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MATEI VISNIEC 
Poeta, dramaturg, dziennikarz. Urodził się w Rumunii w 1956 roku. Studiował filozofię i histo
rię na Uniwersytecie w Bukareszcie. Z początku pisał tylko wiersze. W latach siedemdzies i ą

tych zainteresował się teatrem. Od 1977 do 1987 roku napisał czternaście sztuk teatralnych, 
powieść i wiele scenariuszy filmowych , ale komunistyczna cenzura systematycznie zakazywa
ła wystawiania i publikowania jego tekstów. Pozwolono mu wydrukować jedynie tomik poezji 
Mędrzec w porze herbatki, za który otrzymał nagrodę dla najlepszego poety rumuńskiego 
w roku 1984. 

W 1987 roku Visniec wyemigrował do Francji. Został uchodźcą politycznym. W Paryźu zro
bił doktorat z socjologii. W 1993 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Pracuje w Radio 
France lnternationale. Swoje sztuki pisze w języku francuskim. Z kilkunastu jego dramatów na 
język polski została przetłumaczona tragikomedia Zatrudnimy starego clowna napisana pier
wotnie po rumuńsku (Angajare de clown, 1986/87). 

We Francji sztuki Visnieca zostaly odkryte na początku lat dziewięćdziesiątych przez grupy te
atralne Pli Urgent z Lyonu (Christian Auger) i Le Jodel z Avignionu (Pascal Papini). Po pierwszym 
sukcesie odniesionym w Lyonie (sztuka Koń w oknie, 1992) jego tekstami interesuje się wielu re
żyserów, wystawia się je w Paryżu (Theatre du Rond-Point, Studio des Champs Elysees, Theatre 
de l'Est Parisien) i w innych miastach (Lyon. Avignion . Marseille. Nice, La Rochelle, Bordeaux, 
Grenoble, Cholet) 

W Rumunii, po upadku reżimu komunistycznego w 1989 roku , Visniec stał się najczęściej 
wystawianym dramatopisarzem (ponad trzydzieści inscenizacji teatralnych i telewizyjnych) . Je
go tragikomedię Zatrudnimy starego clowna, uznano w Rumunii za najlepszą sztukę roku 1991. 

W 1996 roku , w rumuńskim Narodowym Teatrze Timisoara zorganizowano „Matei Visniec 
Festiwal" , na którym dwanaście grup teatralnych prezentowało jego dramaty. 

W latach dziewięćdziesiątych dramaturgia Visnieca zaczęła zdobywać międzynarodowy 
rozgłos. Zatrudnimy starego clowna wystawiono we Francji , Niemczech, USA. Danii , Austrii , 
Finlandii , Włoszech , Turcji , Brazylii , Rumunii , Mołdawii. Polska prapremiera odbyła się w Te
atrze Starym w Krakowie 2.06.1996 roku . Inne dramaty Visnieca grane były w Belgii , Holan
dii, na Węgrzech, w Maroko, Turcji, Rosji i na Ukrainie. 

W 1999 roku , w ramach teatralnego Festiwalu w Avignion . odczytano publicznie Historię 

komunizmu.. Visnieca. Rok później otrzymał on za tę sztukę nagrodę Ministra Kultury. 
Dramat Nieposkładany teatr albo Człowiek śmietnik Visnieca otrzymał w 1993 

roku nagrodę „Żywy Teatr" przyznawaną przez Radio France lnternationa
le i wszedł do programu międzynarodowego festiwalu francuskoję

zycznego w Limousin w 1994 roku. 
Matei Visniec otrzymał również nagrodę przyznawaną przez 

Związek Autorów i Kompozytorów Teatralnych za sztukę Historia nie
dźwiadków panda opowiadana przez saksofonistę, którego dziew
czyna mieszka we Frankfurcie. 

Matei Visniec uważa . że duży wpływ na jego twórczość wywar
ło pisarstwo Kafki , Dostojewskiego, Poe'a, Lautremonta. Kocha 

,. m.in. surrealistów, dadaistów, teatr absurdu i groteski , literaturę 
fantastyczną i realistyczną - z wyjątkiem realizmu socjalistyczne

go. Głęboko wierzy, że teatr i poezja potrafią zdemaskować mecha
nizm manipulowania ludźmi przez tzw. „wielkie idee", ukazać prawdę 

o ideologiach zniewalających umysły . 

