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Rzadko zdarza się w dramatach rów nie natrr;taa, równic ośt macy} 
na ekś)Jozycja. Korowód gośc i przechodzących przez dom Tymona 
nie ma nawet imion - to tylko Kupiec, Pilozof. Poeta, jacyś panowie 
ateńscy ponumerowan i, jeden z nich śt a ry .. . Same alegorie, abśtrak
cjc, żadnej ludzkiej twarzy. Dworskie widowisko , gdzie zadaniem 
figur na scenic jdl: utwierdzić możnego widza w jego zadowoleniu, 
w jego wizj i św iata . One same nic ma.ją nazwisk. Ws óln ic cwor.o1ą 
zaledwie otoczen ie potentata, środowisko, w którym może właściwi e 

przejrzeć się jego wielkość . 

Dla kogo jednak to widowisko: dla nas, czy dla Tymona? Kto tujeśt 
widz m? jeżel i on - to co robi pomiędzy nimi : pomiędzy figurami, 
grającym i dla niego? Na scen ic, a nie na bezpiecznej widow ni? Sce-
na jcśt miejsce m niebezpiecznym, larwo na niej o klęskę; potentat 
ryzykuje, wyśh;pując . Powinien raczej, sam nienaruszalny, ocen i ać: 
wyśl:ępy innych . hyba że nic zdaje sobie ś)Jrawy z własnego wyśl:ępu. 

Działa ś)Jontanicznic i nie wie, ~ejcśl: aa scenic. Że widown ia. na 
której się znajduje, j eśl: sceną. Tymon najwyra ź niej nie wie o tym . 

Potem wszy:.'l:ko pęka . Kończy s i ę powodzenie bohatera, kończą 
sukcesy w działaniach - kończy się wresr,c ie i sam wyśtęp. Tymon, 
owszem, u mial grać - chociai n ie wiedział. że gra: nic roz różniał 
gry i "twardej" rzeczywi:.'tości . Grał tak, jak się oddycha - natural
nie. Kiedy przejrza ł , kiedy jego widownia okazała s i ę sceną. czaje się 
oszukany. I wtedy od mawia dalszej gry. Zachowuje s ię w tym mo
mencie jak in na szekś)Ji rowska poślać:: Kordelia w "Królu Learze". 
Tyle że Kordel ia odmawia gry już w pierwszej scenie, kiedy ma wy
głosić w iernop oddańczy adres wobec swego ojca-króla; sformułować 
rodzinne uczucia, które dla niej są tak naturalne, że lepiej ich nie 
n azywać. Kordelia od mawia roli na wśtępie. Ca ł y dram Jt musi więc 
obyć s ię bez n icj. Tymon n ie jeśt aż tak zdecydowany. Rzuca swą rolę 
dopiero w środ ku gry, dopiero wtedy, kiedy ma gorszą kartę. Rzuca 



po tym, jak przez całą pierwszq połowę był rzeczonej gry niezorien
towa nym ośrodkiem; gra zaś zmieniła się - jak na klaśnięcie - i za
częła go wyrzucać poza sw6j nawias. Teraz musiałby ki bicować 
innym; śtać się pośtacią bez nazwiska - może jednym z ponumero
wa n eh panów. 

Rzuca więc grę w znacznie bardziej niekorzy~'tnym momencie, niż 
Kordelia. I siła jego odmowy teżjeśt nieporównanie większa. Tymon 
sabotuje dalszy dramat, rak jak w kilkaset lat później będzie go sabo
tował bohater Różewiczowskiej .Kartoteki" - oto na naszych oczach 
dokonuje się fmierć pośtaci scenicz.nej. Tymon nicpowśtrzymanic i że

nująco lży partnerów, rodzaj ludzki w ca łości i jego żywotną kon
dycję, odmawia wszelkich imerakcji, nie rusza się - potem w ogóle 
zaczyna zanikać, wlazi do dziury, nie wyśtawia z niej nosa; po ja
kimś czasie okazuje się, że ju ż umarł - j ak Gregor Samsa w opo
wiadaniu Kafki , także późniejszym o kilkaset lat. Właściwie Tymon 
sam się śf.ial a ze złości - mnóżmy literackie skojarzen ia - podobnie 
jak ciotka Perazja ze .Skkpów cynamonowych" Brunona Schu lza, 
która to ciotka: 

Zdawało się, te w paroksyzmie z/ości rozge!tykuluje się na części, że roz
padnie się, podzieli, roz.bie,fnie w śto pajqków, rozga/ęz.i się po podłodze 
czarnym, migotliwym pękiem osz.alalych karakonich biegów. Zamia~t 
tego zaczęła raptO'lllJnie maleć, kurczyć się, wciąt roztrzęsiona i rozsypu
jqca się przekleńśtwami [:-.], by wresr.cie gdz.ieś w kącie, malejąc coraz. 
hardziej, sczernieć, <.tCinąć się jak z:więdly. śpalony papier, zetlić się 
w płatek popiolu. skruszyć w proch i w nicość. 

Ta b implozja furii. Staliśmy wszyscy bezradni - pisze dalej Schulz - MO

bec tej szalejącej furii z./ości, która suma siebie trawi/a i poi.era/a. Z ubolewa
niem patrzyliśmy na smutny przebieg tego paroksyzmu i z. pe7alnq ulgą wró
ciliśmy do naszych zajęć, gdy ża/omy ten proces dobiegi do swego naturalnego 
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końca . • Tymon" Szekspira pow~tawia u czytelnika czy widza jedynie uczucie 
goryczy, pm ied.vny tet ol:Tllarcie: pewnego ~teno ania i śpólcz:uda dla 
ludzkiego szaleństwa - pisze natomias1 Juliusz Kydryński. 

