


45. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 
27 marca 2006 

„Teatr źródłem nadziei" 

Teatr jest magicznym porozumieniem : daje publiczności głębokie przeżycia. ale też 

dzięki niej się regeneruje. Kiedyś. przed wiekami, bogowie często zstępowali na scenę, 

przynosząc człowiekowi obietnice lepszego świata. Teraz dialog prowadzony przez 

aktorów pomaga ludziom zrozumieć to. co ich otacza. co ich spotyka. co ich martwi i 

boli. Mądre słowa usłyszane w teatrze przywracają wiarę w dobro i dają nadzieję na 

lepszy los w chaosie codziennego życia. 
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Victor Hugo Rascón-Banda 

Podziękowania dla 

Marsz.alka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego 

i 

Prerydenta Miasta Elbląga Henryka Słoniny 

za patronat honorm\y nad real izacją uroczystych obchcdów 

45 MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU. 

WIECZORU PREMIEROWEGO 

Spektaklu pt. „LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM" 

Wyrwać się z kukułczego gniazda 

Debiutancka książka Kena Keseya została v~'.ydana w milionach egzemplarzy. 

a film nakręcony na jej podstawie przez Milosa Formana (z niezapomnianą 

kreacją Jacka Nicholsona w roli McMurphy'ego) zdobył pięć Oskarów i wszedł 
do klasyki kina. 

Ludzie z całego świata poznali zaskakującą historię widzianq oczami 

Indianina. który trafia do szpitala psychiatrycznego. 

Ken Kesey podczas pisa nia „Lotu nad kukułczym gniazdem". aby wiernie 

odtworzyć to. co dzieje się w umyśle osoby psychicznie chorej. niektóre 

fragmenty pisał pod wpbrwem środków psychotropowych, a nawet z własnej 

woli poddał się elektrowstrzqsom. 

Znaczenia tytułu 
ONE fLEW OVER I H[ CUCKOO'S NF.ST 

W amerykański ję7yku „cuckuo" znaczy „\\'aria!" ... idiota" . W tłumaczeniu dosłownym ~tul 

znaczy: „Lol n:id gniazdem wariatów" lub .. Ucicczb z siedliska wariatów". 

I.OT N1\D KUKUŁCZYM GN L'\?OEM 
Kukułka nie m~1 gni;izd:i. Podobnie db społeczeństwa ~eh ludzi nic m:i. Odrzuciliśmy ich. 

nie z:1akceptm11 ;iliś my. len szpital 1cs l miejscem bez miejsc a. Kukułcze gniazdo nic rna prawa 

[sinienia w .~wiecie pr1.yrudy. Nie można przelecieć nad czymś czego 111c ma, uzn:KZJ lo zrobienie 

czegoś niemol. liwcgo. 

A TOH mm.AB 3 fH13)J.A 
W lłum;iczeniu z ukrair\skicgo zn:iczy „/\ len wyleciał z gniazcla". fen który ~\]'bił s ię ponad 

wszystko. Obz<1ł s ię kimś innym . Klo 11· pewnym sensie sbł s ię przykładem dla 11·szyslkich : 

kukułek. wa riatów . niec hc iar~ch . odrzuconych. odmiennyc h. 

.. l.cq /;~·si sl:idc111. jedna m 11(1·chrid po!eo:1/:J ... Im nchód jedna ... 
!'1 /:1 jedm przelecial:i 11:1d kuku!c;;;'m g11i:Jzdem. " 

Ken Kl:5ry 
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Przyzwyczajenie dobro czy zło? 

rrzyz~ryczailiśmy się do tego. aby chować się za innymi. aby nie 11\yg!aszać 

opinii i poglądów. nie akceptowanych przez ogól„. Wszystko po to, by żyć 

wygodniej. bezpieczniej. Czy wygodniej nie wiem. na pewno prościej idzie się 

przez życie w przekonaniu o własnej normalności. A normalność bywa tak 

krucha i tak bardzo względna. wszak to co dla jednego jest normalnością. dla 

drugiego może być totalna ekstrawagancją . .. 

rrzyzwyczailiśmy się. aby nie zajmować stanowiska w sprawach spornych. 

od tego zawsze jest ktoś ważniejszy. niech to będzie jego problem. nie mój. 