Opracowano m. in. na podstawie informacji autora i Internetu. 
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KLOWNI 

Jak się wyda;e. słowo „klow n" pochodzi od staronorweskiego „klunni''. 

oznaczatącego prostaka. „Słowo to spokrewnione ;est z duńskim «klunett» 

- niezgrabny. niezdarny. lub «proper gormless» (kompletny głupek) w czy

stym dialekcie Yorkshire" - twierdzi Eric Partridge w swoim Dictionary 

of Theatrical Terms. 

Tyle wytaśnień na ten temat ;ednak nie wystarczy. bo klown ;est czymś 

więcet niż tylko środkiem do zapełniania przerw pomiędzy występami 

większych gwiazd. 

Klown wybitny od razu zwraca uwagę i łatwo się o nim nie zapomina. 

„Entree" w sensie cyrkowym to osobny punkt programu. na który przezna

czona ;est cała arena. Nikogo nie obchodzi narodowość klowna. Śmiech. 

taki wzbudza. nie zna granic. 

lstniete wiele teorii śmiechu. Więc o co tu chodzi? W taki sposób 

śmiech powstate w głębi taźni tych. którzy go tworzą dla innych? Ludzie 

śmiali się z wielkich cyrkowych klownów. często nie wiedząc dlaczego. bez 

względu na to. czy występowali samotnie. ;ak Popow. Coco. Pimpo. Ho1-

1oway. Guyon. Auriol. Slater, Oakley. Olszański, Volkerson, Delprini. 

Franks. Hogini. Frowde. Keith, Barna, Wallet, Belling. Rice, Toto, czy 

w trupach - ;ak F ratellini. Bronettowie. Rivelowie czy bracia Price. Gdy 

się ich raz widziało. na długo pozostawali w pamięci. 

Kto nie widział błazenady klownów? Ciskania ciastkami z kremem. po

lewania kubłami wody. Śmietemy się wówczas tak. że tracimy nad sobą kon

trolę - niektórzy z nas głośnie; niż dzieci. powraca;ąc do czasów własnego 

dzieciństwa. 

Właśnie sprawdzana ;est trampolina i za chwilę następny numer będzie 

tuż gotowy - ale tymczasem czwórka klownów grzmoci się nawza;em, szar

pie ;eden drugiego. z ochotą wymierza kopniaki. wykręca nosy. smaru;ąc 

sadzą po twarzy. Kla;ster czy melasa? Atrament. a może dżem z czarne; po

rzeczki? Biała farba czy mleko? Bez względu na to. ;ak dokucza;ą sobie na

wza;em, widownia śmiete się z nieszczęścia. Gdy inspiqent da;e im znak: 

. .Schodźcie szybko - następny numer gotów" trzy śmieszne postacie ;ed

nocześnie napada;ą na małego klowna-karła. Szarpiąc swą ofiarę całe trio 

wpada w ;akąś dziwną gorączkę - ;eden z nich ciągnie go za ramiona. dwa; 

pozostali za nogi. Publiczność ulega nastro;owi pozbawione; logiki, mści 

we; histerii. Prześladowany klown to dla człowieka ofiarny kozioł. Na ;e

go głowę spada zbiorowa wściekłość tłumu; rozszarpywaną ofiarę. które; 

egzekuc;a ;est komicznym koszmarem, spotyka;ą prze;awy nieprawdopo

dobnego okrucieństwa. Geniusz 

i szaleństwo. miłość i nienawiść. 

toleranqa i prześladowanie, 

piękno i zezwierzęcenie - oto 

clown. alter ego człowieka. 

Popisowy numer każdego 

cyrku. występ Pierwszego 

Klowna. bywał zawsze ważniet-

szy od występu akrobaty w powie

trzu. tresera lwów. stada słoni czy nawet 

pięknych dziewczyn we współczesnym cyrku 

amerykańskim. To klown decydu;e o sukcesie 

albo klęsce - dzięki swym trickom, pre

zenqi. osobowości, manifestowanej na 

arenie radości, a atmosferze smutku i mi-



stycyzmu poza nią. Analiza podobieństwa klownady do kombinacji łez ze 

śmiechem - tego ostatniego zamkniętego wewnątrz cyrkowego świata. tych 

pierwszych będących tragicznym motywem prześladującym tak wielu 

klownów w życiu prywatnym - jest prawie niemożliwa. 

