


premiera 

przekład - Stefania Beylin, Ja rosław Iwaszkiewicz 
26 stycznia 2002r. 
Duża Scena 



adaptacja i reżyseria - Wiesław Hołdys 

scenografia - Jan Polewka 
muzyka i efekty dźwiękowe - Maurycy ]. Kin 

choreografia - Leszek Czarnota 
konsultacja animacji - Piotr W. Sitko 

grają: 

Izabela Brejtkop - Frączek, Kamila Calińska (gościnnie), Agnieszka Marzec, Katan yna Radochońska (gościnnie), 
PawełAudykowski, Andrzej Bieniasz, Woj ciech Ługowski, Mirosław Samsel (gościnnie) 

asystent reżysera - Izabela Brejtkop - Frączek 

inspicj ent, sufler - Danuta Fulde 

W spektaklu wykorzystano utwory Scotta Joplina. 
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AKTORZY: 
Nikt nie przychodzi na nasze spektakle! Pamiętacie, kiedy ludzie zaczęli przychodzić na nasze spektakle? Wtedy, kiedy wicher prtemienił szyldy, a spis potraw 
wiszący nad bramą oberży został przeniesiony nad bramę teatru. Dopiero, kiedy nad bramą naszego teatru zawisł napis „Zupa chrzanowa i kapusta faszerowa
na" zaczęli do niego przychodzić ludzie! 

* 

PRIMADONNA 
Trzeba go nauczyć wreszcie, jak się wystawia sztuki teatralne. Najlepiej niech go bolą zęby: wielki twórca ma wielkie bóle zębów, mały twórca - małe. 
DYREKTOR 
Pozwólcie mi być małym twórcą. Nie jestem poetą teatru, jestem skromnym dyrektorem teatru marionetek i miewam tylko ataki prawdziwej twórczości, tak jak 
ataki bólu zębów. 

* 

DYREKTOR: 
Zrozumiałem, że moje jedyne życzenie było głupotą. I od tego czasu jestem najszczęśliwszym z ludzi - mój personel nie mędrkuje, publiczność także nie. Bawi się 

ona z całego serca. Aktorów można mieć zawsze, jeśli się bierte to, co się ma pod ręką. Mogę sam decydować o doborze moich sztuk. Dla dorosłych gram kome
die i wybieram ze wszystkich komedii najlepsze, takie jak: „Czy odważysz się napluć na moje dzieło", „Raz za uszy" albo „Ona jest pijana jak bela" - i nikt się 

z tego powodu nie gniewa. A dla dzieci wybieram sztuki, którymi w wielkich teatrach obecnie pogardzają, ale na które przed laty publiczność biegała, śmiała się 

i płakała ze wzruszenia. 

Dyrektor teatru marionetek 



Ze zbiorow 
.C2iału Dokumentac·. 

ZG ZASP 

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego 
26 - 600 Radom, Plac Jagielloński 15 

tel. I fax: + 48 36 279 27 
e-mail: teatr@radom.net 

I 

www.teatr.radom.net 

dyrektor naczelny i artystyczny - Adam Sroka 

Biuro Obsługi Widzów - Jolanta Janus *koordynator pracy artystycznej -Andrzej Bienia z * kierownik techniczny - Tadeusz Kobiałka * 

pracownia elektroakustyczna - Marek Zielonka (kierownik), Michał Kolasa, Dariusz Kowalczyk, Sylwester Krawczyk, Henryk Paniec, Tomasz Świątkowski * 
pracownia malarsko - modelatorska - Wojciech Weryk (kierownik), Alicja Zawadzka * pracownia krawiecka - Jerzy Oracz (kierownik), Teresa Dudela, Anna Wilk * 

pracownia stolarska - Czesław Lew (kierownik), Tadeusz Fajdek * pracownia fryzjersko - perukarska - Bogumiła Ciecieląg (kierownik), Maria Opozda * 
pracownia tapicerska - Krzysztof Szałapski * pracownia ś lusarska - Roman Kucharczyk (kierownik), Franciszek Ambroziewicz * maszyniści sceny - Janusz Młynarczyk 

(główny brygadier), Waldemar Dolega, Artur Fajdek, Tadeusz Maciąg (rekwizytor), Bogdan Zawistowski * garderobiana - Halina Młynarczyk 

w programie i na plakacie wykorzystano projekty dekoracji i kostiumów autorstwa Jana Polewki 

redakcja programu - Dorota Kolano wykonanie programu: „Szewczyk" a.p.r. www.szewczyk.com.pl 
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