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Odbierz przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo życia, 
a wziąłeś mu zarazem całe szczęście. 

Henryk Ibsen 



Anna Burzyńska 

IBSEN DZISIAJ 
Zdania są dość mocno podzielone. Jedni uważają sztuki Ib

sena za staroświeckie i przegadane opowieści o „wydumanych 
nieprawdach" - jak złośliwie określił kiedyś Rosmersholm jeden 
z krytyków. Inni przeciwnie - nadal zafascynowani są owym nie 
dającym się do końca zdefiniować „duchem ibsenizmu'', z którego 
specyfiką próbował się pod koniec wieku XIX mierzyć G. B. Shaw. 
Jeszcze inni dostrzegają w dramatach Ibsena klimaty pokrewne 
kultowym filmom Bergmana czy von Triera. Widzą też w twór
czości nonveskiego pisarza nadal aktualne problemy, a nawet 
uważają go za prekursora ważr;ych przemian estetycznych, które 
wpłynęły na kondycję sztuki po wyczerpaniu się historycznych 
możliwości „wysokiego" modernizmu. 

Jedni więc twierdzić będą, że wartość dzieła Ibsena można dziś 
rozpatrywać jedynie w kategoriach cennego zabytku kultury du
chowej, a jego dorobek najbardziej przydać się może badaczom 
literatury i teatrologom. Daje się bowiem na jego podstawie poka
zać panoramę konwencji artystycznych sztuki XIX wieku: zarów
no schyłek romantyzmu, jak i dojrzałe postaci realizmu i naturali
zmu, czy wreszcie - pienvsze sygnały symbolizmu. Inni zaś za
uważać będą u autora Nory stale żywe inspiracje i z powodzeniem 
zreinterpretują jego dramaty przy użyciu modnych aktualnie 
jezyków - feministycznych, genderowych, a nawet queerowych 
czy psychoanalitycznych (zwłaszcza post-Lacanowskiego). Jeszcze 
inni dokonają rewizji przestarzałych poglądów na realizm sztuk 
Ibsena, próbując nawet dostrzec w jego twórczości swoiste prekur
sorstwo wobec odnotowywanego na początku XX wieku zjawiska 
kryzysu mimesis w sztuce, zapowiadającego nadejście postmoder
nizmu. Jak więc jest dzisiaj z Ibsenem? Czym jego sztuki mogą 
nas zainteresować? 

Podczas odbywających się regularnie Festiwali Ibsenowskich 
w Oslo dobrze widać, że twórczością norweskiego pisarza intere
sują się coraz młodsi, a jego dramaty biorą na warsztat najwybit
niejsi współcześni reżyserzy teatralni i filmowi. Ci ostatni znajdują 
w nich pretekst do powiedzenia czegoś istotnego o problemach 
żywo nas obecnie dotyczących - np. o melancholii i seksualnej 
oziębłości młodych kobiet, o dezintegracji życia małżeńskiego 

i rodzinnego, o stale niezaspokojonych pragnieniach czy funda
mentalnej niemożności porozumienia się kobiety i mężczyzny, 
o względności prawdy. Najlepszym przykładem może być tutaj 
niedawne znakomite, nowe odczytanie Hec/dy Gahler Thomasa 
Ostermeiera, czy inscenizacja adaptowanej przez Susan Sontag Ko
biety z morza w reż. Roberta Wilsona. Budzi Ibsen również obecnie 
zainteresowanie pisarzy, którzy w otwartej kompozycji jego sztuk 
widzą perspektywę dla rozmaitych intertekstualnych nawiązań. 
Dobry przykład stanowić może tu z kolei słynny, debiutancki dra
mat El.friede Jelinek pt. Co się zdarzyło, kiedy Nora opuściła męża, 
albo Podpory społeczeństw, którego akcja rozpoczyna się dokładnie 
w momencie, kiedy kończy się wątek fabularny Domu !.alki. Sztuka 
Jelinek zwraca również uwagę na jeden z bardzo ważnych wątków 
w twórczości Ibsena, który stanowić może łącznik z „gorącymi" 
aktualnie tematami- z problematyką feministyczną. 

Ibsen - feminista? 

• W życiu praktycznym kobieta osądzana jest według prawa 
mężczyzny. 