Istnieje jaskrawa różnica pomiędzy śmiechem na widok zwierząt wyko

nujących ludzkie sztuczki. a śmiechem z klownów. będących po prostu isto

tami ludzkimi - śmiesznych postaci o schizofrenicznej osobowości 

i podwójnym życiu, co po latach zdecydowało o tym. że termin „klown ze 

złamanym sercem" stał się w większym stopniu rzeczywistością niż fantazją. 

Oto przykład Małego Waltera (Walter Ulrich Alexan

dre) - sławnego belgijskiego klowna - który umarł 

w Castel Branco w wielkiej nędzy. Na przełomie wie

ków wyjechał do Lizbony i przez cały czas. do 

dnia wybuchu I wojny światowej. on właśnie 

był królem klownów, uosobieniem klowna

dy. Ale poźniej. gdy wraz ze zbliżającym 

się końcem wojny popularność cyrku 

zmniejszyła się, w latach dwudzie

stych zaś rozbłysła gwiazda klowna 

innego rodzaju - popisującego 

się na ekranie komika Chapli

na - Mały Walter jak gdyby 

znikł. Ze zrujnowanym zdro

wiem i majątkiem usiłował odzy

skać straconą pozycję. W latach 

trzydziestych odnajdujemy go w Po

rtugalii, występującego przez jakiś czas 

w objeździe. jednak stale staczającego się 

w dół w hierarchii klownów. W roku 1937 już nie żył - do śmierci wystę

pował w objazdowym cyrku na prowincji. 

Sabatiniego nazywano kiedyś Wielkim Sabatinim. Było to w czasach, 

gdy zarabiał 100 funtów tygodniowo (zarobki gwiazdy w latach dwudzie

stych). a jego nazwisko rzucało się w oczy na afiszach w Londynie. Pary

żu i Nowym Yorku. Klown Sabatini! Wielki Sabatini! Wielotysięczne wi

downie na całym świecie płaciły za bilety. żeby go zobaczyć - w ten sposób 

jego talent rozśmieszania widzów zamieniał się w złoto. Ale tak jak inne 

gwiazdy przed nim (i po nim) Wielki Sabatini został zapomniany na dłu 

go przed śmiercią. Gdy przed londyńskimi teatrami i kinami gromadziły 

się kolejki pragnących ujrzeć nowe gwiazdy sceny i ekranu, podchodził do 

nich starszy już klown; dawny artysta areny zamienił się w ulicznego graj

ka i występował na twardej ulicy. zamiast na arenie. przed długą kolejką 

średnio zainteresowanych widzów zamiast przed widownią złożoną z za

chwyconych jego sztuką wielbicieli. skupionych wokół magicznego krę

gu areny. Teraz. usiłując zainteresować potencjalną klientelę. Wielki Saba

tini przybrał także nowe imię. Gdy jako Pop Gintano występował w swym 

nowym. pośledniejszym numerze, u jego stóp na trotuarze leżał kapelusz. 

Do niego ci. którzy mieli ochotę wyrazić mu swe uznanie, mogli wrzucać 

pół i jednopensówki. Także z małej. nagiej izdebki w Soho zabrano go do 

Charring Cross Hospital jako Popa. Pech. głód, brak powodzenia u wi

downi w nowym stylu. dla której był kimś zupełnie nie znanym. brak pie

niędzy na czynsz - to wszystko doprowadziło go do załamania wówczas, 

gdy po północy powrócił do siebie. Na krześle stojącym koło polowego 

łóżka. obok rozsypanych z buteleczki tabletek leżał niewielki stosik pie

niędzy - w sumie cztery szylingi w walucie z tamtych czasów. Opowiada

no później. że ten niepozorny uliczny grajek Pop wybierał się czasami na 

poszukiwanie szczap z rozbitych mebli. by na podłodze swego pokoju roz

palać ogień. Szpary w ścianach zatkane były starymi papierami. by choć 
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trochę powstrzymać przeciągi. a za całodzienne wyżywienie musiał mu wie

lokrotnie wystarczyć garść tapioki. Stary klown by ł nieprzytomny. gdy 

zamknięto drzwi pokoju. do którego miał już nigdy nie wrócić . Ani foto 

grafie, ani afisze przypominające czasy dawnej chwały nigdy nie ozdobiły 

nagich ścian tego anonimowego ś wiata. Zabrano go teraz do świata jeszcze 

„nowszego" - świata szpitali. stanowiącego uzupełnienie tej innej „egzy

stencji", jaka stała się udziałem Sabatiniego po opuszczeniu cyrku. Dawno 

zapomniał o świecie, który i jego wymazał z pamięci. 

