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Polska prapremiera sztuki 
Mike'a Leigh Przyjęcie (Abigail's Party) 

od 18 lutego 2005 r. 
w Teatrze Nowym Praga 

w warszawskiej Fabryce Trzciny. 

tłumaczenie Anna Wołek, Krystyna Pod leski 
reżyseria Krzysztof Zaleski scenografia Beata Nyczaj 

opracowanie muzyczne Małgorzata Małaszko 
obsada Maria Pakulnis, Dorota Landowska, 

Monika Kwiatkowska-Dejczer, Krzysztof Stelmaszyk, 
Przemysław Sadowski 



Ludzie. 
My. Rozmawiamy ze sobą. 

Antoni Czechow przedstawiał w swoich komediach 
zwyczajnych ludzi i ich niby tylko banalne rozmowy. 

Jeśli jest dzisiaj artysta, który z tą czechowowską 
przenikliwością patrzy na człowieka -

- to j~st nim 
właśnie Mike Leigh. 

Urządzili przyjęcie dla grona przyjaciół 
Przeczytali książkę dla przyjemności 

Byli na imprezie sportowej 
Byli w kinie 

-61% 

-57% 

-35% 

-33% 

Byli z rodziną w restauracji -33% 

Kupili los na loterii -30% 

-13% 

Źródło: CBOS, 7-1 O stycznia 2005 r. 
Badanie przeprowadzono na liczącej 1089 osób reprezentatywnej próbie 

losowej dorosłej ludności Polski. 
(za dziennikiem „Rzeczpospolita") 

----•---
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Mike Leigh 
Reżyser, scenarzysta 

ur. 20 lutego 1943 Salford, Lancashire, Anglia, Wielka Brytania 

S
tudiował w kilku szkołach artystycznych m.in. malarstwo i aktorstwo w Royal Aca
demy of Dramatic Art w Londynie, zanim trafił na reżyserię w London Film School. 

W 1966 roku wystawił swoją pierwszą sztukę teatralną Box Play. W kinie debiutował 
w 1971 roku filmem Bleak Maments. Nie mogąc znaleźć funduszy na swój kolejny film, 
pracuje w telewizji, gdzie koncentrowa ł się na problematyce społecznej i politycznej. 

Jego dużym osiągnięciem stała się komedia o thatcherowskiej Anglii Wielkie nadzieje. 
W 1993 roku otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię filmu Nadzy, a w 1996 Złotą 
Palmę za Sekrety i kłamstwa i pięć nominacji do Oscara. Jego przedostatnia produkcja 
Topsy-Turvy również zwróciła uwagę członków Amerykanskiej Akademii Filmowej. 

Uważany jest za najciekaw
reżysera - kreacjonistę, 

improwizacji i 
charakterystyki postaci 

Często pracuje rów-

tworzenia 
razem z aktorem. 
nież w teatrze. 

W swojej twórczości 

korzysta ze środ- ków kojarzonych 
z telewizją. Rzadko się także zdarza, 
aby ~osługiwał się żelaznym scena-
riuszem. Postacie z jego filmów rodzą 

się w wyniku wielo- miesięcznych prób 
z aktorami. $wiatopogląd zawiera się właśnie w stylu, 

w mocno mimicznej grze jego aktorów. 

Kręci rodzinne psychodramy, często nazywane t ragikomediami codzienności. Wy
raźnie pesymistyczna wizja jego filmów, odsłania rodzinne sekrety. Nie ma mowy 
o oparciu w bl iskich czy marzeniach o lepszym porządku społecznym . Całe urządze

nie świata jest złe. I tak na przykład w Nuts in May (tv, 1976) pokazuje młode aseksu
alne małżeństwo wegetarian, i nteresujących się żywo ekologią. Mieszkają na przed
mieściach Londynu, a na wycieczki wybierają najpopularniejsze angielskie miejsca 
wypoczynku. Film nieco zbyt teatralny i farsowy, doskonale obrazuje przejściowość 
lat 70., ich hippisowski charakter. 