H. Ibsen 

imo pewnych zastrzeżeń wysuwanych przez współczesne 
feministki pod adresem sposobów ujęcia tematyki kobie
cej w utworach Ibsena (np. manicheistycznej wizji kobie

cości w jego sztukach, czy utopijności jego idei emancypacji ko
biet, dobrze widocznej choćby w Domu lalki) nie sposób odmówić 
mu zainteresowania sytuacją kobiet w społeczeństvvie patriarchal
nym. Dałoby się nawet dostrzec w jego utworach coś, co obecnie 
nazywa się „wrażliwością genderową", a więc - uwrażliwieniem 
na społeczno-kulturowe uwarunkowania ról płciowych. Pokazują 
to bardzo dobitnie najnowsze feministyczne lektury dramatów Ib
sena, a zwłaszcza te najważniejsze, które pojawiły się w końcówce 
lat 80. i w latach 90. ubiegłego wieku (przede wszystkim książ
ki: Hedda Gabler. Gender, Role, and World Charlesa R. Lyonsa 
z roku 1991, Ibsens's Women Joan Templeton z 1997 roku, czy ob
szerne fragmenty poświęcone Ibsenowi w pracy Finney Gail, Wo
men in Modern Drama. Freud, Feminism, and European Theather 
at the Tum of the Century z 1989 roku). Z tych trzech, książka 
Templeton zasługuje na największą uwagę, pokazuje bowiem 
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nie tylko wyraziste różnice w konstrukcji postaci kobiet u Ibse
na w stosunku np. do konwencji melodramatycznych, ale zesta
wia też literackie ujęcia wizerunków kobiet w jego dramaturgii 
z dającymi się zrekonstruować relacjami pisarza z najbliższymi 
mu kobietami w życiu - matką, żoną i teściową. Książka ta rzuca 
również nowe światło na kształtowanie się jego poglądów. Ibsen 
niewątpliwie stworzył wiele interesujących postaci kobiecych, 
spośród których wręcz emblematyczne stały si~ Nor~ i He.dda 
Gabler. Zwłaszcza ta pierwsza, której akt ucieczki z męzowsk1ego 
domu okazał się gestem symbolicznym, uznana została nie tyl
ko za wcielenie kobiecego buntu, lecz również za usobienie jego 
tragicznej bezsensowności - jak chętnie podkreślały zwł~zcza 
amerykańskie feministki „drugiej fali". Z domu będącego rr:ik~o
strukturą patriarchalnej dominacji uciekała wszak ~ora w SW1a:, 
który był jej makrostrukturą - ucieczka ta była więc w gruncie 
rzeczy ucieczką z opresji ku jeszcze większej opresji. Dramat Ib
sena potwierdzał więc niejako w ten sposób no~ną począws,zy 
od końca lat 60. tezę o homologii dwóch represyjnych układow 
- rodziny i społeczeństwa. Bez wątpienia miał też pisarz świado
mość beznadziejności sytuacji kobiety, a fragmenty jego notatek 
do Domu lalki i Upiorów feministki w Stanach Zjednoczonych 
uznały za coś w rodzaju manifestu. Szczególnie noś~e ok~ywa~ 
się takie stwierdzenia autora Domu lalki, jak: „kobieta me moze 
być sobą we współczesnym społeczeństwie, które jest społeczeń
stwem wyłącznie mężczyzny, z prawami stworzonymi przez 
mężczyzn , z oskarżycielami i sędziami, którzy osądzają zacho~ 
wanie kobiety z męskiego punktu widzenia" (Zapiski do tragedii 
współczesnej. Nora. Dom lalki) czy uwagi o braku możliwo~ci s~
morealizowani się kobiet, poczynione przez niego na margmes1e 
Upioró-w. Sposób skonstruowania tytułowej postaci H_eddy Gab~r, 
wywołującej zresztą tuż po premierze dramatu ~tęzne dyskusie: 
uznany został z kolei za pionierską antycypaqę problematyki 
genderowej - poprzez nałożenie na siebie dwóch ról płciO"wych 
(Hedda to wszak kobieta, która chce żyć jak mężczyzna) !~se~ 
dobitnie pokazywał rozmijanie się stereotypowych ocze~1wan 
związanych z każdą z płci, a także tragiczne konsekwenqe wy
nikające z przybrania „kostiumu" nie swojej roli. Postać Giny 
z Dzikiej kaczki, przynosiła z kolei wizerunek kobiety typowy dla 
czasów najnowszych - pogodzonej z losem, silniejszej od skrajnie 
nieprzystosowanego do życia mężczyzny i przejmując~j za ni~go 
trud utrzymywania rodziny, która ostatecznie ponosiła o wiele 
bardziej dojmującą klęskę, niż jej narcystyczny i oderwany od ży-

cia partner. W analizach wątków feministycznych w twórczości 
Ibsena wielokrotnie podkreślano doskonałe rozeznanie pisarza 
w kwestiach związanych ze statusem społecznym i kulturowym 
kobiet. Podobnie jak dostrzegano jego prekursorstwo wobec okre
ślonych przemian konwencji artystycznych. 