Tak ciągną się te historie znanych i nieznanych, cieszących się powo

dzeniem i pozbawionych sukcesów, zabawnych i nie zabawnych. nieszczę

śliwych i bardzo rzadko szczęśliwych klownów. Bo klowni to szczególny 

gatunek ludzki, których odwaga by wa ogromna. Lu

dzie cy rku często biorą się za klownadę, gdy stuk

nie im sześćdziesiątka; wówczas, mając za sobą ka

rierę w określonej specjalności i nie mogąc jej 

kont ynuować ze względu na wiek i osłabienie 

zręczności niezbędnej treserowi, akrobacie, 

żonglerowi czy woltyżerowi, dość często zo

stają klownami, i niektórzy z nich osiągają 

prawdziwą długowieczność . 

Humor nie zawsze poddaje się analizie - za

pytajcie wielkiego Chaplina lub duchów Leno 

i Robeya (gdy nasz czytelnik wierzy w duchy). 

zapytajcie któregoś z wielkich aktorów, zwła

szcza spośród t ych, którzy grają instynktownie 

i są naturalny mi komikami. czy humoru można 

nauczyć. „Trafienie we właściwą nutę" to pod

świadoma wiedza oparta tak na insty nkcie. jak 

i doświadczeniu. Żeby osiągnąć doskonałość, często niezbędna jest ciężka pra

ca, być może nawet zawsze. Jednak najcięższa praca na świecie nie zrobi z ko

goś nie śmiesznego - komika, jeśli brak mu komicznego nerwu, umiejętno

ści „trafienia we właściwą nutę", wyczucia humoru sytuacyjnego 

i umiejętności stworzenia postaci charakterystycznej na arenie podczas 

przedstawienia (bo może mu brakować poczucia humoru poza kulisami lub 

poza cyrkiem). 

Najwspanialszym klownem cyrku był Grock. Rozpoczynał jeszcze na 

arenie wysypanej trocinami, a jego ostatni występ na pięć lat przed śmier

cią odbył się . gdy liczył już sobie siedemdziesiąt dziewięć lat, w cyrku 

hamburskim, 31 października 1954 roku. Grock wykonywał zawsze ten 

sam numer. niezmiennie pełen świeżości, oryginalny. zdawałoby się - im

prowizowany (a jednak nie). będący autentycznym dziełem sztuki, ponie

waż jego publiczność na całym świecie domagała się. by nigdy nic w nim 

nie zmieniał. Uprawiał sztukę ukrywania sztuki. Przy kład Grocka to dla 

każdego żyjącego cyrkowego artysty. który myśli o karierze klowna po

glądowa lekcja. jak dać sobie radę bez autoanalizy. Jest rzeczą pewną. że on 

sam więcej uwagi przykładał do swej smykałki. do „autoreklamy i roz

głosu" niż swego nadzwyczajnego talentu. Grock był mistrzem reklamy 

na długo. nim ten jej gatunek, który uprawiał, został upowszechniony. 

Szczególnie silną stroną Grocka była jego osobowość. Wypracowana cięż 

ką pracą? To jego własny sekret. Zdaniem Grocka było to coś więcej -

mówił o tym w wywiadzie z 1930 roku: „Świat trzeba informować, ko

nieczna jest sugestia, że to właśnie dzieło sztuki zasługuje na uwagę. nig

dy jednak nie wolno światu pokazać, że tej uwagi się potrzebuje. We wła

snych wymaganiach należy być powściągliwym. na ile to możliwe, nigdy 

jednak nie wolno sprawiać wrażenia. że jest się skromnym. a już przede 

wszystkim nie wolno ujawniać swojej biedy. Ludzie nie lubią tych, którzy 



wyglądają na biednych, ponieważ wzbudzają w nich niepokój. Choć by

łem nie wiem jak głodny. zawsze postępowałem tak, jak gdybym nie po

trzebował niczyjej pomocy. Wiem, co to znaczy nie mieć pieniędzy i co to 

znaczy zachować pieniądze, kiedy się je ma ... " 

A jednak mimo tej deprymującej szczerości „cesarz klownów", jak go 

nazwał Priestley. bywał w depresji. 