Ciąg le krążąc wokół tematyki rodzinnej, Leigh kręci Grown Ups (tv, 1980), historię 
świeżo poślubionej pary, która przeprowadza się własn ie do pierwszego własne
go domu na przedmieściu . Wspólne życie dostarcza nowych problemów: decyzje 
o przyjęciu pod dach siostry panny młodej, rozważa nia o posiadaniu dzieci. Ukazując 
koleje losu młodej pary, Leigh dyskretnie portretuje ludzi przedmieścia. Bohatero
wie zrozpaczeni monotonią codzienności, nie umieją się przyznać do porażki. Wręcz 

przeciwnie, ciągle grają zadowolonych. 

• 



O innym problemie społecznym - bezrobociu, traktuje kolejny telewizyjny film 
Mike' a Leigh Meantime (1983).Jego bohaterami są dwie spokrewnione ze sobą 

pary małżeńskie, Pollockowie i Lane'owie, mieszkający na dwóch różnych krańcach 
Londynu. W pierwszej rodzinie nie pracują ani rodzice, ani dorośli już synowie (Tim 
Roth i Gary Oldman). Lane'owie to natomiast bezdzietna dobrze zarabiająca para 
urzędników, która chce się zaopiekować siostrzeńcami. Pollockowie jednak nie 
chcą się przyznać do swojej biedy. Tak zarysowana akcja koncentruje się na doku
mentalnej obserwacji ludzi, którzy mają pod dostatkiem czasu wolnego. 

Nawet sięgając po konflikt irlandzki (Four Days in July, tv, 1984) Leigh ogranicza go 
do konfrontacji dwóch par małżeńskich : katolickiej i protestanckiej, które spotkały 
się w szpitalu na izbie porodowej, oczekując na przyjście ich potomstwa. 

Mike Leigh czekał siedemnaście lat od swojego debiutu na możliwość ponownego 
nakręcenia filmu kinowego. Były to Wielkie nadzieje (High Hopes, 1988), karykatura 
dwóch par - jednej podporządkowanej zdobywaniu pieniędzy, i drugiej o wyrażnie 
lewicowych poglądach, patrzącej z niesmakiem na ekspansję thatcheryzmu. 

Kolejna kameralna opowieść o dość przeciętnej angielskiej rodzinie Życie jest 
słodkie (Life is Sweet, 1990), ponownie wprowadza w temat społeczno -
- ekonomicznego kryzysu. W świe- cie Mike'a Leigh dorośli pró-
bują utrzymać się przy życiu, przy pomocy drobnych marzeń 
o sukcesie. 

Temat współczesnego mara- zmu pojawia się także 

w następnej produkcji Leigh Nadzy (Naked, 1990), 
historii dwudziestoparoletniego bezrobotnego mężczyzny 

(doskonały David Thewlis), którego prawdziwą pasją jest rozmyśla-
nie i dyskutowanie nad sensem świata, życia ludzkiego i religii. Przybywa do Lon
dynu w oczekiwaniu na lepszą egzystencję. W rzeczywistości film pokazuje wielkie 
pragnienie kontaktu z ludźmi, jest desperacką próbą zanegowania programowej 
asocjalności XX wieku. 

Jednak dopiero w Sekretach i kłamstwach (Secrets and Lies, 1995) pojawia się cień 
nadziei. Równolegle prowadzone są wątki Cyntii (Brenda Blethyn) i jej nieślubnej 
córki, Maurycego i jego żony Moniki oraz młodej Murzynki Hortensji, która po 
śmierci swojej przybranej matki próbuje poznać swoje pochodzenie. Spotkania bo
haterów naznaczone są rodzinnym skandalem. Po raz kolejny Leigh podkreśla kło

poty ze wzajemnym porozumiewaniem się bohaterów. Dzieli ich za dużo kłamstw 
i tajemnic. Jednocześnie film pokazuje, że subtelni intelektualiści i ludzie dobrze 
urodzeni nie mają monopolu na egzystencjalne problemy, neurotyzm, alienację, 
blokady komunikacyjne. 