Ibsen - prekursor postmodernizmu? 

Jeśli nie jestem poetą, to nie mam nic do stracenia. 
Spróbuję swoich sił jako fotograf 

H. Ibsen 

Dziele sztuki w dobie reprodukcji technicznej- jednym 
z najsłynniejszych tekstów poświęconych przemianom 
artystycznym w XX wieku - Walter Benjamin zwra

cał uwagę na istotne przeobrażenia w sferze praktyk artystycz-
nych, jakie dokonały się współcześnie zwłaszcza pod wpływem 
fotografii, a które zaczęto odnotowywać już na początku wieku 
w tozmaitych dokonaniach awangardowych - w słynnych ge
stach Marcela Duchampa, w prowokacjach artystycznych dada
istów, czy w działaniach spod znaku ready-mades. Zasadnicza 
zmiana dotyczyła samego statusu dzieła sztuki, które przesta
ło być owocem kreacji artystycznej ex nihilo, a stało się czymś 
w rodzaju kolażu elementów gotowych, nierzadko „odpadków" 
kultury (jak np. słynna Mona Lisa Duchampa z domalowany
mi wąsami). Na strukturę dzieła zaczęły też coraz bardziej od
działywać techniki fotograficzne, czyniąc je nie tyle owocem 
suwerennej produkcji artystycznej, ile raczej procesu reprodu
kowania. Zmieniła się również kondycja artysty - z moderni
stycznego kapłana-kreatora przeobraził się on w postmodernistę 
- Levi-Straussowskiego bricoleura - „majsterkowicza", którego 
twórczy wkład polega raczej na budowaniu konstrukcji z „cyta
tów", niż na stwarzaniu czegoś całkowicie nowego. 

Ibsen bez wątpienia miał świadomość epokowego znaczenia fo
tografii, a nawet był nią prawdziwie zafascynowany. Zdawał sobie 
również sprawę z tego, że konwencja artystyczna, na którą sam 
się decyduje nie jest realizmem w zwykłym rozumieniu terminu, 
ani też nawet naturalizmem (w przypadku którego raził go nad
miemy determinizm biologiczny). Dlatego często mówił po pro
stu o własnej „metodzie realistycznej", która w II poł. XIX wieku 



różniła się zdecydowanie od wysiłków podejmowanych przez in
nych pisarzy kojarzonych z nurtem realistycznym. Przywoływane 
w formie motta słowa, jakie Ibsen napisał w liście do Bjomstjeme 
Bjomsona w 1867 roku, rozgoryczony niezbyt entuzjastycznym 
przyjęciem Peer Gynta przez krytyków, świadczyły nie tylko 
o jego nadzwyczajnej samoświadomości , lecz były też sygnałem 
określonego wyboru artystycznego. Co więcej - stanowić mogą 

one również przydatny klucz do interpretacji jego dramatów. 
Chodzi tu zwłaszcza o takie sztuki Ibsena, jak: Związek młodzieży, 
Podpory społeczeństwa, Upiory, Dom lalki, Wróg ludu, Dzika kacz
ka, Hedda Gabler i Rosmersholm, nie do końca słusznie kojarzone 
z kanonicznymi wersjami realizmu czy naturalizmu. Dramaty 
Ibsena bowiem tylko na pozór mieszczą się w tradycyjnym pla
tońskim kanonie mimesis - tworzenia fikcyjnego świata, który 
wiernie naśladuje realną rzeczywistość. fbsen, odkrywając wspa
niałe możliwości fotografii, nie tylko nadawał jej ważną funkcję 
metaforyczną w swoich dramatach (koronnym przykładem są 
tu zabiegi stosowane przez Hjalmara Ekdala z Dzikiej kaczki, któ
ry tyleż dokonuje retuszy autentycznych fotografii w swojej pra
cowni, co „retuszuje" życie - własny ogląd rzeczywistości, mo
tyw fotografii (sfotografowanej duszy) pojawia się też w Peer Gyn
cie). Fotorealizm, a nie realizm czy nawet naturalizm w zwykłym 
sensie można uznać również za jedną z podstawowych operacji 
artystycznych, którą stosuje Ibsen w wielu swoich sztukach, nazy-