Klowni pojawili się wówczas, kiedy człowiek po raz pierw-

szy rozpoznał w sobie i w swym sąsiedzie bodziec, który 

zmuszał ich do śmiechu na widok niepowodzenia. Brutal

ność tego śmiechu stała się z czasem wyrazem przywiąza

nia; pierwotne niepowodzenie przekształciło się w grote-

skę. Trwało to aż do czasów. gdy rozwijający się 

cyrk wyłonił własną rodzinę klownów o najlep

szej proweniencji. Teraz zaś mamy Charliego. 

„To prawdziwy Charlie" - mówi się już w języku 

obiegowym. I choć być może, jest to zwrot żar

gonowy. trafnie i wyraziście przedstawia przyja

znego, lecz sponiewieranego niedojdę. jakim bywał 

klown Grocka - czy klown Chaplina, ów inny 

Charlie, z jego obronnym szacunkiem dla własnej 

godności, rozgrzewającym nasze serca właśnie wte

dy. gdy cierpiał najwięcej i wzbudzał śmiech pomie

szany ze współczuciem. By li także inni. zbyt licz

ni. by ich tu wymienić. Niewielu z nich dorobiło 

się majątku. niektórym pod koniec ciężkiego. peł

nego poświęceń życia przypadł w udziale los klowna ze 

złamanym sercem. Tragiczne historie straconej miłości. 

finansowe kłopoty. mrok niepamięci dla jednych, nę-

l 

dza dla drugich: losy klownów kończą się nieraz w uderzająco podobny spo

sób do historyjek, które uważamy za „babskie gadanie". Klowni z pewno

ścią nie są dla ludzi młodych, chociaż zdarzyło się kiedyś. że dziecięcy 

śmiech rozweselił pogrzeb sześćdziesięciodwuletniego węgierskiego klow

na, Kenediego. który zmarł nagle w kolejowym wagonie. Zgodnie z jego wo

lą smutkowi zabroniono wstępu na pogrzeb. W towarzystwie dzieciarni ko

ledzy- artyści wystąpili nad otwartą mogiłą . Skakano salta. żonglowano 

talerzami i piłkami. poły kano sztylety. grano na banjo. Najlepsi przyjacie

le przebrali się w jego kostiumy. malując twarze na biało i zdobiąc je ko

lorowymi plamami. Na głowach mieli błazeńskie cza-

peczki z dzwoneczkami, które dzwoniły. gdy 

pochylali swe głowy pragnąc ukryć łzy. 

Tłumaczenie 

Zygmunt Dzięciołowski 

R. Croft-Cookie. P. Cotes. 

Swiat cyrku. PIW. Warszawa 1986. 

s. 110-122 

Różowy arlekin (C. Lagar) 
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FRUSTRACJA 

W społeczeństwie, w którym jest się skaza

nym na to. by być tylko myśliwym. rolni

kiem lub rzemieślnikiem. nie ma się żalu o to. 

że nie robi się innej kariery. gdyż jest ona nie

możliwa. Gdy jednak możliwości takie istnie

ją. jak to dzieje się w krajach o wysokim pozio

mie cywilizacyjnym. wówczas poczucie 

straconej możliwości staje się większe. Choć 

brzmi to paradoksalnie, to jednak poczucie 

frustracji wzrasta z wyższym poziomem wa

runków ekonomiczno-społecznych. 

Praca. dzięki temu. że wysiłek daje realne 

efekty. podlegające ocenie otoczenia społeczne

go i stanowiące choćby minimalny w kład w je

go bogactwo kulturowe, jest najlepszym 

sprawdzianem własnych możliwości i dlatego 

na niej koncentruje się poczucie własnej fru 

stracji. 

Poczucie zmarnowanego życia łączy się najczę

ściej z niezadowoleniem ze swej pracy. 



Człowiek niejednokrotnie narzeka na pracę, 

ale nie może się bez niej obejść. W niej bo

wiem realizują się jego transcendentalne ten

dencje. 

Pracownik zamiatający ulicę też ma poczucie 

aktu twórczego. gdyż przekształca część swe

go otoczenia według własnego planu, a więc 

zmienia go na „obraz i podobieństwo swoje". 

Człowiek nie mogąc tworzyć. zaczyna ni 

szczyć. 

Poczucie bezsilności wyzwala agresję. 

Im bardziej człowiek czuje się niepotrzebny 

tym silniej atakuje. 

Radość twórczości ma przeciwwagę w radości 

niszczenia. 