Mniejszym sukcesem okazał się jego kolejny film: Współlokatorki (CareerGirls, 1997), 
historia dwóch trzydziestoletnich kobiet, które w czasach studenckich dzieliły ra
zem pokój, a po latach spotykają się i próbują dokonać pokoleniowego bilansu. 

----•---

Pozornie zdawać by się mogło, że Mike Leigh odszedł od społecznych analiz na 
rzecz kina bardziej rozrywkowego, bowiem jego ostatni film przenosi nas w epo
kę wiktoriańską, kiedy to w Anglii królowało satyryczne spojrzenie pamiętnych 
i kontrowersyjnych autorow operetek: Gill berta i Sullivana. Topsy-Turvy (1999) trak
tuje jednak przede wszystkim o ówczesnych obyczajach, czyli właściwie nie wycho
dzi poza tematyczny krąg zainteresowań reżysera . 

W pamięci widzów Mike Leigh pozostaje autorem portretów „człowieka prostego'; 
filmów o mechanizmach postrzegania drugiej osoby. Dominującym elementem 
jego filmów jest poczucie beznadziei, wynikające z rozdżwięku pomiędzy tym kim 
naprawdę są jego bohaterowie, a tym, jakie role przypisało im społeczeństwo. 

• 



Krzysztof Zaleski 
Reżyser teatralny 

Krzysztof Zaleski (ur. w 1948 r. w Lipinach Śląskich - obecnie dzielnica Święto
chłowic) - ukończył Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

w roku 1971. Studiował na wydziale reżyserii w Państwowej Wyższej Szkoły Tea
tralnej w Warszawie. Pracę na zawodowej scenie rozpoczął jeszcze jako student 
tej uczelni. Zanim podjął studia reżyserskie - w Kole Naukowym PWST przedsta
wił własną inscenizację Ślubu Gombrowicza. Był wówczas pracownikiem Instytutu 
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Przerwał pisanie rozprawy doktorskiej 
i porzucił karierę naukową dla teatru. 

Zawsze wierny zasadzie, iż manifestacyjne zrywanie z tradycją nie jest w teatrze 
wartością bezwzględną. 

Takie jego wybitne przedstawienia, jak Mahagonny Brechta/Weilla w warszawskim 
Teatrze Współczesnym, tam też wystawiony Ślub Gombrowicza, Ksiądz Marek w Te
atrze Dramatycznym w Warszawie, tworzą najnowszą historię teatr1,1 polskiego. 

Współpracował również z teatrami: Ateneum, Powszechnym i Wielkim w Warsza
wie - a także z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Nowym w Poznaniu 
i Teatrem Wybrzeże w Gdańsku . Zrealizował wiele przedstawień dla Teatru Telewi
zji, z których Parady Potockiego i Cyrano de Bergerac E. Rostanda, zaliczone zosta
ły do tzw.„złotej setki" Teatru TV. Ostatnią jego pracą w Teatrze TV był Książe nocy 
Marka Nowakowskiego. Krzysztof Zaleski był dwukrotnie nominowany do nagrody 
Feliksów Warszawskich za inscenizację Skąpca Moliere'a i Rewizora Gogola w Te
atrze Ateneum. W listopadzie ubiegłego roku wyreżyserował polską prapremie
rę Profesjonalisty Kovacevica w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Współpracuje także 
z Teatrem Polskiego Radia. Na radiowej scenie wyobraźni przedstawił Pornografię 
W. Gombrowicza, Jądro ciemności J. Conrada. Jest autorem i reżyserem słuchowisk 
poświeconych poezji Słowackiego, Norwida, Wierzyńs kiego. 

Występował również jako aktor filmowy. W połowie lat 70-tych związany był z„ki
nem moralnego niepokoju". Zagrał główną rolę w filmie Indeks w reż . J. Kijowskiego 
- postać bohatera walczącego o zachowanie zasad moralnych w czasie komuni
stycznego konformizmu. Choć nie uwzględniają tego napisy filmu - Krzysztof Zale
ski jest współautorem scenariusza i autorem dialogów w Indeksie. 

Od dawna „wolny strzelec" nie związany na stałe z żadną ze scen. 