Owszem, więc na pew no t n rodzaj zażenowania, który czuliśmy 
wobec ciotki Perazji: bowiem "T'ymon po części kończy rak jak ona. 
Zawsze żenuje nas zaś widok nieopanowanej złości, niepohamo
wanego wylewu zlej krwi, samoniszczyciel śtwa. Jednak to cyi ko po 
części - gdyż czujemy cu pogłębiające się zażenowanie i z innego 
powodu. Nil: ty lko bohater głupio się zachowuje; cala sytuacja na 
scenie zaczyna robić się nadzwyczaj głupia. Tymon swoim zachowa
niem rozbija nie tylko świat towarzyski, w którym żyje : rozbija też 
i przedśtawienie, w którym my bierzemy właśnie udział. jego odmo
wa gry ma konsekwencje nie ty lko dla świata przedśtawioncgo - ma 
konsekwencje dla samego przedśl:awieaia. Aktor się zbuntował i nie 
robi nic; koledzy namawiają go bezradni , publiczność się wierci, 
czas upływa i coraz ba rdziejjeśł:jasnc, że nic ię tu na powrót nie 
pozbiera. A choćby się i pozbierało, co już nie da się zapomnieć o tej 
przerwie, o cym pęknięciu; nie da s i ę przywrócić złudzenia teatru 
w całej jego prośtol: i c i niewi nności . 

Przcdśtawienic rozpada się więc na naszych oczach i nagle śmieszne 
śląją s ię wobec niego rozważan ia dawnych filologów: czy i dlaczego 
Szckśf.iir t j sz.cu ki należycie nie wykończył . Oczywiście , nie wykoń
czył - ponieważ wykończyć jej :'ię nie da, ponieważ rozsypuje się 
w rękach , j śt niemożliwa. Wymyka się samej sobie i nawet nic jeśt 
rego świadoma. Nie śf.iosób w gruncie rzeczy określić, co się w niej 
dzieje. Mówią nam, że Tymon oszalał - ale to mówią num rt:atralni, 
ponumerowani panowie i nie ma powodu, by im wierzyć chociaż 
i przez moment. Niekończące się bluzgi bohatera nic są zaś bełko
tem szaleńca - one po pro~'lu do niczego nie pasują. To gra walą

ca się w gruzy, w ni powśtrzymanym upadku , aż poza ramę teatru. 



To wściekle, samon iszczące i niszczące wszy1>'tko wokół odzie ranie się 
z ro li, z jakiejkolwiek ro li, ze wszelkiego zachowa nia. W tym Tymon 
jeśl: konsekwentny. W ten ś]:>osób dosięga także i nas. Skoro rozb ij a 
ram teatru, to i my - jak on - prześl:ajemy być widownią . PrześŁaje

my ucześtn iezyć w przedśŁawieniu, bo gł wny aktor inteligentnie je 
niszczy. W czym ucześtnil:zymy w takim razie? 

W potoku wyzwisk Tymona błyszczy precyzyj na, trzeźwa, choć zło 

śliw a rada, dana szczerze zatroskanemu o jego an, arcy ludzkiemu, 
lecz dobrodusznemu lcybiadcsowi, który pragnie zrozum ieć go 
i z nim wś]:>ólczuć. Prześledźmy ją zdanie po zdaniu , bo kryje ona 
dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Przyrzeknij mi przyjai,ti, ale 
jej nie okai; - mówi najpierw Tymon. To brzmi prośl:o: przyjaciele 
właśn i e go zawiedli, zwątp i ł w przyjaźń, prowokuje ośtatniego 
przyjaciela, by poszedł w ślad za innymi i zachował się tak, j ak sic; 
tego rozgoryczony mizantrop ś}:>odziewa. Nie idzie jednak tylko o 
to. Idz ie o coś znaczn ie więcej : o t ragizm , jaki kryje się w każdym 
zohowiązaniu i w każdym śjJeln ien i u. Jeśli nie przyrzekniesz - wyja
śnia Tymon - niechaj bogowie ześlą na ciebie plagi, gdyżje!teś ctiowiekiem. 
Ale uwaga: Jeśli dotrzymasz przyrzeczenia, niech cię przt:klną, gdyżje!teś 
człowiekiem . 

Oto znów najkrócej opowiedziana hiśtor i a Kordelii z nLcara": tej 
co jako jedyna nie przyrzekła o·cu miłości, ajakojedynojcj dotrzy
mała - i zośl:ała za to podw ~ nic ukarana. Mówiąc dzisiejszymjc;
zyki rn - co t ragizm perforrn atywu, słów, które się wyrzeka, a one 
tworzą nową rzeczywiśl:ość, której t rzeba potem ś}:>ro ać. Kiedy sic; 
ich zaś nic: wyrzek nie - rzec:tywiśtość tworzy się sarna i też trzeba 
jej ś}:>rośl:ać, jeszcze t rud niej. jak brzmi rada Tymona w oryginale? 
Promise mefriendship. but pcrform none. Dotykamy może najgłębszego 

wymiaru tej przedziwnej, n iewykończonej i nicwykańcza l nej , ponu
rej, niesmac:rncj i żenującej komedii. 

B+ !I 

Z .Królem Learem" porównywano ją wielokrotnie. Na ogół ceni się ją 
n i żej od tamtej arcytragcdii, komentatorzy przywykli więc nazywać 

"Tymona" martwo urodwnym bliźniakiem .Leara". Owszem, wiele ru 
podobieńśtw. Możny, który wszyśtko traci, który w związku z tym 
idzfr na puśtkow i e , przekim a ludzkość, zmaga sic; z żywiołami; mó
wią, że osza lał; w końcu umiera. Wyzwiska Tymona można by chwi
lami pozam i e niać z wyzwiskami szalonego Leara - nikt nic zauważy . 

• Leara" cen i się wyżej - pozośl:ajc skończonym dziełem . • Tymon" jeśt 
nieskończony, mniej piękny. Ale jako projekt arcyślyczny, czy może 
właśnie projekt a ntyanyśl:yczny - idzie śmiel ej. Tak śm i ele, że po
święca samego siebie. 

