe Spotkania w Lubuskim Teatrze i pięćdziesiąty, jubileuszowy
sezon sceny zawodowej w Zielonej Górze.

i.

IV Winobraniowe Spotkania w Lubuskim Teatrze trwały do 16 września. Zielonogórska publiczność w tym czasie miała okazję obejrzeć: "Łoże z
baldachimem" J. de Hartoga i Colette w reżyserii
R. Szejda i w tej samej reżyserii sztukę J. Rampala
"Celimena i kardynał", "Mokre widzenie" E. Pietryka w reżyserii R. Kordzińskiego, Justynę Szafran w roli Piaf w sztuce o tym samym tytule, napisanej przez P. Gems, w reżyserii J. Szurmieja,
"Cenę" A. Millera w reżyserii E.
Korina, musical
"My Fair Lady"
wg "Pigmaliona"
G.B. Shawa, w reżyserii D. Kustosika. Lubuski Te-

Na zakończenie Spotkań przyjechał polonijny Teatr Lalki i Aktora 'Otwarte Oczy„ z B ielefeld
(Niemcy) ze spektaklem "Kogucik
Cezarego Sarzyńskiego " według
scenariusza Marii Chmieleckiej,
opartego na opowiadaniu Anny
Igna zewskiej "Kazin1·erski Kogucik'. Cezary Sarzyń ski to ludowy
twórca laureat nagrody TERAZ
POLSKA 98. Koguciki z ciasta,
~.
Upieczone W jego piekarni SprzePr::_ij ec/111/ reatr : Biclefi:ld.
dawano po spektaklu. Dochód przeznaczono na nowe fotele w Lubu kim Teatrze.
Akcentem kazimierskim była również promocja ogromnego (2x5m!) obrazu nama- ,
lowanego przez 17 artystów skupionych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Obraz - olbrzym zatytułowany "Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir, czyli nieznane
kartki z dziejów Kazimierza", powstał w 1999 roku a teraz podróżuj e po Polsce.
Również

podczas IV Spotkań odbył się wernisaż wystawy rysunków Andrzeja
Troca. W teatralnej Galerii Na Balkonie zawisły ni ezwykłe, fascynuj ąc e prace plastyka-amatora, pracuj ąc ego na co dzień w jednym z zielonogórskich kiosków z
warzywami.
W pierwszych dniach października nasze "Podróże Koziołka Matołka" oraz "Księż
niczka na ziarnku grochu" pojechały na gościnne występy do Teatru Muzycznego
w Poznaniu. "Pinokio" bawił przez dwa dni w Żarach.
20 października my gościliśmy Teatr Muzyczny z Poznania, który przywiózł "Zemstę nietoperza"
Johanna Straussa w reżyserii Daniela Kustosika, ze
scenografią Anny Bobrowskiej-Ekiert i choreografią Juhusza Stańdy. Wypełniająca widownię Sceny
im. St. Cynarskiego publiczność po raz pierwszy zasiadła w nowych fotelach .
22 października - również na Scenie im. St.
Cynarskiego - kolejna wizyta Polskiego Teatru Tańca
- Baletu Poznańskiego. W jego wykonaniu obejrzeliśmy "Tango z Lady M.". Idea i choreografi a spektaklu - Ewa Wycichowska, muzyka - Leszek
Możdżer i Astor Piazzola, scenografia i ko tiumy Maria Balcerek.

atr pokazał podczas IV Spotkań, obok premierowego "O beri-beri", również "Komedię sytuacyjną", "Pinokia" i "Awanturę o Basię". U progu jubileuszowego ezonu gościliśmy wielu aktorów
znanych i lubianych: Adriannę Biedrzyńską, Aleksandrę Zawi ruszankę, Danutę Stenkę, Wojciecha
Malajkata, Grażynę Barszczewską, Zdzisława Wardej na, Halinę Skoczyńską a także Henryka, Piotra
i Aleksandra Machaliców.

23 października nasze "Śluby panieńskie" , w
reżyserii Ireny Jun, oglądała publiczność Kalisza.
Pi(//' P. Gcms
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Sezon 2001/2002
Główna księgowa

Maria Pigulska

Pracownia krawiecka
Danuta Osińska
Zofia Feliksiak
Ewa Obrębska
Zofia Michalak

Kier. Działu Administracji.
Specjalista d/s Inwest. i Remontów
Grażyna Bogusławska

Asystent Dyrektora Naczelnego
Tomasz Korniluk

FM

RADIO ZACHÓD

Pracownia tapicerska
Mirosław Perwiński

Sekretariat
Krystyna Pilch

Montażyści

Robert Prus
Krzysztof Bielewicz
Andrzej Chaja
Rafał Chreptak
Ryszard Tomala
Piotr Karasiewicz

Impresariat
Alicja Markiewicz
Katarzyna Wesołowska-Waszkowska
Specjalista d/s widowni
Alicja Fic
Księgowość

Helena Cetner
Lucyna Skrzypek
Elżbieta Sokołowska

Anna Tytuła

,

Swiat Biura S.A.
67-100 Nowa Sól. ul. Ciepielowska 9

tel (0-688) 792-08, fax (0-688) 723-94
e-mall:

Kasa biletowa
Stanisława Marciniszyn
Lucyna Kasińska

melacoOłman.zgora.pl

Kadry
Hanna Bartosiak

•

Pracownia fryzjerska
Maria Kaczmarowska
Rekwizytorzy
Edward Tuliszka
Anna Maćkowska
Garderobiane
Wanda Bogucka
Aleksandra Czapnik
Dorota Kubczak
Światło
Mieczysław

Kierownik techniczny
Helena Bondyra
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ZZGNiG
Zielonogórski Zakład
Górnictwa N afty i Gazu

optyk
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Chreptak
Krzysztof Wójcicki
Dźwięk

Pracownia stolarska
Jarosław Woźniak

Piotr Dura
Krzysztof Ochocki
Łukasz Pawicki

Pracownia modelatorska
Ryszard Jaworski

Magazyn

Jarosław Dulęba

Elżbieta Trubiłowicz

główny

Zaopatrzenie
Mirosław Powchowicz

Premiery roku 2001 realizujemy przy pomocy finansowej Zarządu Miasta Zielona Góra
oraz jej Prezydenta Zygmunta Listowskiego

W programie wykorzystano
rysunki, projekty kostiumów i scenografii
Elżbiety Birylo.

Redakcja programu
An dr.tej Buck
Ann a Tokarska