~--~'· 

1 
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Maria Pakulnis 

Aktorka. W 1980 r. ukończyła warszawską PWST. W latach 1980/81 występowała 
w awangardowym Teatrze Dramatycznym w Słupsku. Od roku 1981 związana 

z teatrami warszawskimi: Współczesnym (1981-87) i Dramatycznym (1987). Obec
nie aktorka Teatru Ateneum w Warszawie (od 1989). 

Ważniejsze role filmowe: 
1982 - Dolino lssy, reż. T. Konwicki {Barbarka, służąca Romualda) 

1984 - Bez końca, rez. K.. Kieślowski (Joanna Stach, żona JanusZil) 

1985 - Jezioro Bodeńskie, reż. J. Zaorski (Ren ee Ble i st) 

)986 - Zygfryd, reż. A. Domalik (Maria, żona Walda) 

1988 - Dekalog, Trzy, reż . K. Kie~lowskl (Ewa, była kochanka Janusza) 

1988 - Obywatel Piszczyk, reż. A. Kotkowski (Renata) 

1988 - Oszołomienie, reż. Jeri_y Sztwiertnla (Jadwiga Czerkańska, żona Władysława) 

1988 - Schodami w górę schodami w dól, reż. A. Domalik (Agnieszka Filipowska) 

1989 - Konsul, reż. M. Bork (Anka, kochanka Wisniaka) 

1995- Ekstradycja, reż. W. Wójcik (Nadiezda Tumska) 

1996 - Ekstradycja 2, reż. w. Wójcik (Nadieżda Tumska) 

2003 - Ubu Król, rez. P. Szulkin (amba~ado r Niemiec) 

2004 - Pierwsza mlloJi, reż. O. Khamldow, P. Chmielewski (Aneta Wróbel -Pałkowska) 

Wybrane role w Teatrze TV: 
1985 - Mahagonny, B. Brecht. K. Weill, reż. K. Zaleski (Dziewczyn.a z Mahagonny) 

1992 - Wilk stepowy, H. Hesse, rez. T. Kotlarczyk (Hermina) 

1 993 - Coś w rodzaju milosci, A. Miiier, rez. T. Zygadło (Angela) 

1 995 - Czarny piasek, A. Bobkowski, reż. J. Orłowski (Marla) 

1997 - Sprawa Stawrogina, F. Dostojewski, reż. K. Zaleski (Maria Lebiadkin) 

1997 - Bezdroża serca i umysłu, C. de Crebillon, reż. K. zalesk i (Markiza de Lursay) 

1999 - Chińska kokaina, M. Bułhakow, reż. K. Zaleski (Zojka) 

2000 - Milośi to takie proste, L. Noren, reż. M. Kopernik (Alma) 

2000 - Co nie jest snem, E. Rylski, reż .. K. Zaleski (Nicole) 

Ważniejsze ro le teatralne: 
1983 - ~!ub, W. Gombrowicz, reż. K. Zi!!e.ski (Mi!nial - Teatr Wspólcresny W<1r~7;iw;i 

1984 - Walka karnawału z postem, J. Wiśniewski, reż. J. Wiśniews ki 

(energlana Rina) - Teatr Współczesny Warsz.awa 

1984- Niech no tylko zakwitną jabłonie, A. Osiecka, reż. K. Zaleski 

(Inżynierowa Nowoczesna, Julia) - Teatr Współczesny Warszawa 

1989 - Paweł Pierwszy, D. Mereżkowski, reż. K. Zaleski (Księżna Anna) -

Teatr Współa.esny Warszawa 

1989 - Zimy żal, J. Przybora, reż. J. Przybora, M. U mer - Teatr Na Targówku Warszawa 

1989 - Mała apokalipsa, T Konwicki, reż. K. Zaleski - Teatr Ateneum Warszawa 

1991 - Burza, W. Shakespeare, reż. K. Zaleski (Ariel) - Teatr Ateneum Warszawa 

1991 - Polowanie na kara luchy, J. Głowacki, reż. L Adami k (Ona) - Teatr Ateneum WarS'Zilwa 

•----

1993 - Noc; chwila, Crebillon syn, reż. R. Szejd (Margrabina) - Teatr Scena Prezentacje Warszawa 

