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Reżys 'ria 

Maciej Kowalewski 

łuzyka 

Marcin Płaza 

' nografia 
Barbara Komo ińska 

Kostiumy 

Elżbi ta Terlikowska 

PraprPmiera na Dużl'j Sc·pnil' 24 kwil'tnitt 2004 
Pn•mil•ra prasowa i maja 2004 

Choreografia 
Krzysztof Gli z zyń ki 

Barbara Stenka Harnimojku, 
Rafał Witek Pio cuka o sercu i InstrukcJCl obslugi kota 



POZER - człowiek pozujątj na kogoś, chcący wywiera<: wrażen ie . wydawa·· 
ię innym niż jest 

POZER. TWO - ~ztu!'znoś(: w sposobie bycia. nienaturalno~r zachowania. 
pozowanie 

Rarbara Stenka 

By/ , obi1• (\'SJ' ojciec. 
f.'o grill na /Jarnimojcr. 
Mi<tl szkar11/11dne dzieci: 
(J'lll'tzk6w i 6reczki. 

Lecz gdy na harnimo]ce 1!•11 
ojcfoc cicllo brzęCJ.nl. 
Choć ()".I' byt. to 7. g/1111-;, mu 
wyrnslillll tęcza .' 

R11z przynilisl gw·śti owncń11'.· 

Z drzcwuk6nr i puproców. 
Z dęboli i bembnli 
f ll'SZJ" lkie zje.śc; pOZTl'lllil. 
A gdy na /1.1mi111oj('(• !Pn ojf'iP<' 
cie/Jo hrzt;cZil I. 
r11ut lysy b.vl. to z g/owy mu 
wymstul tęcza! 

Gdy 1L•ż11/ n11 kiJpcwnie 
Lub szedl n11 nocobriwil·. 
Hi1jkow;1 / dziPCiobrojkum 
Ti/ srebrną lwrnimojką. 

Bo 1(1(1· 1111 lwrrrimojce lt•n ojciec 
l'iclw brzt;t:Zćll. 

l 110<! (rsy b.vl, to z glouy mu 
IVJf'm!lillu tęcw . 1 

Rafał Witek 

PIO, ENKA O ERCU 

l'.<:v to serce nie ma srrc11. 
Żeby się t11k ciil!Jle wim·ić' 
!ukuć, p11ki1ć. W jak dzikie· -

ledwie dziury nit wywierci' 

C~y to scr1·v nic 11w g/011-:ir. 

Żl'/Jy się lBk z11cho11ynw•~ 
}{11z je. t zinwc jak lodówka. 
A niz parzr.iali pokrz;1111 1 

Cz11 /n serce nie mu oez11, 
Ż~ tak folii 11' z11 :1epil'ni11'.' 
1\lbo . iPdzi mi pod gaNllem. 
„li/w 11111111 }<'iw ramieniu .' 

Pa troni medialni: 

Slownik \\')razów Obcy1·h PW;\' 

ERA POZERA 

Co.~ 11icdo/Jr'go nild ziemią 
si(' zbicrn 
W'i'zystkim nd dmvnn der.li 
już zapiera 
Cor112 bole.~niej ludziom du. li:wirr11 
. 11 ziemir przysz/11 rrn pozeni. 

Ref. 
t:r11 pozN·11. l'ra pozer11 
Ju;i, p111tuj<' na świecie większn 
od Zl'fil 

Ern pozem. em pozera 
,/ilk koszmarny .<\f'/1 jubilera. 
Era pozrrn, nu poa·rn 
Bu m1 Izy już w. późno je ·/ teriiz. 
Hrn pozern, eru pozera. 

r nieb11 /Jtrkit lalm 11/mosfern 
Szybko. bez przeszkód w 11td1/tui zabim1 
Oorsz;i nd rznsów r1y blagicrn 
Nu ziemi{' przyszlll Pf'il pozcrn. 

Rt>f. 
Em p11Zf.'f'i1 . . 

A może 117osn.r przyjdzie k11rim1.? 
Któm pokona err pOZł'fil? 
Do ·erca prnwdu . tra. z1111 dociem: 
. ';1 ziemię przy. zlil era pozcm. 

RPf. 
f~nl p11Z<'l'il ... 

l g~ta 

!nfonna ·jr n l'f'p('r!uarw I rPzrrwacja bilet w 

llzia l .lfarkrłiagu i lmpn>saria!u tPI 71/ :Jlfi 017 . Wi Il i /!I. 

Kasy bi lrtowc czyn ne od \\1orku du soboty w !(odziaal'li: 

l l.011-1 HIO i I '>.O{). l!l.00. W uicdziele i swięta d~'Żur~· 

kasowe na 2 !(odziny pri:ed speli.taklem. 

Kasa biletowa Dufa Scena 

ul G. Zapolsk.il'j :l , tel. O'i I/ !!Ili Ol O 

(dvż ur kasow.1· wyfą('zni c na~ godz. przed sprktakl cm) 

1 rwAGA!łl Za.n'zerwowane bilety nak0' ndrhra1·· 

najpóźniej godzinę prl('(I spckfaklcm. 

Organizatorem Teatru Polski go jest 

Samorz:ąd Województwa Uolno .. ląskle •o 



O oby: 

Narrator \VO,JCIECH ZIEMIAŃSKJ 
Wiosna MO~HV\. BOLLY 

Lato AG TA SKOWRO~SKA 
Jesień 

Ziarn 
Jak ieś Lirho 

Poeta 
Bahcia - Zosia 

Dziadek 
Bajarz 
Jeż-y 

Pan w Meloniku I 
Pan w M Joniku LI 

Połączen ie crwowr 
Gr7.esi 'k 
~aryla 

MAHI 'ZKlLJ 
ADAM CYWKA 
HE RYK IEB DEK 
PA\VEŁ OKOŃSKJ 
MlCHAL CHORO IŃ Kl 
HAL A 8MlELA-JACOBSON 
FERDYNAN"D ~IATYSlK 
MARIA.! CZERSKI 
TOMA, Z LULEK 
MAREK RY'l'ER 
J N BLE 'Kl 
IGOR I .JA\V, 'KJ 
EDWIN PETRYl<AT 
ALDO A STRUZIK 

fauctrzc: 
Kamila Br)7.ek-Kowalska, Ewa ferruc, Marta Nitka, Monika UrbRniak. 

Rat.Io. law PalutkiPwicz. Maciej Tuz 

Zesp<>I muzyczny: 
Marcin Plaza (k.ier. i inst r. klawi zowe), ~larl'in Hors (~lary), Dariusz 
Kaliszuk (instr. perk.) , Maja Konarska (chórki),Rob rt Szydło (gitara 

basowa). ,Jakub \\\nczeniuk (trąbka) , dam \Veadt (saksofony) 
Ub>Tanie w Studio FOTOPLASTYCO.N 

Asy tent reżysera 
Realizacja dźwięku 

Światlo, <Lnimacje komputerowe, slajdy 
Realizacja ~wiatla 

Efekt. alpini ·t.vczne, zdjęcia filmowe 
[n. picjent 

. ufler 

Mariu z Kiljan 
Toma z Zaborski, ,Jacek Fall 
Dariu z Bctrtold 
Jacek Pu~'cki 

Robert Platkowski 
Ewa Wilk 
"agdalena Kabata 

SpektakJ przygotowany we wspólpra ') 
z Centrum Sztu.kl 11\tPART \le Wrocławiu z okazji XXV PPA 

Dyrektor naczelny i arty. ty zny 
Bogdan To za 