Wolimy nie zauważać. że ten „ważniejszy" też jest człowiekiem. też ma lepsze 

i gorsze dni, też czuje i czasem też wolałby mieć „spokojną głowę". Wolimy 

nie zauważać problemu. bo po co nam to. Wyrośliśmy z akademickich dyskusji. 

które niczemu nie służą. do nikąd nie zmierzają. są przysłowiowym „biciem 

piany". Spokój w naszym normalnym 

świecie, to nasza stabilizacje. nasz cel. 

rrzyzwyczailiśmy się także. aby nie 

zauważać tego co dziwne. inne. nie

normalne. No chyba. że we własnym 

bezpiecznym domu, w naszym gnieździe 

rodzinnym potrafimy czuć i zacho\Ąywać 

się „prawdziwie". Tu jesteśmy sobą. tu 

jest nasz azyl. nasza ostoja . Tu 

wygłaszamy niepopularne opinie. 

zajmujemy stanowiska w kwestiach 

spornych. tu dyskutujemy o wszystkim . 

bo i na wszystkim się znamy„ . Tu 

potrafimy zamęczyć psychicznie swego 

partnera ciągłym utyskiwaniem i 

zrzędliwością. Tu możemy. tu nam 

wolno . Tu możemy multiplikować 

niezdrowe rodzinne sytuacje. bo kto nas 

z tego rozliczy. kto to udowodni. kto 

wskaże . .. 
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Tt•:J/r A..0115zechny. Lot n:Jd kukula_ym s ni:JzJem •. 
reL. q,.i:~wnl I hbner. mk I 977 W:ir.<Z:Jll':J. 

11/fcMarpl!Y - Wojciech Przoni:Jk 

rrzyzwyczailiśmy się do tego. że to co moje to moje i niczyje. i wara 

każdemu od tego. Ja - jako osoba. jako jednostka . jestem swój sam. Staram się 

być odpowiedzialny za to kim jestem i co robię. ale tylko ja mogę o tym 

decydować . W swojej osobowości. charakterze. też nie pozwolę nikomu 

grzebać. Bo i po co mi jacyś tam rachrnvcy od spraw tak skomplikowanych jak 

system wartości. wrażliwość wewnętrzna. wolność społeczna czy jeszcze inna 

zaraza. ro co mi terapia rodzinna. anty-alkoholowa. nie przyznaję się do 

zaburzeń lękowych, do problemów paranoidalnych, do psychozy i fobii. do 

tego że jestem wariatem . . . 

Tbtr Or:1m:J[Ycz17)' w Elbl:lf;" 
• Lot fl;Jd kukulc;;ym ,_,:ni:izdt:m ·. 

reż. Wi.1Czes/:Jw Żil:i. rok 2006. 

fot. N. Flic:/ 
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TEATR DRAMATYCZNY w ELBLĄGU 
~;1~~ 

22!. PREMIERA /~ t ,1:,_\ MIROSŁAW SlEDLER 
SEZON JUBILEUSZOWY 1950-19752005 i ·~ -~C~ \. DYREKTOR NACZELNY J ARTYSTYCZNY 

I~~ \a ~ ~' 
l]:~) u ; . '-zJ_,!,.l· Reżyseria i opracowanie muzyczne 

[~'-!1;~\ . ~ --, ~----~lfl-.1 ,'!li' ! ' I)( ł1 li' I Yl'· -Łucja i Bruno SOBCZAKOWIE ~ ... \I ,J , ..... ~ L I W'~ f- 'LJvj Reżyseria światła -l .- ~ • • -Kazimierz KOWALSKI 