W XX wicku intensywnie pracowano na g ranicy te cru. Celowo two
rzono teatr, który nic zdo łał lub nic chce się zacząć, który zbiera się 
i nic wypala, przemyka swoimi własnym i obrzeżami i znika chyłkiem; 
albo też, już zaczęty, wali się, rozpada. nicuj· - czyni swych widzów 
aktoram i alb te:i. zoślawia ich samym sobie , nagle osamotnionych, 
zawiedzionych, rozczarowa nych, bledszych_ śpiących , może trochę 

bardziej myślących, a może w ogóle trochę innych. Chyba jednak nic 
ma w eu ropejskim teatrze drugiego teatru puśl:oszejącego - opusz
czającego nas równie draśl:ycznie, jak teatr .Tymona Ateńczyka". To 
w pełnym słowa znaczeniu antydramat, przy czym w odróżnieniu od 
dwudzicśtow i c:cznych, programowych antydramatów czyni swoje 
chyłkiem, j ak gdyby sa m właśn ie nie byl tego nświadomy", bez ośten

tacji i głośnych pr~yrzcczeń . One ś):>ełn iają ro, że się nic śpelnią . 



+ MACIEJ PRUS 

fu r 1937), absolwent Wydziału Aktorskteqo [1961) krakowsk1eł PWST 
mdz Wydllalu Rezyseru [1968) PWST w Warszaw1e.1ako aktor został 
zaangazowany tuz po studiach do Starego Teatru w Krakowie, współpracował 
z Jerzym Grotowskim (Teatr Laboratorium] 1 Józefem Sza1n~. jako asystent 
reżysera po1aw1 ! się u boku Konrada Sw1narsk1ego podczas rpa!lzaq1 
„Nie-Boskiej komedii" Z Krasińskiego w Starym Teatrze (1965) 
OetJiuLem reżyserskim Macie1a Prusa był „Pierwszy dzien wolnośll" 
L. Kruczkowskiego [Bałtycki Teatr Dramatyczny Koszalin Słupsk. 1968]; 
w Kos1al1n1e powstały tak głośne 1ego spektakle jak .Edward W [h Marlowe 'a 
I • Ian Maciej Karol Wsc1ekhca" Witkacego, bardzo wysoko ocenione przez 
krytykaw te1 miary, co Konstanty Puzyna W latach 70 rezyser pracował 
glńwn1e w Kaliszu oraz w teatrach stołec.znych. pokazał publiczności m tn . 

kolrjne 1 eallzaqe Witkacego, a także dramaty J. Słowackiego, H Ibsena. 
A. SLrinctllerga, Ch . Marlowe·a. W po łowie lat 70. powrocil do Krakowa, 

7 kolei na ldla 80 . przypada twórcza obecnosć w Gdansku, gdzie w okresie 
1980- 1982 pełntl Funkqę kierownika artystycznego Teatru WybrzPze Pó7n1e1 
związał się z Teatrem Dramatycznym w Warszawie (w okre~le 1990-93 był 
dyrektorem artystycznym tej sceny) I Teatrem Jarae7a w Łodzi. wspólprarnwal 
takze z Teatrem Wspólrzesnym 1 Narodowym w Warszawie. Polskim 
we Wrocł awiu I w Poznaniu, Teatrem Słowackiego w Krakowie, a ustatnto 
z Teatrem Nowym w Łodzi 
Wśrod ważniejszych w rezysersk1m dorobku Mac1e1a Prusd prdc pojawiały 
się często real1zaqe dramatow polskich ramantykow („Dziady", „Dziady 
drezdeńskie· . • Dziady Zbliżenia" A M1ck1ew1cza .• Fantazy· 1 .Kordian· 
J Slowack1ego, „Nte Bo~ka komedia· Z Kras1ńsk1ego]. wysoko cenione były 
obie realizacje „Wyzwolenia·. a takze .Nocy hstopadowe1· St Wyspiańskiego, 
.Szewców" 1 .Gyubala Wahazara· Witkacego, .Operetki" W Gombro 1ua . 
• Plutonowa" oraz .Wisniowega sadu" A. Czechowa, c1y wreszcie ser ia 
spektak li szekspirowskich 
Maciej Prus wyrezyserowal dotychczas dziewięć dramatów Szekspira 
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Były to Jytus Andronikus (1987]. .Ryszard 111· (1993], .Stracone zachody 
m1losc1" [1994). „W1ernir Trzech Królt" [1998]. .Juliusz Cezar· (1996] .Kroi 
L ar" (1998], .Hamlrt" (2003), .Komedia omyłek" [Z003) 1 dla teatru TV 
.Perykles· Dwukrotnie - w roku 1994 t 2005 - został uhonorowany nagrod 

Złotego Yortc_ka na gdańskich Fest1walarh S1rksp1rowsk1ch (za .Stracone 
zachody m1łośc1" z Teatru Polskiego w Warszawie I „Komedię omył ek'' z Teatru 
Nowego w lodLI) . Zdabyl Lakże Nagrodę rundaC)l Theatrum Gedanense 
za .Jultu>za Cezar~" zrealtww~neqo w 1'396 rakli w Teatrze Polskim 
w Warszawie 

Maciej Prus 1esr rówmez cenionym rezy>erem operowym W 19 7l roku 

w Teatrze W1elk1m w Warszawie przygotowal .Straszny dwor'' St Moniuszki, 
cztery lata pótme1 zrealizował na te) scenie .Don Giovanniego· W A. Mozarta, 
dwukrotnie - w Poznaniu I Krakowie - pracował nad .Królem Rogerem· 
K Szymanowskiego, z kalet w Operze Wroclawskie1 wyreżyserowa ł .F1tle1ta• 
L van Beethovena. a w Teatrze W1elk1m w Łodzi .Eugeniusza Oniegina" 
P [La1kawsk1eqo I . Lukreqę Borgię" G Donizettiego 

Ola teatru TV przygolowal m 1r1 .Aktora" [ K Norwida, „Zycie Galileusza· 
B Brechta, .Edwardd li" [h Marlowe 'a, .Intrygę 1 m1łosC F. Schillera 