~rając te zabiegi na swój sposób - np. używaniem „prawdziwego 
Języka rzeczywistości" (w liście do aktorki norweskiej Lucie Wolf) 
czy wytwarzaniem u odbiorcy wrażenia „że przeżywa on wycinek 
rzeczywistości" (w liście do duńskiego pisarza Sophusa Schandor
pha). Różnica jest subtelna, ale istotna - Ibsen nie kreuje wszak 
po prostu fikcji rzeczywistości, lecz raczej „cytuje" jej fragmenty 
- wszczepia fotograficzne odbitki rzeczywistych zjawisk czy wy
darzeń w tkankę fabuły dramatu (proces ten dotyczy zarówno 
sytuacji dramatycznych, jak i samego języka). Zabiegi te łączą się 
z niemal całkowitą neutralizacją sygnałów odautorskich w tek
ście dramatu i Ibsen ma również tego świadomość, kiedy pisze 
np. w komentarzu do Upiorów: „w żadnej z moich sztuk autor tak 
b~rdzo ni~ trzyma się z daleka". Po co? Po to by, jak dopowiada 
n .1e~o daleJ.- rzeczywistość mogła przemówić sama w swojej na
giej postaci. „Metoda realistyczna" Ibsena to raczej zabiegi obli
czone na wytwarzanie fotograficznych efektów realności (według 
określenia R. Barthes'a z L'ejfet de ree0, a jego działania artystycz
ne to nie czysta kreacja na modłę modernistyczną, lecz raczej 
owo tworzenie własnych konstrukcji z rozmaitych zapożyczeń 
(n~. „pokazywanie" choroby czy włączanie dyskursu medycznego 
w ~zyk dramatu, jak dzieje się w Upiorach). W tym sensie można 
więc też uznać Ibsena za swoistego prekursora wczesnego postmo
dernizmu, a nawet praojca nowych konwencji dramaturgicznych 
wykorzystujących rozmaite strategie dokumentalne, aż po naj
nowsze techniki tzw. dramatu „verbatim" (sztuk teatralnych kła

dających się z „bezpośrednich cytatów" - wszelkiego rodzaju 
autentycznych dokumentów, wywiadów, zapisów rozmów, steno
gramów itp.). Ibsen oczywiśc ie nie stosował t go rodzaju zabie
gów na tak dużą skalę, ale w swoim przeczuciu wpływu fotografii 
na sztukę okazał się również doskonale przewidujący. 
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Magdalena Łazarkiewicz 

Dlaczego Dzika kaczka? 

Dwa powody, dwa ważne tematy, które pod przykrywką nie
co zmurszałej formy bardzo dobrze korespondują z naszym cza
sem i brzmią bardzo współcześnie. KŁAMSTWO I PRAWDA 
- problem, który prześladuje ludzkość od zawsze, a który z całą 
mocą pojawił się ostatnio w naszej „lustracyjnej" rzeczywistości . 

Pytania o konsekwencje życia w kłamstwie, o to, czy od tych 
konsekwencji da się uciec, czy prawda jest czymś, co musi do
paść człowieka nieuchronnie i bezwzględnie? Czy ujawnienie 
prawdy ma moc oczyszczającą, czy też może stać się narzędziem 
manipulacji, spowodować krzywdy, uczynić zło? U Ibsena te 
pytania dotyczą życia rodzinne§<), ale przecież można je odnieść 
do każdego innego kontekstu. 

Jeden z bohaterów Dzikiej kaczki mówi: „Jeżeli zwykłemu 
człowiekowi odbierze się jego życiowe kłamstwo, odbierze mu 
się także jego szczęście". Czy rzeczywiście tak jest? Czy w tej 
materii istnieje wolny ;vybór, czy jesteśmy w stanie tak pokie
rować swoim życiem, żeby uciec od „wyroku" prawdy? Co tak 
naprawdę nami kinuje: boski wyrok, przeznaczenie czy „tylko" 
sumienie? 