Cytaty z książek A. Kc;pińskiego: Psychopatologia 
nerwic. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 
Warszawa 1986: Autoportret człowieka. Wydawnictwo 
Literackie. Kraków 1992 
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Antoni Słonimski 

TOAST 

Przekręciła się z hukiem scena obrotowa, 

Już nową gra;ą sztukę. a oto wśród tłumu 

Błąka się aktor, który nie zmienił kostiumu 

I z dawne; sztuki stare przypomina słowa. 

Głuchy. ślepy. nie bacząc. że wszystko się zmienia, 

Samotny i w scenicznym potrącany tłumie, 

Tragiczne ;akieś gesty czyni bez znaczenia 

I rzuca słowa. których nikt ;uż nie rozumie. 

Ja znam obie te sztuki, na pamięć ;e umiem. 

Znam aktorów. kostiumy. światła, dekorac;e. 

Wiem, o co ci chodziło. ;a ciebie rozumiem, 

Ale głupio zagrałeś. Oni mają rację. 

Śmieją się. Słyszysz? Gwiżdżą. Zdejmij z twarzy szminki, 

Chodź do domu, mój stary. bo ;uż późna pora. 

Wypijemy po drodze, zanim zamkną szynki, 

Zdrowie wygwizdanego starego aktora. 

Wypijemy za zdrowie wszystkich wygwizdanych, 

Samotnych, oszukanych. starości niepewnych, 

Przegranych. oszukanych, wszystkich zapomnianych. 

Goryczą napojonych braci naszych rzewnych. 

Strofy o teatrze. Antologia. Iskry 1982. s. 128 
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Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom: 

li. ~ 
rok zal . 1869 

e-mail:janex@polbox.pl 

SALON KWIATOWY 

CON FISER IE n CAFE 

VARSOVIE 
NOWY SWIAT 35. 

00-029 Warszawa 
tel. 826 66 19 
fax 826 05 69 

• 

KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

zapraszamy w godz. 1 O - 20 
02-586 Warszawa, ul. J. Dąbrowskiego 69 

przy Al. Niepodległości 
tel. (0221 845 23 31 

Teatrowi Ateneum 
z życzeniami sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

ofiarowuje 

na działalność artystyczną w sezonie 2004/2005 

50.000 zł 



Reżyser 

Wojciech Adamczyk 
Kierownik literacki 
Ewa Natorska 
Kierownik literacki Sceny Na Dole 
Marcin Sosnowski 
Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 
Kierownik techniczny 
Ryszard Komarnicki 

Główny energetyk - Stanisław Pasek 
Kierownik sceny - Dariusz Dezór 
Kierownik pracowni akustycznej - Robert Szatkowski 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Zofia Miller 
Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz Niksiński 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 
Pracownia tapicerska - Leszek Sadłowicz 

Inspicjent - Maciej Lipiński 
Suflerka - Marta Kopecka 

Koordynator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Beata Kurek 

W programie wykorzystano zdjęcia Andrzeja Mikiciaka oraz ilustracje z książki 
Ruperta Croft-Cooke'a i Petera Cotesa Świat cyrku, Państwowy Instytut Wydaw
niczy, Warszawa 1986. 

Redakcja programu - Ewa Natorska 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 
Redakcja techniczna - Anna Barc 

Wydawca : Teatr Ateneum 
Skład - „Hanpis" tel . 824-38-41 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów 
codziennie w godz. I O 00 - 15.00, tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 11 O, fax 625-36-07. 
Kasa czynna codziennie w godz. 1 o.00 - 14 °0 i 15 .00 - 19.00, 

w poniedziałki w godz. 1 1 °0 - 16 °0, tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 121 . 

Adres w INTERNECIE: http://www.teatrateneum.pl/ 
Rezerwacja biletów: http://www.bileteria.pl 
e-mail : bow®teatrateneum.pl 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
SPONSOREM TEATRU ATENEUM W 2004 ROKU 

Szanowni Pa1istwo, 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - instytulja finansowa 
o polskim rodowodzie i długoletniej tradycji - przekonany o szcz e
gólnym znaczeniu kultury w życiu Narodu, a zarazem o wyjątkowej 
roli mecenatu w kształtowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego Kraju, 
od lat współpracuje z renomowanymi instytucjami kulturalnymi 
oraz wspiera dokonania uznanych artystów scen polskich. 