+ MARCIN JARNUSZKIEWICZ 

(ur 1 q47], scerrngra f I rezyser, pratesor sto ł eczne i Akademii Teatra lnej 
Deb1utaw<i l w 1974 roku 1ako autor scenografi i do głośnej 1nscen1zac11 
.Balladyny" J Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza Jako a~ystent 
reżysera po1awlł się u boku Andrzeja Wa1dy podczas pracy nad .Sprawą 
Dantona" St . Przybyszewski~!. a scenografie tworzył dla takich rezyserów 
1ak Zygmunt Hubner, Wa1c1ech Ze1d ler, Marta Wachowiak, Agnieszka Holland, 
Andr ze1 Rozhln, Kazimierz Braun, Wanda Laskowska, Andrzej Damaltk, 
Maciej Prus, Zb1gn1ew Brzoza czy Bohdan Cybulski, z ktcirym zreal1zowa l 
m.1n . „Przeds tawienie 'Hamleta ' WP wsi Glurha Dolna· I Bre~ana , „Operę 

za trzy grosze· 8 Brechta, .Mroki" I .Grzechy staro~cl' B Schaeffercl, .Akt 
prze ryw~ny· T Rózew1cza. 
Owukratnle prarnwał w Teatrze Polskim w Bydgoszczy . w 1974 roku 
przygotował scenografię do .Okapi" St Grochowiaka w rezyseril 
M Wachowiak, a w l 986 razem z Krzyszta fem Ro ściszewskim zrealizował 

dramat P O l:.nqu1sta .Z tycia glist" 
Wsró d prac reiysersk1ct1 Marcina Jarnuszkiewicza uwagę zwrara1~ m m „Glo 
sy' I. l1 ed y ńsk1eqa [Teatr Jaiacza w Olsztynie, 1978 - rezysersk1 debiut]. .Bra 
le malzeństwa · T Ri'lzewlcza [Teatr Kochanowskiego w Opolu], .Do Damaszku" 
A Srrrndberga (Teatr Szwedzka Z/4 w Warszawie). „Samoobrona· 1 .KonleL 
pół~w1n1· H. KJ1zara [Teatr Studio w WarszawlP), „Na szczytach rozpauy" 
wg tekstów [larana, Strindberga I Thomasa [Teatr Nowy w Łodz i ) 

Osobne 1 Wdżne mre1sce w twórczosc1 Marcina Jarnu5zk1ew1cza zajmu1~ .Sce 
ny pasy1ne· wg Ewangeli i św . Mateusza z muzyk ą J S Bacha, prz ygotowane 
we współpracy z Romanem Wożniakiem „Sceny pasy1ne· to przedstawienie 
bez aktorów, z animowanymi przez Worn1aka formami plastycznymi 
WspólprarnJąc z poznańskim Teatrem An1mac11 Marcin Jarnuszkiewicz zrea ll za
wal wysoko renione I nagradLane spektakle .Piękna 1 bestia· St Grochowiaka 
ora1 ,Królowa śniegu " l i Ch . Andersena, a w Dłszlyńsklm Teatr1e Lalek .011k1e 
łabędzie" LPgoż autara . Prestrrnwe nagrody zdobył tn auto rski spektakl 
.Urodziny infantki " wg O Wilde' a przygotowany w sto łe[znym Teatrze .Lalka" 

rok cemu 
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dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 
zastęprn dyrektora ds . ekonomiczno admin1stracy1nych, 
główny księgowy MICHAŁ WDJTUS kierownik l1terack1/asystent dyrektora 
EWA ADAMUS-SZYMBORSKA dramaturg ŁUKAS Z CHOTKOWSKI koordynator 

pracy artystycznej BERNADETA FEDOER 

kierownik dmlu 1echnlcznn-gaspadarczego TOMASZ KAZMIER[ZAK 
brygadzista techn1czne1 obs ł ugi sceny TOMASZ WDJ[ IE[HDWS Kł 

mantaży~cl sceny PIOTR BIAŁKOWSK I , ARTUR EKWI . SKI, J AROSŁAW 
KUBIŃSKI , MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI 
pracownia elektra akustyczna ROBERT ŁO SI CKI (klerawmkj, LESZEK DRYGAS, 
TOMASZ ŁOWl[K I , ŁUKASZ SZYMBORSKI, EUGENIUSZ WłSN I EWSK I 

pracownia kraw iecka EWA STAŃS KA [k1erawnik]. łWONA LEWA NDOWSKA, 
ALINA TAOYCH pracownia fryzferska JADWIGA MŁYNARCZYK 
rekwizytor EUGEN IUSZ BARANOWSKI stolarze KRZYS ZTOF PAWLAK, 
WITOLD WŁOCH ślusarz J AROSŁAW ANDRYSIAK garderobiane OLGA 

BETANSKA, JADWIGA KAMIŃSKA 

dzial promaLji 1 marketingu, biura festiwalu prapremier KATAR ZYNA 
KAMERO U ŁA-GAP IŃSKA , MONIKA KOTOWSKA, HONORATA Z l t'.I ŁKOWSKA 

kasa !WONA LEWANDOWSKA, ŁUKASZ ŁOBDOZ IŃS K I 

rezerwaqa 1 sprzedaz biletów 
tel /fax OSZ 321 DS 30 
poniedziałek - nieczynne. wtorek-piątek lZ OO lB OO 
rezerwaqe internetowe www teatrpolski pl 
kasa teatru czynna gadzinę przed rozpoczęciem spektaklu 

Prawa auta1 sk1e Stan1slawa Barańczaka reprezentuje Stowarzyszenie 
Autorów ZA IKS 

projekt graficzny programu HOMEWDR K logo pra1ektu MAMASTUOID 
druk ZAKŁAD POLIGRAFICZNO -WYDAWNICZY PDZ KAL 



Glębako zakorzeniany rasizm, egoizm i nienawiść prowadzą do zbrodni 
Pu[her za[howu1e iednak 1romrzny dystans wobec opow1adane1 histarfl, 
utrzymując w1dow1sko w stylistyce popkultury. Po dokonanej zbrodni, Otello 
w blyszrzą[ym, zlot ym garniturze śpiewa do mikrofonu Pay the cause ta be the 

boss Ale ma martwe arzy 

7-8.02 
śrad1 u.w1rtek nan-stap + 61lul1 Kantorek, al. 6d16sk1 
AKUA A4D KG, ZRÓB TO SOBIE. I" 
idea: Anka Kowalak 
realizacja: 