1994 - Opera za trzy grosze, B. Brecht, reż . K. Zaleski (Jenny) - Teatr Ateneum Warszawa 

1996 - Sceny z życia małżeńskiego, I. Bergman, reż. R. Szejd (Marianna) -

Teatr Scena Prezentacje Warszawa 

2001 - Niedźwiedź (Dwie sceny mllosne), A. Czechow, reż. K. Zaleski (Helena Popowa) -

Teatr Ateneum Warszawa 

2002 - Życie: trzy wersje, Y. Reza, reż. K. Zaleski (Sonia) - Teatr Komedia Warszawa 

Maria Pakulnis postanowiła zostać także producentem spektakli teatralnych. Jej 
pierwsza produkcja -wystawienie komediodramatu Yasminy Rezy, sztuki Życie:trzy 
wersje -okazała się sukcesem. Spektakl ten jest grany do dzisiaj z olbrzymim powo
dzeniem na impresaryjnej scenie Teatru Komedia w Warszawie - a także, w czasie 
gościnnych występów, w innych miastach naszego kraju. Przedstawienie to pre
zentowane było również za granicą: w Londynie, Nowym Jorku, w Kanadzie, a także 
w Australii. Spektakl spotyka się zawsze z entuzjastycznym przyjęciem publiczno
ści, która docenia sposób, w jaki ukazuje się tam - poprzez mistrzowskie wyko
nanie aktorskie i precyzyjną reżyserię - problemy, które nurtują nas wszystkich, 
współczesnych ludzi. 

Maria Pakulnis jest producentem spektaklu Przyjęcie . 

• 



Dorota Landowska 

Wl 992 roku ukończyła wydział aktorski PWST w Warszawie. Jako student
ka trzeciego roku debiutowała rolą Heleny w Śnie nocy letniej Williama 

Shakespeare' a (1991) w reżyserii Macieja Wojtyszki na scenie Teatru Powszech
nego w Warszawie. Każda kolejna rola aktorki była odbierana jako potwierdze
nie rozwijającego się talentu : służąca Ficia w Onych Stanisława Ignacego Witkie
wicza (1992) w reżyseri i Rudolfa Zioło, Zuta w Ferdydurke Witolda Gombrowi
cza (1993) w reżyse r ii Waldemara $migasiewicza, czy wreszcie Rose w Tańcach 
w Ballybeg Briana Friela (1993) w reżyserii córki autora Judy Friel. Jeszcze w tym 
samym sezonie wystąpiła w roli tytułowej, w Balladynie Juliusza Słowackiego w baj
kowej aż do granic jarmarczności realizacji Jarosława Kiliana (1994). 

Uznanie i wiele nagród przyn iósł jej monodram o dziecfobójczyni Jordan Anny 
Reynolds i Moiry Buffi ni w reżyserii Agnieszki Glińskiej, grany w malarni Teatru Po
wszechnego (1996). 

$wietnie wypadła jako Kaśka w przedstawieniu Śleboda według Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera w reżyserii Waldemara $migasiewicza (1997), przygotowanym 
przez Teatr Montownia na scenie Teatru Powszechnego. · 

Rok później wystąpiła jako Olga - najstarsza z sióstr - w Trzech siostrach Antonie
go Czechowa, w spektaklu w kontrowersyjnej reżyserii Agnieszki Glińskiej (1998) . 

Dorota Landowska jest głównie aktorką teatralną, wystąpiła również w około trzy
dziestu spektaklach Teatru TV i Teatru TV dla Dzieci. 

Aktorka niestety rzadko występuje w filmach . Największy jej dotychczasowy suk
ces to rola Barbary w kameralnym dramacie Daleko od okna w reżyserii Jana Jakuba 
Kolskiego według opowiadania Hanny Krall (2000) . 

• 

Monika Kwiatkowska-Dejczer 

Od 1998 r. występuje w warszawskim Teatrze Współczesnym. W ubiegłym roku 
dostała Nagrodę im. Tadeusza Łomnickiego, przyznawaną młodym absol

wentom Akademii Teatralnej, którzy wyróżnili się ciekawymi rolami teatralnym i. 