Drugi temat j'st bardziej meta6zyczny. Przy okazji rozmów 
o postaciach, bol l' iterach tego dramatu i o przepływach pew
nych emocji międ; · nimi, pojawił się wątek szkoły terapeu
tycznej Berta Heli in.., . ra i stosowanej przez niego metody tzw. 
„ustawień rodzinnyd 1 . Mówiąc bardzo ogólnie, polega ona 
na tym, że pomi~dzy uczestnikami seansu psychoterapeutycz
nego - prl ypadkowym i ludźmi , którzy nic o sobie nawzajem 
nie wiedzą, a którz ,1 \' trakcie seansu „odgrywają" role człon-
ków rodziny d:mej L' ihy - tworz:1 się w przestrzeni określone 
relacje. Z relacji tyu1 Można odczytać najgł,bsze rodzinne pro
blemy, 7 którvmi 1• ,b s ię lj osoba. Zostają one przen iesione 
w ten układ mi · · ' i niejako „z kosmosu". Interakcje, ja
kie zachodzą P(''• 'l · .· 1\ '' mi l udźmi - uczestnikami „us ta-
wienia" - od\~ „ . problemy, które ·złowiek przeżywa 
w rodzinie LZY ,, ,1.1jiil iiszym toczeniu. Rozmowy o t j 
metodzie psvchot n:1rrowadzily nas, wspólnie z aktora-
mi - na pewir • u~ ; awy trop. Uświadomiliśmy sobie, 

że w naszych relacjach z najbliższymi, z rodziną istnieje coś 
takiego jak, nazwaliśmy to roboczo: „warstwowość" tych rela
cji. Na jeden obraz nakłada się jakaś następna warstwa, kolej
ny obraz: zapomniane historie członków rodziny, duchy, które 
krążą wokół nas, napięcia, niedopowiedzenia, sny, fragmenty 
niedokończonych rozmów, tłumione emocje, nasze własne 

kompleksy - wszystkie te warstwy tworzą naszą osobowość, 
a my nie do końca zdajemy sobie z nich sprawę . Dopiero ana
liza, szczegółowa wiwisekcja, w którą weszliśmy w czasie prób, 
uświadomiła nam nasze „warstwowe" obrazy. 

I wtedy zdarzył się cud - albo, jak kto woli - koincyden
cja . Przypadkowo zetknęłam się z projektem, nad którym 
pracuje znajomy grafik Grzegorz Rogala, tworzący instala
cje fotograficzne, które polegają na tym, że nakłada na siebie 
w bardzo specyficzny sposób kilkanaście zdjęć różnych osób 
i te zdjęcia dają obraz everymana. Można w nim rozpoznać 
cechy i rysy twarzy poszczególnych osób, które jednocześnie 
tworzą zupełnie nową, syntetyczną jakość. Obrazy te mają 
w sobie pewną ponadczasowość: są jakby zatrzymaniem, za
wieszeniem w czasie. Patrząc na nie można odnieść wrażenie, 
lt 
że obcuje się z duchami, że udało się uchwycić pewien rodzaj 
metafizyki ludzkiego wizerunku. 
Zrozumieliśmy wtedy, że w naszych poszukiwaniach sce

nicznych chodzi dokładnie o to samo. Chcemy uchwycić 

w postaciach te różne warstwy, które się na siebie nakłada
ją, tworząc rodzaj szczególnej emocjonalności , budując inte
rakcje i międzyludzkie napięcia, którymi wszyscy nawzajem się 
oplatamy. Punktem wyjścia jest baza, którą jest emocjonalność 
danego człowieka - tak, jak w przypadku instalacji Grzegorza 
Rogali bazą jest pierwsze zdjęcie, na które nakładane są kolej
ne. Rodzi się wówczas pytanie na ile nasza osobowość jest in
tegralna, a na ile jest tylko zlepkiem fragmentów zachowań in
nych ludzi z naszego otoczenia, z przeszłości, z zasłyszanych 
w dzieciństwie opowieści. Jest to fundamentalne pytanie o toż
samość - o to, na ile jesteśmy w stanie zachować pewien obszar 
identyczności naszych życiuwych wyborów i zachowań - nie
naruszony, niezakłócony przez innych. I na ile jesteśmy w stanie 
obronić siebie przed wpływami rozmaitych krzewicieli kłam
stwa. I prawdy. A zwłaszcza przed tymi, którzy działają w imię 
„uświęconego celu" ... 