+ ŁUKASZ CHOTKOWSKI 
fur 1981) kurator festiwalu Expres::. E[ 47, od·rien1e polityki (kwiecień 2006 
Warszawa], kurator lestlwalu .Postdrama Pra1ect" (kwiecień 2005 Warszawa) 
poświęconego teatrowi postdramatycznemu Asystenl M~I Klerzewsk1e1 przy 
real1zaq1 .Medei· w Teatrze Wybrzeze oraz Fedry' w Teatrze Narodowym 
W styczniu br, 1ako dramaturg, zaczyna próby do .Szkl11ne1 mena1ern· 
w rezyseru Tomasza Gawrona w Teatrze Wspólczesnym w Snzcc1111e Pr amie 
przy orgamzacJI polskiej ekspozycji Praskiego Quadrienalle [czerw1er 2007] 
p0Sw1econemu sztuce scenografirzne1 Drukowa! reksty teoretyczne o Mannie 
Abt amov1ć I Sarah Kane w .D1daskaliach", .Dialogu· Opublikował sztukę 
• N1estąd" [Dialogu 3/2006) oraz .Perlormatykę Motyli" w dodatku do pisma 
lttrr ack1ego .Lampa· (lata 2005) Jest rzłonk1em stowat zys zen i a .Galena Le 
Madame , stud1u1e w warszawsk1e1 Akadem11 Teatralnej Ma psa Oad11 

Wystylizuję swoje ciało. 
Stanę się towarem do skonsumowania. 
Zamknę swoje ciało wraz z 20 kg jabłek i 20 kg pomidorów 
w przeszklonej Galerii Kantorek na głównej ulicy Bydgoszczy. 
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Skonsumuję 20 kg jabłek i 20 kg pomidorów. 
Moje ciało będzie konsumowane przez 20 kg jabłek i 20 kg 
pomidorów. 
Konsumentem akcji zostanie Przechodzień, każdy przypadkowy 
człowiek, który akurnt znajdzie sir; na ulicy Gdańskiej. 
Konsumentem będzie też każdy użytkownik Internetu. 
Co godzim; bi,:dr; zamieszcza! na intcrncrowej stronie teatru 
10-minutowc filmy z akcji. 

Impulsem do zrealizowania akcji była śmierć z anorektycznego 
wycieńczenia modelki, która w ostatnim momencie iycia ważyła 
40 kg. A przez ostami rokjadłajedynic pomidory i jabłka. W chwili 
gdy umierała, jej menadżerowie dopytywali lekarzy, kiedy wypiszą 
jq ze szpitala. jej ciało mialo podpisane kontrakty na setki tysięcy 
dolarów. jej ciało bylo świetnym towarem. 

,iało to kostium. 
Ciało należy przykroić. dostosować do ogólnie przyjętych wzorców. 
Dostosowanie ci al a zazwyczaj dokonywane jest w samotności. 
jest wielomiesięc1.nym proccsc:m. 
Tresowanie ciała srajc si~ problemem dopiero gdy dochodzi 
do hospilalizacji. 
Cialo poddawane bezustannej obróbce: świetnie sir;: sprzedaje. 
Rozkład ciała świetnie się sprzedaje. 
Cialo chore. torturowane, martwe staje się ikoną popkultury . 

Chotkowski Łukasz 



Io będące sumą fascynacji literackiej. muzycznego doświadczenia 
i przyjaźni z poetą i tłumaczem Maciejem Słomczyńskim. 
Artysta wystąpi z zespołem Soyka Sekstet. Towarzyszyć mu będą: 
syn Kuba na perkusji. Zbyszek _Uhuru- Brysiak. magik od wszelkiej 
maści przeszkadzajek. Michał Zduniak na perkusji, Przemek Greger 
na gitarze c:lcktryczncj i akustycznej. Mario Matysek na basie elek
trycznym. 

6.DZ 
wtar!k + gadz. 18 + TPB 
PROJEKCJA .POSKROMIENIA ztO$NltY" W. SZEKSPIRA W RE1YSERll 
KRlYSZTDFA WARLIKDWSKIE60 
premiera w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w 1997 (z zasobów 
zarejestrowanych przez TVP Kultura); w rolach głównych: Danuta 
Stenka. Małgorzata Kożuchowska, Adam Fcrcncy 

+ KRZYSZTOF WARLIKOWSKI 
ma dar czyiarna klasyrznych dramatów.1aklly ostaly napisane wczora1 
Z renesansowe1 kome1J11 wydabyl Jeden z ni!lllordz1PJ 1akłnmanych mitów 
XX wieku - mit kobiety wyzwalaną [ ] Jego in ,renrzaqa nie 1est koleiną 
wrrs1ą h1storu a medalach pozycla małzeńsk1ego. lecz naładowan~ seksem 
gar zką komedią a męskim szow1mzm 1e. Koml'd1ą bez lli!ppy endu Rezysr.r 
nie tylko przeb1ern swarrh bohaterów w marynarki, co czyniło wielu przed 
nrm. ale da1c~ 1m dz1s1r1s19 św1adn111oś{ Jego mę1rzyfm 1achowu1ą się I ak. 
Jakby za Gęsia oglądali .D1ca duzestnega, Jego kobiety zapatrzyły się 
chyba na. Vaque· Gdzie się nauczyli brutalna~c1.1ak nie w kin1e7 Gdzie się 
nuuczyll m1lośc1.1ak me w 1lustrnwanycl1 czasup1smach7 Do tl'go muzyka 
Pdwla Myk1etyna na saksofon 1 akordeony - 1 mamy Szekspira odmłodzonego 

a cztl'rysla lat, którego ogląda su: jak filmy Fell1nlego Autor zniósł to świetnie 
[R Pawłowski, Gazeta Wyborcza nr 6/1998) 
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WYKŁAD „REINTERPRETACJE SZEKSPIRA" THOMASA IRMERA 
(„THEATER DER ZEIT") 