Nasze zaangażowanie poparte jest przekonaniem, że na polskich 
instytucjach finansowych spoczywa obowiązek aktywnego działania 
na rzecz rozwoju kultury narodowej. Dzięki nawiązanej współpracy 
z Teatrem Ateneum Bank zaangażował się we wsparcie obchodów 
jubileuszu 75 lat działalności Teatru Ateneum, połączonego z jubile
uszem SO-lecia urodzin Pana Gustawa Holoubka - Dyrektom Arty
stycznego Teatru. 

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do obejrzenia 
premierowego spektaklu „Zatrudnimy starego clowna" w wykona
niu znakomitych aktorów Teatru. Wyrażamy nadzieję, że dostarczy 
on Pai1.stwu wyjątkowych doznań, a jego atmosfera pozwoli mile spę
dzić czas. 

BGŻ SA. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat zajmu
jącym miejsce w pierwszej dziesiątce polskiego systemu bankowego. 
Bank dysponuje siecią około 300 oddziałów oferujących pełen zakres 
usług bankowych, m. in. poprzez alternatywne kanały dostępu do kon
ta osobistego, tj. internet i telefon. Klientami Banku są duże firmy, jak 
też małe i średnie przedsiębiorstwa, a także ponad milion klientów in
dywidualnych. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów, którzy doce
niają jakość świadczonych usług i przyjazność obsh1gi. W 2003 r. Bank 
został uhonorowany wyróżnieniem „Bank Przyjaz ny dla Przedsię
biorców" za największe zmiany jakościowe wprowadzone w zakresie 
bankowego finansowania małych i .średnich przedsiębiorstw, nato
miast tygodnik „Newsweek Polska " przyznał BGŻ S.A. tytuł „Przyjazny 
Bank Newsweeka" w kategorii najlepsza placówka bankowa. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług 
Dzięki e-INTEGRUM jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały rok, 

7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę 

BGl s.a. 
www.bgz.pl 

Infolinia : O 801 123 456* 
"oplata za połączenie : 1 jednostka taryfikacyjna TP S.A. 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

REWIZOR - Mikołaj Gogol, przekład i adaptacja - Aleksander Argentynowicz. reżyseria -
Krzysztof Zaleski, scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Wojciech Borkowski. choreografia 
- Emil Wesołowski 

FREDERICK CZVLI BULWAR ZBRODNI - Eric-Emmanuel Schmitt, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy - Irena Biegańska. choreo
grafia - Zofia Rudnicka 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria 
- Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajewski 

KRÓL EDYP - Sofokles. tłumaczenie i adaptacja - Marcin Sosnowski, reżyseria - Gustaw 
Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska . muzyka - Wojciech 
Borkowski 

SCENA 6'J 
DWOJE NA HUŚTAWCE - William Gibson. przekład - Małgorzata Semil, Karol 
Jakubowicz. reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Joanna Macha 

OCZV WIELKIEGO MIASTA - Kurt Tucholsky. tłumaczenie - Roman Kołakowski. 
reżyseria - Agnieszka Glińska. scenografia - Agnieszka Zawadowska. kierownictwo 
muzyczne - Urszula Borkowska 

VINCENT i URSZULA - Nicholas Wright. tłumaczenie - Hanna Szczerkowska. reżyseria 
- Barbara Sass. scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Michał Lorenc 

PAN INSPEKTOR PRZVSZEDŁ - John Boynton Priestley. tłumaczenie - Krystyna 
Podleska. Anna Wołek. reżyseria - Krzysztof Zaleski, scenografia - Marek Chowaniec. 
kostiumy - Zofia de lnes 

SCENA NA DO!.E 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz i reżyseria - Artur Barci$, scenografia - Marcin Stajewski, 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

ZAŚWIADCZENIE O INTELIGENCJI - Jerzy Dobrowolski. scenariusz i reżyseria -
Wojciech Młynarski, scenografia - Marcin Stajewski, choreografia - Zofia Rudnicka. opra
cowanie muzyczne - Jerzy Derfel 

MAGDA ZAWADZKA PAMIĘTNIK LIRYCZNY - reżyseria - Marcin Sosnowski. 
scenografia __: Marcin Stajewski, kierownictwo muzyczne - Beata Wus 

SZANOWNI PAŃ'.>l\VOI 
INFORMWEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWIĄZWE CNJ<OWITY ZHN. 
FOTOGRAFOWANIĄ FILMOWANIA I NAGRYWANIA PRZEDSTAWIENIA 

PROSIMY O WYŁl\CZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWfCH. 