(~! '-!J. ' .. r.\ 7-i-;1~. './l' <...L ~ J.r l - .;.J ... J .• 
ONE FLEW OVER THE CUCKOO'I NEIT 

Obsada: l\1cMurphy Siostra Ratched 

ADAPTACJA 

DALE WASSERMAN 
PR'ZEKt.AD 

BRONISl.AW ZIELIŃSKI 

Jacek WOJCIECHOWSKI Teresa SUCHODOLSKA-WOJCIECHOWSKA 

Harding Cheswick Billy 

Asystent reżysera 
- Mariusz MICHALSKI 

Inspicjent 
- Wioleta ADAMSKA 

Dzieci: 

Marta Adamska 

Julia Bołuszko Wódz Bromden 
Mariusz MICHALSKI Marek CHRONOWSKI Lesław OSTASZKIEWICZ Marcin TOMASIK E wclina F ontasiewicz 

Agnieszka Mojsiewicz 

Marcin Kaja 

Konrad Łapkowski 

Jakub Migo,ń 

Kacper Szuszkiewicz 

Scanlon l\1artini 
Jerzy PRZEWŁOCKI Tomasz MUSZYŃSKI 

Williams Dr Spivey 
Tomasz CZAJKA Witold BURAKOWSKI 

Candy Sandra 

Ruckly Siostra Flinn 
Wojciech PRZYBOŚ Beata PRZEWŁOCKA 

Warren 
Krzysztof BARTOSZEWICZ 

Realizacja heappeoingu przed spektaklem: 
Teatralne Stud'io Młodych ALTER EGO oraz uczniowie IV LO. 

Monika ANDRZEJEWSKA Marta MASŁOWSKA Porady i konsultacja medyczna - Lekarz medycyny Joanna Sadocha 

PREMIERA: 25 marca 2006 r. 



Wiaczesław Żiła • reżyser 

Etatowy reżyser Akademickiego Teatru 
Dramatycznego w Tarnopolu na Ukrainie. W 1985 
roku ukończył Wydział Aktorski w Instytucie 
Teatralnym w Kijowie. a po trzech kolejnych latach 
Wydział Reżyserii. Pracę zawodową rozpoczął w 
1988 roku jako aktor. od 1995 roku jako reżyser. 

Od kilku lat prowadzi również zajęcia z dramatu na 
Wydziale Aktorskim w Wyższej Szkole Muzyki i 
Teatru w Tarnopolu . Praca aktorska dała mu solidne 
podstawy do doświadczeń reżyserskich. Sztuki 

1~yreżyserowane przez Wiaczesława Żiłę są dostrzegane przez krytyków. czego owocem 
są liczne zaproszenia za granicę kraju. na międzynarodowe festiwale sztuk teatralnych . 
Największym sukcesem jest udział w festiwalu. w Liverpoolu. gdzie jego "Zabawa" 
Sławomira Mrożka została uznana za perlę. 

W Teatrze Dramatycznym w Elblągu wyreżyserował dwie jednoaktówki Antoniego 
Czechowa pt. „Niedżwiedź" i .. Oświadczyr~y". 

Łucja i Bruno Sobczakowie · scenografowie 

Obydwoje ukończyli Par1stwową Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku . 

Scenografowie Teatru Wybrzeże w Gdar1sku i przez kilka lat Teatru Muzycznego w 
Gdyni . Razem pracują od roku 1983 . Jedną z pierwszych ważnych prac był telewizyjny 
cykl "Balet". audycja nagrodzona Złotym Ekranem . Od tego czasu stworzyli kilkadziesiąt 

scenografii w rozmaitych estetykach do spektakli dramatycznych. opermrych. baletov.ych 
i musicalm1ych. 

Na swoim koncie mają między innymi scenografie do: "Historii Damy Kameliowej" 
wg A. Dumasa. "Boga" W. Allena. "Romea i lulii" W. Szekspira. "Wesela Figara" W.A. 
Mozarta. "Śmierci komiwojażera" A. Millera. "Nieporozumienia" A .Camusa i wielu 
innych. Łucja i Bruno Sobczakowie są także autorami scenografii do kilku spektakli 
Teatru Telewizji. między inr~mi "Romulusa Wielkiego" f Durrenmatta. "Szklanej klatki" 
A. Kertesza . "Jaskini filozofów" Z . Herberta. "Morfiny" M.Bułhakowa. Dwukrotnie 
otrzymali Teatralną Nagrodę Wojewody Gdar1skiego. Oprócz pracy scenograficznej. 
Łucja Sobczak pracuje także ze studentami Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni -
prowadzi zajęcia z historii sztuki i kostiumu. Bruno Sobczak pracuje na stanowisku 
głównego scenografa Teatru Wybrzeże. 