+ THOMAS IRMER 
(ur 1%2] stud1owal germanistykę 1 amerykanistyk~ w Lipsku W latach 
1990-91 był stypendystą Fundaq1 Fulbrighta w Stanarh Z1ednarzonych 
Doktoryzowal się z zakresu amerykansk1e1 literatury współczesne1 
Oo 1996 wykładał na uniwersytecie w Lipsku. W latach 1998·2003 byl 
redaktorem czasopisma Jheater der Ze1r, a od 2003 wykłada h1stor1ę 
teatru amerykansk1ego w Instytucie Studiów Północnoamerykalisk1ch 
na Wolnym Uniwersytec·e w Berlinie, od 2004 pracu1e 1ako d1amaturg 
przy Festiwalu Sp1elze1teuropa organizowanym przez Berliner Fes1sp1ele 
Jako krytyk teatralny współpraru1e z tak 1m1 czasop1smam1 Jak .Didaskalia". 
.Maska" [Słowenm}, .ShakPspeare· [Norwegia} , a takzr z niemieckim 
Jhr.ilterheute· Jest autorem publ1kac11 .F•ank Castar fs Volksbuhne· (2002), 
.DIP Buhnenrepubl1k Thriltet 1n der DDR" (2003) .• Luk Percl'val Theater und 
R1tua1· [2005) oraz współautorem filmów telew1zy1nych .Die Buhnenrepublik" 
(wspólnie z Matthiasem Schmidtem, 2003) 1 .Europu m Sturken· [wspólnie 
z. Andrzeiem Klamtem, 2004). 

PROJEKtJA „OTELLA" W. SZEKSPIRA W RE%YSERll STEFANA PUtHERA 
premiera w Dcucsches Schauspiclhaus w Hamburgu w 2004 
(z zasobów TVP Kultura) 

+ STEFAN PUCHER 
re2yser odwazn~J ·eal1zac11 Otella". 1es1 uwazany za 1edn~go z na1bardz1e1 
radykalnych twórców młodego pokolenia 111emfeck1ch reżyserów Zyskał sławę 
inteligentną, na wskro~ wspolcz~sną remtrrpretacją klasyki Bohaterem 
, Otella" uczynił mlodego idola popkultury nil wzór Michaela Jacksona czy 
Jamesa Browna. sławnego kompozytora .Srxmartune·. czy tez uw1e lb1anego 
p1ęfr1arza Muhammada Al1 Otoczenie Otella to pade1rzane towarzystwo 
w1vlk1ega biznesu. w którym to[ly się bezwzględna walka o władzę 



kazdy zarusywał swo1e sny] . a w roktJ 2002 powstał pro1ekt .Pazdrow1rn1a 
z Alej Jerozohmsk1ch" lZyl1 słynna 15-metrowa sztuczna palma daktylowa, 

ustdw1ona w Alr1arh Jerazoilmskach w Warszawar 

Tematem debaty towanyszącej premierze _Tymona Ateńczyka
będzic ekonomiczne, kulturowe i filozoficzne znaczenie nowoczesnej 
konsumpcji. jak dalece konsumpcja zmieniła doświadczenie życia 
w społeczeństwie.jak wpłynęła na wybory i zachowania jego człon
ków. Czy jest tylko jednym ze stylów życia, czy jest już od samego 
życia nieodróżnialna? Korzystając z różnorodnych doświadczeń 
uczestników debaty będziemy zastanawiać się nad skutkami kon
sumpcji w wymiarze egzystencjalnym. wpływami nowych technolo 
gii na zmianr; jej dynamiki, a także zastanowimy się, jaką postawę 
może w świecie konsumpcji wypracować artysta. 

5.02 
panledzl1łek + gadz. lli + 51(1 prilll TPB 

6.02 
wtarek + gadz. 16 + S1ł1 pr611 TPB 
WARSZTATY „TYMON ATEIU:ZYK. PORTRET PAMl~CIOWY" 

prowadzenie: 

+ JUSTYNA SOBCZVK 
(ur 1CJ77] studiowała pedagogikę spec1aln~ [Uniwersytet M1koła1a 
Kopernika w Toruniu), wiedzę- o teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie) 
oraz pell.igog1kę teatralną (Urnwersllat drr Kunste w Berlinie], od dwórh 
lat realm~p! autorska pro1rkt edukacji teatrnlne1 w lnstytu[ir Teatralnym 
1m Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. prowadzi takze grupę te all aln~ 

w wars1awsk1ej szkolr speqalne1 .Dać szansę" 
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Warsztat ma na celu twórcze spotkanie w przestrzeni konkretnej 
inscenizacji po to, by używając teatralnych metod pracy, spróbować 
wgryźć sic; w teatralne ciało, jakim jest przedstawienie. 
Tłem i celem naszych działań będzie historia Tymona Ateńczyka. 
Kim jest Tymon Ateńczyk? jaki skonstruowalbym jego portret pa· 
mięeiowy? jaki obraz zostaje po nim w mojej głowic? jaki smak na 
języku.jaki zapach w nozdrzach? 
Improwizując, działając z tekstem, odwołując sic; Jo obrazów zapa
mic;tanych z przedstawienia, spróbujemy porozmawiać o .Tymonie 
Ateńczyku". 

5.02 
panledzl1łek + gadz. ZD + TPB 
KDNCERT .SONETY SZEKSPIRA" W WYKONANIU STANISŁAWA SOYKI 

+ STANISŁAW SOYKA 
[ur 1 CJ59]. wokalist~. kompozytor, pianista. ahsolwl'nt Wydziału Kompozyq1 
1 Aran1<ir11 Akildrm11 Mu1ycmr1 w K~tnw1r.irh Orb1utowal w 1978 w F1lharmo 

n11 Narodawe1 reC1tałem muzyki bluesawe11 go~pel Od tego czasu pozostaie 
jednym z na1[1ekawszyl11 współrzrsoych artystów wc1~ż aktywn1r obecnym 
w polsk im zyuu muzyr znyrn I est radowym WspółprarUJP z grupami 1an-rat
kowym1. z t110 Woj11~thd l<drnlakil, a przede wszystkim z zespołem Tae Break 
t jego gitarzystą Jdnuszem YdnlniJ Iwańskim, z kllirym nagrał wiele płyt, 
m.111. słynną Arnustlc 1 Nropo~111ve, a takle występuwał na larznyLh koncertach 
w kraju 1 zagramrą [kra1e fur opy Zathodnie1. Stany Z1etlnouone, Meksyk) 
Stanisław Soyka 1est laureatem prest1zowyth naqrcid i wyrózmer"a I Muzyk Ruku 
1981, Nagroda am. K Komedy, Vanar, Bursztynowy Słowik, Fryderyk). 