Fragment zapisu rozmowy z Łukaszem Ziomkiem 



Kaltndarium 
życia i twórczości 
Htnryka lbstna 

Ibsen w Ch ristianii . 1899 
fot. HilAing Rasmussen 

20 marca 1828 w Skien (południowa Norwegia) przycho
dzi na świat Henrik Johan Ibsen, syn kupca 
Knucia Henriksena Ibsena i Marichen Cor
nelii z domu Altenburg 

1843-1850 młody Ibsen zarabia na swe utrzymanie pra
cując jako pomocnik aptekarza w oddalonym 
od rodzinnego domu miasteczku Grimstad; 
w wolnych chwilach pisze wiersze 

1849 pod pseudonimem Brynjolf Bjarme wydaje 
tragedię Katylina 

1850 porzuca pracę w aptece, przenosi się do Chri
stianii gdzie rozpoczyna studia medyczne 

1850 w teatrze w Christianii odbywa się premiera 
dramatu Ibsena Grób wojowników 

1851 Ibsen obejmuje stanowisko reżysera, auto
ra dramatycznego i kierownika literackiego 
w teatrze w Bergen 

1852 dzięki stypendium teatralnemu udaje się 
w podróż do Danii i Niemiec 

1857 obejmuje stanowisko kierownika artystycz
nego Teatru Norweskiego 

1858 

1859 

1862 

1864 

1865-1873 

1&9 

1877-1890 

1891 

1899 

1900 

23 maja 1906 

bierze ślub z córką pastora 
Zuzanną Daae Thoresen, 
która będzie mu towarzy
szyć do ostatnich dni życia 

na świat przychodzi syn Ib
sena Sigurd 

rodzina Ibsenów znajduje 
się w katastrofalnej sytuacji 
finansowej; najsławniejszy wówczas pisarz 
norweski Bjornstjerne Bjornson organizuje 
zbiórki pieniędzy na rzecz Ibsena 

dzięki stypendium parlamentu norweskie
go Ibsen wyjeżdża za granicę, naip1erw 
do Włoch, później do Niemiec 

we Włoszech i w Niemczech pisze kolejne 
dramaty, powstaje m.in.: Brand, Peer Gynt, 
Cesarz i Galilejczyk 

wicekról Egiptu zaprasza Ibsena na otwarcie 
Kanału Sueskiego 

w Niemczech i we Włoszech powstają najlep
sze i najbardziej znane dramaty Ibsena: Pod
pory społeczeiistwa, Dom lalki, Upiory, Wróg 
ludu, Dzika kaczka, Rosmersholm, Oblubienica 
morza, Hedda Gabler 

wraca na stałe do ojczyzny, osiedla się w Chri
stianii; pisze kolejne utwory, m.in.: Mały Eyolf 
i John Gabriel Borkman; teatry oczekują z nie
cierpliwością każdej jego nowej sztuki 

podupadający na zdrowiu Ibsen pisze swój 
ostatni utwór, który sam określa jako „epilog 
dramatyczny" - Gdy p1JWstaniemy z martwych 

Ibsen ma pierwszy atak apopleksji, a w rok 
później drugi, który powoduje u niego czę
ściowy paraliż 

po kilku latach choroby Henryk Ibsen umiera. 



Akt I 

projekt scenografi i: Katarzyna Sobańska 
instalacja fotograficzna: Grzegorz Rogala 



twórcy spektaklu 

. . 
rezyser1a 
Magdalena Łazarkiewicz - reżyser filmowy i teatralny, 
scenarzystka. Ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Wrocław
skim i reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu śląskiego. 
Pracowała jako kierownik literacki olsztyńskiego Teatru im. Stefana 
Jaracza, kierownik artystyczny Teatru Nowego Praga w Warszawie, 
a obecnie jest wicedyrektorem i wykładowcą Warszawskiej Szko
ły Filmowej. Z realizowała kilkanaście spektakli teatralnych (w tym 
także przygotowywanych dla Teatru Telewizji), m.in. Trzy wysokie 
kobiety E. Albee'go, Nondum L. Amejko, Dowcip M. Edson, Szklana 
kolekcja T Williamsa, Strefa O N. LaBute'a, Courage mojej matki G. 
Tabori'ego, Przypadek Klary D. Loher, a także dwa przedstawienia 
operowe - Pajace i Caval/er/a Rusticana P. Mascagni'ego Spośród 