Łucja i Bruno Sobczakowie w Teatrze Dramatycznym w Elblągu zrealizowali 
scenografię do spektakli : 

• "Konopielka" reż. lerzy Nowacki rok 2003 
" Niedźwiedź i Oświadczyny" reż. Wiaczesław Żiła rok 2005 
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Galeria dyrektorów Tetru Dramatycznego w Elblągu 

lacek Gruc;i 
ttyrt:klor n:iczel 1 ~· l .1rty~tyrwy 

w l,1t:id1 11)7)- 198 1 

lerzy Sopoćko 
<!'.lrckl or 11 :1 zd11y i ,1rl)"> lycz.1~r 

w !.11:ich ! ')86- I ')')0 

Józef lasidśki 
d)Tr:ktor 11 :1c.lC'l 1 ~y i ar1FIJCzny 

wbtach 1995- 1997 

I Andrzej May I 
t~n·~,!or nJCLrh!)' ł ;:irl)"-l)'C"lll)' 

\', b! Jeh 198 1-1 98-1 

Henryk Majcherek 
0 -rd.!Of 11aczclny 1 arl).islycz1!)' 

1·• b lach 1•J 1Jo.1 1n 1 

Jerzy Michalak 
d)·Tl"klor n;,iczcl1~ i arty~lyczny 

w latach ! 997- 1998 

Miroslaw Siedler 
dyrckl.or llJCZC!i!)' i 3(\)') lyc:Zf!)' 

od roku 2003 

Slanislaw Tym 
d) rcl. t.or 11Jczc:h~· i arl) :) l)'CZll)' 

w bt..ic.h ł 98'1. J 986 

Dariusz Barton 
ct.'f~ktor n~cl• !)' 

w l::tt:ich 1998-2003 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU DRAMATYCZNEGO: 

Duża Scena: 
„ Lot nad kukułczym gniazdem „ Ken Kesey reż. Wiaczesław Żiła 
„Zemsta" Aleksander hrabia Fredro reż. Ewa Marcinkówna 

„Na pełnym morzu" Sł3womir Mrożek reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 

„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 

„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa Marcinkówna 

„Tango" Sławomir Mrożek reż. Waldemar Wolański 

„Tajemnic~ ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż . Cezary Domagała 

„Śluby panieńskie" Aleksander hrabia Fredro reż. Henryk Rozen 

„Okno na parlament" Ray Cooney reż . Stefan Szaciłowski 

„Skarby złotej kaczki" Mirosław Łebkowski/ Stanisław Werner reż. Adam Dzieciniak 

Mała Scena: 
„Pod niebem Paryża w Cafe Sax" reż . Dorota Furman 

„Baśnie braci Grimm" Grażyna Wydrowska i Bogdan Wąsiel reż. Grażyna Wydrowska 

„Niedźwiedź i Oświadc~ny" Antoni Czechow reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

„Samol~ zachód" Martin Me Donagh reż. Grzegorz Kempinsky 

„Cafe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagała 

„Pętla" wg Marka Hłaski reż. Marek Chronowski 

„Papierowe kwiaty" Egon Wolff opieka art. Ewa Marcinkówna 

„Konopielka bis" wg Edwarda Redlińskiego reż. lerzy Nowacki 

„Psychoterapia czyli seks w życiu człowieka" jacek Chmielnik reż . jacek Chmielnik 

„Scenariusz dla trzech aktorek" Bogusław Schaeffer reż . Bogusław Semotiuk 

„Szelmostwa lisa Witalisa" wg lana Brzech~ry reż. Ewa Marcinkówna 

„Zbrodnia i kara „ wg Fiodora Dostojewskiego reż. Edward Żentara 

„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż . Bartłomiej Wyszomirski 

IO 

W progromie wykorzyślJn O : 

l' IJb l z Ci Jlerii Plakatu Teatru Powszechnego im. Zygmunta r li bnern w Warszawie 