Sonety Szekspira (zapis plytowy: Soyka.Sonety. Shakespeare - 1995), 
do których skomponowal muzykę. to - jak twierdzi artysta - dzie-



+ ANDRZEJ 1UROWSKI 
[ur 1944), dr hab nauk hurnamstyrznych, literaturoznawca. teatrolog, eseista, 

krytyk teatralny, filmow1Pr, konsultant artystyczny Międzynarodowego Fesu

walu Szekspu owskiego w Gdańsku 1esl wybitnym badaczem slen1rznych clz1e-

1ow Szekspira, autorem ll[!nych pubhkaqi ksitizkowyrh [m 111 .Czytając Szek

~pira·, .Szekspir w mniu gwiazd· .• Szekspir 1 W1elk1 Zami:t"J poświęconych 
swemu ulullmnemu dramaturgowi Templ'rament dz1ennikarsk1 zademonstrowal 

przygotowUiilC dla telewizji blisko 20 ftlmliw dokumentalnyrh zw1~zanych z kul 

tur;i A111. Ameryki Południowe11 Europy, tworzył takze lub współtworzył sce· 
nariusze widowisk teatralnych 1 programów telew1zy1nyrh W 2004 roku prof 

Andrzer Zurowski obchodził 40-lcrle pracy twlirrze1 z tej okazji został uhono· 
rowany Krzyzrm Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrod~ Prezy 

denta Miasta Gdańska - .za range prary in1elektualne1 dla miasta 1 świata• 

3.DZ 
sabata + 9adz. 19 + TPB 
PREMIERA „TYMONA ATENCZYKA" W. SZEKSPIRA 

reżyseria: Maciej Prus 
scenografia: Marcin Jarnuszkiewicz 

4.02 
nl1!dZl1!l1, 9adz. ZD.3D + TPB 
DEBATA "KONSUMPCJA: MIEC ALBO NIE MIECJ" 
moderator: Pawel Mościcki 
udzial biorą: Edwin Bendyk. Agata Bielik-Robson i Joanna Rajkowska 

+ PAWEŁ MD~atKI 
(ur 1981) po studiach z zakresu kulturoznawstwa 1 filozofii na Uniwersytecie 
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Warszawskim 1rst obernie doklorilntrm Wydrnłu Palomstykl Uniwersytetu 
Jag1ellarisk1ego Pracuw 1ako redaktor P1 zeglądu F1!ozofirzno·L1terack1ego", 

1est takze członkiem zespołu .Krytyki Polityczne( Za1mure się wspliłrzesn~ 
Mlozofi~. teorr~ l1tera1u1y 

Paweł Mo5mk1 zaprosił do debaty 

+ EDWINA BENDYKA 
[ur 1965) dz1enmkdr za tygodnika .Pol1tykrl", pubhcy~tę 1 pisarza, 

wykładowcę Collegium C1v1tas. Szkoty Wyzsze1 Psychologii Społeczne1 oraz 
[entrum Nauk SpolecznyLh PAN, autora nominowanego w .'.'003 da nagrody 

NIKE zbioru rse1ów .Zatr..ita studnia Rzerz a władzy 1wolno~c1 " 1 pozyq1 
.Antymatr1x - rzlow1ek w lab1rync1e s1rcl"; 

+ AGATĘ BIELIK·RDBSDN 
(ur 1%&1. dr lilozofi1 z h stytutu F1la1oh1 1 Socjologu PAN, wykladowczyni~ 
w Szkole Nauk ':.połrrn1yrh PAN i O~rodku Stud1ow Arnerykarisk1ch . 

publicystkę, ktura wwółprarnw z redakq~ .EU1opy' - dodatku .Dziennika" 
Opublikowała dotychuas takie rrnzyC)e.1ak .Na drugim brzegu mhil111nu 

Filozofia współuesna w poszuk1w~rr1u nowego podmiotu" .• Inna 

nowoczesnośC: Pytania o wspi\łrzrsną formuł~ duchowości" 1 .Durti 
powierzchni Rew1z1a romuntyrzna I filozofia": 

+ JOANNĘ RAJKOWSKĄ 

fur 1964] drtyst~r, pla>tyczkę absolwrntk~ historii sztuki Uniwersytetu 
JaQ1ellollsk1rRo oraz wydz1alu malarstwa krakowsk1e1 ASP w prnrnwm 

J Nowos1elsk1ega W astatnrrh ldtutt1, 1ak piszą spec1ali~c1 . fasrynu1ę 

/il działania kreatywne na pogramau sztuki 1 rwczyw1swsci. 1eahzaqr. 

w puestrzeni pub/1cine1 lr/ prace od1narza1ą sir sporę dozą 11on111 dystansu 
do pode1mowanych tematów Z raku 2000 pochodzi pro1ekl .Salystakqa 

gwarantowana· [prez~ntował senę produktów konsumpcyrny(h wytworzonych 

na bazie własnego mld artystki.], pcifo1e1 !Jył proiek1 .Dziennik snuw" [przez 

ze~t dni mrmal 300 osób spulo rotacyrnir w Galem XXI . u po przebudzeniu 



26.01 
pit tek+ godz. 15-11 + Hlil pr611 TPB 
WARSZTAT "6EST PSYCHDLD61CZNY MDNOL060W SZEKSPIROWSKICH" 
prowadzenie: 