wielu filmów fabularnych i dokumentalnych, które wyreżyserowała 
do najważniejszych należą Przez dotyk (Grand Prix Femmes Film Fe
stival w Creteil, Nagrody na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdy
ni, Nagroda Artystyczna Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego), 
Ostatni dzwonek (I Nagroda na Festiwalu Młodz i i Film w Koszali
nie), Odjazd (Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni), Białe małżeństwo (Nagroda Klubu Krytyki 
Filmowej), Drugi brzeg (Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Filmów 
Telewizyjnych w Plovdiv) 

scenografia 
Katarzyna Sobańska - scenograf, grafik, malarka. Absol
wentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoje 
prace wystaw iała w galeriach w Katowicach, Warszawie, Gliwicach, 
Monachium i Londynie. Jest autorką scenografii do fi lmów: Ange
lus, w reż . Lecha Majewskiego (Nominacja do Polskich Nagród Filmo
wych Orły w kategorii: Najlepsza scenografia), Torowisko, w reż . Ur
szuli Urbaniak (Nagroda za kształt wizualny filmu na Festiwalu Filmo
wym w Koszalinie), Na koniec świata, w reż. Magdaleny Łazarkiewicz. 
W teatrze współpracowała z takimi reżyserami jak: Krystyna Janda 
(Mało Steinberg L. Hall), Piotr Łazarkiewicz (Kartoteko T Różewicza, 
Lombard pod apokalipsą C Harasimowicza, Panna Julio A. Strind
berga, Śmieci K. Bizie, Mężczyźni na skraju załamania nerwowego A. 
Burzyńsk iej, 3x2T Mana), Magdalena Łazarkiewicz (Strefo O N. LaBu
te'a, Szklana kolekcja T Williamsa, Nondum L. Amejko, a także opery: 
Pajace i Covol/ena Rusticana P Mascagni'ego) 

kostiumy 
Dorota Roqueplo - kostiumograf. Zrealizowała kilkadz iesiąt projek
tów kostiumografi cznych do spektakli teatralnych, dla Teatru Telewizji 
i filmu Współpracowała z takimi reżyserami jak: Henryk Baranowski 
(Proces F. Kafki), Krzysztof Zaleski (m in : Kilka zdarzeń z życia braci 
Karamazow wg F. Dostojewskiego, Garderobiany R. Harwooda, Tak 
daleko, tak blisko wg T Konwickiego, Medyk mimo chęci Moliera), 
Gustaw Holoubek (Solo 108 G. Auberta, Skiz G. Zapolskiej), Michał 
Ratyński (Rum bugi ługi), Krystyna Janda (Klub kawalerów M. Bałuc

kiego). Przygotowywała także kostiumy min. do takich filmów jak: 
300 mil do niebo (reż M. Dejczer), Dotknięcie ręki (reż K. Zanussi), 
Drugi brzeg i No koniec świata (reż . M. Łazarkiewicz), Żółty szalik (reż 
J. Morgenstern), U Pana Boga za piecem (reż. J. Bromski), Mój Niki
for i Plac Zbawicie/o (reż K. Krauze), Pręgi (reż M. Piekarz), Ryś (reż . 

S. Tym). Za kostiumy do filmów Prowokator. Pręgi i Mój Nikifor otrzy
mała nagrody na Festiwalach Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

muzyka 
Antoni Łazarkiewicz - kompozytor muzyki filmowej i teatralnej Ab
solwent Państwowej Szkoły Muzycznej li stopnia im. F. Chopina w War
szawie oraz krakowskiej Akademii Muzycznej. Jest autorem muzyki 