Po szkole Maciej Englert zaangażował ją do Teatru Współczesnego. Zagrała w łga
rzu Goldoniego, Mieszczaninie szlachcicem Moliera oraz w trzech przedstawieniach 
reżyserowanych przez Agnieszkę Glińską: Barbarzyńcach Gorkiego, Imieniu Fossa 
i Bambini di Praga Hrabala. W pierwszym wcieliła się w delikatną, wyciszoną Annę 
Fiedorownę, drugim w zaniedbaną, zamkniętą w sobie, infantylną dziewczynę. 

Jeszcze jako studentka Monika Kwiatkowska zadebiutowała czołową rolą w filmie 
Roberta Glińskiego Kochaj i rób co chcesz. W 1999 r. zagrała tytułową postać dziew
czyny, która przez przypadek trafiła do domu publicznego w Mojej Angelice Sta
nisława Kuźnika . W głośnym, opartym na faktach filmie Macieja Pieprzycy Inferno 
(2001 ), zagrała jedną z trzech maturzystek, które zabiły koleżankę z klasy. 

„Pracuję w teatrze, ale robię też dubbingi, nagrywam reklamówki w radiu. Często 
to właśnie serial pozwala zaistnieć, znana twarz daje aktorowi większe możliwości, 
np. udział w ciekawych, ambitnych przedsięwzięciach''. 

Monika Kwiatkowska-Dejczer 
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Krzysztof Stel ma szyk 

Należy do tych aktorów, którzy z powodzeniem godzą pracę w teatrze 
i serialach telewizyjnych. Urodzony 2 marca 1959 roku w Warszawie, 

po konkursie recytatorskim został zaproszony do programu literackiego 
w TVP 1. Po skończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warsza
wie, przechodził okres buntu. 

W 1984 roku odebrał nagrodę na li Ogólnopolskim PSD SzkółTeatralnych 
w Łodzi za rolę Alfa Omegi w Karierze Alfa Omegi. Występował na scenie te
atrów warszawskich: Współczesnego (1984-87), Dramatycznego (1987-89), 
Współczesnego (od 1993). Na dużym ekranie pojawił się w roli spadochro
niarza Roberta w filmie Marka Nowickiego Miłość z listy przebojów (1984). 

Jego role teatralne to znakomite kreacje aktorskie, głównie w przedsta
wieniach Teatru Współczesnego, m.in.: Krause w Bambini di Praga (2001) 
w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Wiesio Litwiniec we Wniebowstąpieniu 

(2002) w reż. Macieja Englerta. Jego Stavros w Testosteronie zrealizowanym 
wraz z Teatrem Montownia (2002) to wybitna kreacja aktorska - ostatnio 
Testosteron podbija serca amerykańskiej Polonii. 

~---• 

Przemysław Sadowski 

Aktor teatralny i filmowy. W 1999 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, 

Telewlzyj ną i Teatralną w Łodzi. Debiutował w roku 1999 rolą Semenki w Śnie 
srebrnym Salomei w reż. Waldemara Zawodzińsklego, Teatr im. St. Jaracza w Łodzi. 

WaznieJsze role teatra lne: 
2002 - Wesele St. Wyspiańskiego, rez. Janusz JózeJowla, rola Poety, Teatr Polski Sza:ecłn 
2002 - Japes G. Simon, rez. R. Szejd, (Jason), Teatr Scena Prezentacje Warszawa 

Obecn ie można go oglądać w sztuce Agnes Jaoui i Jean-Pierre Bacri W rodzinnym 
sosie w roli Philippe'a, w warszawskim Teatrze Scena Prezentacje. 

Ważniej sze role filmowe: 
1999 - Pierwszy mllion reż. W. Dziki, T. Wiszniewski - debiut filmowy 
2001 - Po/ona/se, reż. N. von Kl!sdonk 
2002-2004 - Samo życie, serial TV 
2004 - Bulionerzy, serial TV 

Obecnie aktor rozpoczyna zdjęcia do brytyjskiego filmu Outlanders, reż. Dominic Lees. 
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