+ JAROSŁAW GAJEWSKI 
aktor teatralny 1 hlmawy. prorektor Akademii Teiltralne1 w Warszawie I protesar 
Wydz1alu Aktaisk1Pga Po ukonczeniu stole[zne1 PWST [dyplom w 1984) pra 
Lawa! w Teatr Lr Polskim (1984·87] 1 Orumatycznym (1987-2003] Od 2003 
roku 1est członkiem zespołu Teatru Narodowego Grał w przedstawieniach 
re2yserowany(h p1zez min T Łomn1ck1ego, Z Zapasiewicza. P [1epluka, 
A L1brry, K Lupy, P [1eśldka, A Seweryna. J Jarork1ego, J Englerta, M Prusa 

Uznawany przez krytyków teatralnych za nienagannego technika Jarosław Ga 
1ewskr 1~st laureatem l1rznych nagród r wyróznień. tak1(h 1ak nagroda li Ogól 
nopol~k1ego Przegl11du Szkol Dramatycznych w Lod11 za rolę Bluma w dyplo 
mowym spektaklu .Kariera Alfy Ornegr J Tuwima 1 M Hemara [1984], nagrody 
wrocławskiego 1 toruńskiego fesuwalu teatrów jednego aktora za monodram 
.Oµaw1eśi'. o okrutnym zbó1n1ku Folsztyń~k1m 1 nieszcz~snym kaue Holuszce" 
D Zel1nk1, nagrody XXX i XLV Kal1sk1ch Spotkań 1eatralnych ?a rolę Wiem 
w spEKlakłu .Moskwa - P1etuszk1" W Jerofieiewa (J 9q0] i za Senenusa czyli 
Merłmd w spektaklu .Merlrn Inna h1starra· T Słobodz1anka (2005) W 1997 ro 
ku zdobyl nagro~ę 1ndyw1dualną Festiwalu 'lzek>p1rowskrego w Gdilńsku za 
rolę Blaznd Lakmusn w .Jak wam się podoba" W Szekspira. 

W trakcie warsztatowych ząjr;ć .Gest psychologiczny monologów 
szekspirowskich" Jarosław Gajewski będzie praeowal z uczest· 
nikami nad wybranymi z różnych dramatów Szekspira tekstami 
(m.in. z .Króla Leara", .Hamleta", .Miarki za miarkę"), korzystając 
z metody Michaila Czechowa - guru amerykańskiej szkoly akcor
skiej. kładącego nacisk na sferę duchową. w której uaktywniany jest 
proces twórczy. 
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27.01 
solllt1 + godz. ZD + TPB 
AKCJA OBRAZ/DtWIĘK 
ZA6RAJ I POMALUJ SZEKSPIREM NA IMPREZIE W TEATRZE. 
Inspirowane Szekspirem granic i malowanie: na ścia nie: nocą. 

Wsc~p wolny. 

W oparciu o fragmenty ~Tymona Ateńczyka" malarze stworzą na 
ścianach teatru obra;i;y, muzycy wypełnią przestrzeń dźwiękiem 
podczas jam session. a Krystian Wieczorek vel Tymon Ateńczyk 
sprowokuje do myślenia 
Jeżeli masz ochotę zostawić fragment siebie w teatrze - nasze ściany 
są na Ciebie otwarte. 
Jeśli koehas;i; muzykę i chcesz poimprowizować z innymi - weź swój 
instrument. Przyjdź . 

28.01 
nldzlela + godz.18 + TPB 
OTWARTA PR OBA" TYM DNA ATElłCZYKA" 
SPOTKANIE Z TWORCAMI - rci.ysc:rc:m Maciejem Prusem i aktorami 
poprowadzi Łukasz Chotkowski 

29.01 
ponldzl11tek + godz. 14 + WS6, ul. 61rllary Z 
WYKŁAD „TYMON ATEJilCZYK. MIĘDZY DOBROCIĄ A 6ŁUPDTĄ" 
prof. Andrzeja Żurowskiego 
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Współczesny świat stawia teatrowi szczególne zadania. W tej ulotnej 
dziedzinie sztuki zawsze bowiem liczyło się ro, co aktualne. Kontekst 
społeczny i historyczny w sposób ismeny dookreśla sens przedsta
wienia. Dzisiaj, w czasach globalnej rozrywki, teatr staje się ważnym 
miejscem bezpośredniego spotkania ze sztuką , miejscem. które 
daje szansę głębszej analizy rzeczywistości i bardziej ?.aangażowanc 
uczestnictwo w kulturze. Dlatego nic może uciekać od tematów trud
nych, dotykających ważkich problemów intelektualnych. społecznych 
i moralnych naszych czasów. Teatr musi sprostać wyzwaniom czasu. 

Chciałbym. żeby TPB byl teatrem o czymś , aby zabierał głos w istot
nych sprawach. był miejscem, gdzie inicjuje ~ię dyskusje. Temu 
celowi służy idea projektów. Każdy projekt będzie zespołem zdarzeń 
wyprodukowanych i zorganizowanych przez TPB a dotyczących jed
nego problc:mu, określonego haslcm przewodnim. W skład projektu. 
oprócz premier, wchodzić będą: wykfody. warsztaty, panele dysku
syjne. wystawy, konferencje, koncerty. akcje artystyczne. projekcje 
filmów. W ten sposób nasz teatr będzie na pewien czas zapraszać do 
dyskusji dedykowanej wybranemu tt:matowi - istotnemu w danej 
chwili dla naszego życia społecznego bądź doniosłemu artystycznie. 
Chciałbym, aby nasze projekty spełniały nic tylko funkcję informa
cyjno-edukacyjną wprowadzając widzów w problematykę propono
wanych spektakli, ale żeby również prowokowały do wymiany poglą

dów. do dy~kusji. które połączą różne środowiska i skierują uwagę na 
nurtujące nas kwestie. 

Nasz pierwszy projekt - PO CO TYLE ŻREC/SZEKSPIR • - dotyczy 
konsumpcji. W trakcie zaplanowanych na niecałe dwa tygodnie wy
darzeń, razem'/. naszymi gośćmi zapraszamy Państwa clo dyskusji 
nad zadanym przez jedną z Szekspirowskich postaci pytaniem, które 
stało sit; hasłem projektu. Wszak odpowiedź jest dużo mniej oczywi
sta niż się w pierwszym momencie wydaje. 
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