'.! 
do filmów Agnieszki Holland (Julio wraca do domu i Copying Beetho-
ven - muzyka dodatkowa), Magdaleny Łazarkiewicz (Na koniec świa
ta), a także serialu telewizyjnego Samo niebo w reż. Piotra Łazarkiewi 

cza. Skomponował muzykę do kilkudziesięciu spektakli teatralnych, 
m.in.: Strzeż się pomięci A. Millera, Gdy tańczyła Isadora M. Shermana, 
Trzy wysoki kobiety E. Albee'go, Dowcip M. Edson, Szklano kolekcja T 
Williamsa (reż M. Łazarkiewicz) , Sytuacje rodzinne B. Srbljanowić. Kar· 
toteko T Różewicza, Panna lu/JO A. Strindberga, Śmieci K. Bizio, Opo
wieść o zwyczajnym szaleństwie P. Zelenki, Mężczyźni na skraju zała

mania nerwowego A. Burzyńskiej (reż . P. Łazarkiewicz) 

reżyseria świateł 
Andrzej Wolf - operator filmowy i telewizyjny. Absolwent PWSFTViT 
w Łodzi . Jest autorem zdjęć do wielu filmów i spektakli Teatru Telewi
zji. Współpracował z takimi reżyserami jak: Andrzej Wajda (Bigda /dziel, 
Lekcjo polskiego kina), Feliks Falk (Audiencja, Protest), Robert Gliński 
(Księga roju, Rośliny trujące) Jan Kidawa-Błoński (Trzy stopy nad ziem1q, 
Męskie sprawy), Maciej Wojtyszko (Synteza, Ale się kręci.0, Janusz Za
orski (Matka królów. Lekarz drzew. Dziecinne pytania. Do domu). Piotr 
Łazarkiewicz (Falo), Marek Piwowski (Nóż w głowie Dino Baggio). 

Redakcja programu: Anna Burzyńska i Łukasz Ziomek 
Opracowanie graficzne: Wojciech Jankowski 



Teatr im. Juliusza Słowacliieeo w Krallowie 
Pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków 

tel. 012 424 45 OO, fax 012 424 45 06 
www. slo wacki. kra ko w. pl 

Krzysztof Orzechowski Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Ewa Szafran Zastępca Dyrektora 

Ewa Ziencikiewicz 
Asystent Dyrektora 

Anna Burzyńska 
Kierownik Literacki 

Halina Jarczyk 
Kierownik Muzyczny 

Lucyna Marchewczyk 
Kierownik Koordynacji 

Pracy Artystycznej 

Diana Poskuta-Włodek 
Kierownik Archiwum Artystycznego 

Krzysztof Dubiel 
Kierownik Działu Marketingu 

Jacek Lipowski 
Naczelny Inżynier 

Zdzisław Jarosik 
Kierownik Działu Technicznego 

ds. Produkcji 

• 
Teali 1m . Juliusza Słowackiego 
1e'1 imtytuqą kultur y 
Wo1ewództwa Małopol s kiego 

Teatr jest czło nkiem Związku 
Pracodawców UNIA 
POLSKICH TEATRÓW 

Dyrekqa Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Zabytków Krakowa 
za pomoc w finansowaniu 
prac konserwatorskich 

Spektakl zrealizowano 
przy pomocy finansowej 

Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

PKO BANK POLSKI 

KULTURZE N A.RODOWEJ 

Dyrekqa Teatru dziękuje PKO BP 
za wsparcie finansowe działalności 

artystycznej i repertuarowej 

Bogusław Wójcik 
Brygadier sceny 

Jerzy Gabryel 
Waldemar Szostek 

Rekwizytorzy 

Janusz Zielonka 
Kierownik pracowni elektrycznej 

Andrzej Czop 
Kierownik pracowni akustycznej 

Bożena Rybak 
Kierownik pracowni perukarskiej 

Maria Szczypczyk 
Kierownik pracowni 
krawieckiej damskiej 

Zofia Czarnik 
Kierownik pracowni 
krawieckiej męskiej 

PRZYJACIELE TEATRU 

CoptMAX 
~l 

Business Consulting Sp. 7. o.o. 

Ex te 1sion 
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AMBASADA NORWEGII 

PATRONI MEDIALNI 
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Projekt Systemu Identyfikacji Wizualną IKON Sp. z o o„ autor: artysta grafik Bogusław Płoskonka 
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Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów 
tel 012 424 45 25, tel./fax 012 422 40 22 
pon iedz iałek - pią tek w godz. 9.00- 17.00 

bilet@slowack i. krakow. pl 
Odbiór rezerwac ji w kasie teatru w ustalonym terminie. 

Kasa Biletowa 
Plac Św. Ducha I, tel 012 424 45 26 

poniedz ia łek IO.OO- 14.00, 14.30- 18.00 
wtorek - sobota: 9.00- 14.00, 14.30- 19.00 

niedziela (jeś li jest grany spektakl): 15.00-19.00 

www.slowacki.krakow.pl 
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