OprJCowanie Fotograficzne APS Krzysztof Kozina 

Archwum l eatru DramJlyczncgo 11' r:l bl:igu 
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ZESPÓŁ TEATRU DRAMATYCZNEGO W ELBLĄGU: 

Dyrektor Naczelny i Arrys~rczny: Mirosław SIEDLER 

Kierownik literacki: 

Ki erownik muzyczny: 

C lównJ k si~gowa: 

Kierownik admini slrJcyjno- techniczny: 

Ki erownik Biura Obslugi Widzów: 

Ki erownik Oś rodka Kultury TealrJlncj: 

A>ysten l dyrekt ora: 

Spec jalista c.b. wdrJżania programów U[: 

Kierownik ds. osobo11ych: 

Z-u kier. admini>t racyjno-technicznego: 

Spec. d>. admini tracyjno-gospodarczych: 

Z-cJ glównc j księgowe j : 

Księgnwość : 

Pracownia o,;wiel lenirnrn-elekt r yczm: 

l'racowni:i ma!Jrsko-butaforsb: 

Pracownia charakteryzatorska: 

f'raec.>wnia krawiecka: 

Pracownia stob rska: 

Garderobiane: 

BrygaJicr obslugi sceny: 

Obsluga sceny: 

l{ckwizytor: 

Z.aopatr?.enie: 

Organizatorzy widowni: 

Kasjer-bileter: 

Oprocow3nic program u: 

H;mna M OTYKI\ 

Dari usz tAPKOWSKI 

Irena TONKOWICZ 

Kazimierz KOW1\LSKI 

Grażyna URB1\NOWSKA 

fomasz WALC ZAK 

Magdalena FEJRAL 

Wojciech ION.IASll:WICZ 

Jadwiga GIZA 

Agnieszka PIA SKOWSKA 

loanna rnZCS7.[WSKA 

Anna SZYSZ 

Bożen:i SZCZEP1\Ń SKA 
l{enJla RESl\•1EI{ 

Z bigniew PIOTRZKOWSKI 

lózcf IV\TA ICZYK 

Michal SEI BERT 

Witol J PRZYBYt. 

Mariusz BUDZI Ń SKI 
Elżbiet a DYMISZKl[WI Z 
[ wa SOl30Ll:WSKA 

Hanna l{QKl'fA 

Marianna /\LBl{[CI IT 

Wb JyslJw PROKOPOWICZ 

fJżbieta 131\ RTOSIAK 

Grażyna GÓRNA 

Katarzyna KOPEĆ 
Mieuysbw HAI D UK 

Zbigniew CiAtĄ7.KA 

Karol l.IMl'[l{G 

laroslaw SIENKl[WICZ 

Piot r BEGEJ 

Piotr KOPEĆ 
Leobdi:i SAIDA 

Żanella SZYMA NOW SKA 

Marla M AKOW SK1\-GNYP 

I blina ŻURKOWSKi\ 

I la11 11J MOTYKA 

Tnrn:i.'7 W1\ LC Zl\ K 

Opracowanie graliczne prorp mu: l{afal f' l{ZYBYLSKI 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 22 6 i 326 
Kasa Teatru : tel. 055 641 97 OO wew. 392 

ZE Z 8 ' r- ,... www.teatr.elblag.pl 

Instytutu TeptraJnego 
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PRZY JACIE LE I SPONSORZY: 

~, PZU ŻJcie SA 
\~) 

REPROSKAN 
WWW.REPROSKAN.Pl __ .,..,... 
OPTlllA. 
~~ 

Elbląskle Szkło I Witraże 

~ 
GRUPA ŻVWIEC S.A. 

---~"--
BROWAR W ELBLĄGU 

m 
@E.LECJ.ł=RC 

PATRONAT MEDIALNY: 

dziennik 
ELBLĄSKI 

ABB Zamech Marine 
Spółka z o.o. 
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