
PROCES 
wg Franza Kafki 

przekład - Bruno Schulz 
reżyseria - Henryk Boukołowski 

muzyka - Marcin Błażewicz 
kostiumy i scenografia - Tomasz Wójcik 

obsada 

Józef K. - Tomasz Mandes 
Wuj - Henryk Boukołowski 

Adwokat - Tadeusz Wieczorek 
Pani Grubach - Zofia Streer 

Lenny - Justyna Zbiróg 
Żona Woźnego - Agnieszka Drumińska 

Nadzorca I - Stanisław Banasiuk 
Nadzorca li - Jerzy Pożarowski 
Malarz - Piotr Rzymyszkiewicz 
Ksiądz I - Jacek Krautforst 

Ksiądz li - Bogusław Parchimowicz 
Block - Wojciech Kobiałko 

Premiera przedstawienia - 2 grudnia 2003 
goscinnie na scenie Teatru Na Woli 
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To idea poszukiwania 
współczesnego kszt ałtu teatru , którego: 

Przeznaczeniem, tak dawnie1 jak i teraz, było i jest, 
służyć niejako za Zwierciadło Naturze, 
pokazać Cnocie własne jej rysy, 
Złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku 
Postać ich i Piętno 

Hamlet - Szekspi r 

Każde przedstawienie traktujemy jako 
spotkanie, które pozwala na podjęcie 

dialogu z widzami. Uważamy improwizację za 
niezbędny element tego dialogu. Naszym 
zdaniem gra aktorska to sztuka przekonywania 
a nie udawania. Do naszego zespołu 

dobieramy aktorów, którzy dzięki swej postawie 
są nie tylko odtwórcami ról , ale l udżmi , którzy 
traktują swój udział w pracach teatru jako 
powołanie. Naszych program jest spójnych 
z wieloma założeniami, którymi kierował się 

przedwojenny teatr Reduta Juliusza Osterwy 
Teatr Adekwatny zostal zalożony w 1964 

roku w Czeskim Cieszynie przez Magdę Teresę 
Wójcik i Henryka Boukołowskiego. W ciągu 40 
lat działalności reżyserzy i twórcy teatru sięgali 
po klasykę - Antygona wg Sofoklesa, Medea 
wg Eurypidesa, Ryszard Ili wg Szekspira, Pan 
Tadeusz wg Mickiewicza, jak i tworzyli 
przedstwaienia oparte na literaturze współ

czesnej - Proces wg Kafki, Mewa wg Bacha, 
Dżuma wg Camusa czy Cesarz wg 
Kapuścińskiego. W repertuarze znalazły się 

równ i eż takie pozycje, jak oparta na 
improwizacj i Joanna o· Arc, czy wystawiana po 
raz pierwszy na świecie Bhagavad-Gita wg 
Mahabharaty. Adekwatny wystawi/ ponad 
osi e mdziesiąt premier, z których wiele 
otrzyma Io nagrody 1 wyróżnienia na festiwalach 
teatralnych w kraju i za granicą. 

dyrekcja 

Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukolowski 

Informacja i sprzedaż biletów 

Warszawa ul. Kanonia 8/1 (Stare Miasto) 
e-mail: teatr@adekwatny.pl 

~(22) 8318567, 6350298 .=e (22) 6356838 


