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Chorzowianin, absolwent Uniwersytetu Wroctawskiego, historyk sztuki, 

dramatopisarz, reżyser, nauczyciel akadernicki. W latach 1989-1994 

dyrektor artystyczny Galerii Sztuki Wspótczesnej BWA w Katowicach, 

w latach 1994-2000 wicedyrektor Narodowej Galerii Sztuki ZACHĘTA 

w Warszawie, w latach 1991-1997 wyktadowca Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w latach 

1997-2004 wyktadowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Obecnie wyktadowca na Wydziale Radia i Telewizji (Wydziat 

Reżyserii i Operato rski) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W latach 2001-2006 etatowy reżyser w Teatrze Wybrzeże 

w Gdańsku. Od września 2008 roku Dyrektor Naczelny 

i Artystyczny Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. 

Autor dramatów: 

„Kostka smalcu z bakaliami", „Wernisaż", ,.Oskar i Ruth", „ Lemury", 

„Noc Helvera··, „Beztlenowce'', „ Fantom", „Bez tytułu" , „Cynkweiss'', 

„Entartete Kunst", „Preparaty", „Helmucik'', „Sprawa rniasta Ellrnit", 

„Kompozycja w słońcu", „Czarodziejka z Harlernu", „Kompozycja 

w błękicie" oraz powieści „ Archipelag Wysp Pingwinich" (wyd. SICI). 

Drarnaty te wystawia ły m. in.: Teatr Rozmaitości w Warszawie, 

Teatr Studio w Warszawie, Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr 

Stara Prochownia w Warszawie, Teatr Polski w Poznaniu, 

Teatr im. W. Siernaszkowej w Rzeszowie, Teatr Nowy w Łodzi , Narodowy 

INGMAR VILLQIST 

Stary Teatr w Krakowie, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr Śląski 
im. Stanistawa Wyspiańskiego w Katowicach, Teatr Korez w Katowicach, 

Teatr Wybrzeże w Gdańsku , Teatr Wspótczesny w Szczecinie, Teatr Kriket 

w Chorzowie, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu , Teatr im. W. Gombrowicza 

w Gdyni, Tea tr Narodowy w Sofii, Theater GegenStand w Marburgu, Bitef 

Teater w Belgradzie, Państwowy Teatr w Koszycach, Brit-Pol Theater 

oraz Theatre With Accent w Londynie, Schauspielhaus w Ousseldorfie, 

Kamerni Teater w Sarajewie, Divadlo im. A. Bagara w Nitrze, Divadlo 

v Celedne w Pradze, Staatstheatre w Wiesbaden, Zecheteather w Essen, 

Kathakomben Teather w Essen. Teatr Narodowy w Wilnie, Pradze, 

Bratystaw ie. Rydze, Prague Theatre Academy w Pradze, Grand Theatre 

w Luxemburgu, Male Divadlo w Levicach oraz w Teatrze Telewizji w Polsce 

i w Czechach. W Teatrze Rozrywki wyreżyserowat musical „Rent". 

Sztuki Ingmara Villqista zostaty przetłumaczone na język 

niemiecki, angielski, francuski , wioski, szwedzki, czeski , 

słowacki , bułgarski, węgierski, chorwacki, ukraiński, litewski, 

estoński , hiszpański, kataloński, portugal ski, rosyjski. 

Czterokrotnie nominowany do paszportu „ Polityki", w 2004 

roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Chorzowa w dziedzinie 

kultury, a w roku 2005 uhonorowano go statuą Orła Śląskiego 
za „niepodważalną wartość oraz wkład do kultury narodowej" . 

Wbrew pozorom teatry mają pewien ktopot z Ingmarem Villqistem, choć jego 

sztuki były i są grywane na wie lu scenach, zaś zwłaszcza po „ Noc Helvera" 

chętnie sięgają reżyserzy z różnych, nawet bardzo odlegtych od Polski kra

jów Przywykło się twierdzić, że w ostatnich latach Villqist jest najczęściej 

granym współczesnym dramaturgiem polskim i że od czasu pojawienia się 

w naszym teatrze Janusza Gtowackiego, a potem Tadeusza Stobodzianka nic 

ciekawszego czy bardziej intrygującego w nim się nie zdarzyło. 

Ale kłopot jest, bo odbiór sztuk Villqista zakłóca ich skrajny pesymizm. 

Także ich jawne odrywanie się od rzeczywistośc i pozaliterackiej . Tej „kon-

kretnej", niechby przynajmniej tylko aluzyjnie podpowiadanej . Wykreowany NORMALNI LUDZIE, NORMALNA MIŁOŚĆ 
w nich świat, nawet jeśli zachowuje pozory swojskości i „normalności", prze-

nika dręczący niepokój oraz dtugo i skrzętnie przed nami ukrywana, ale nie-

mal namacalnie wyczuwalna zapowiedź jakiejś niechybnej katastrofy, której 

pierwszy akt już się rozegrał bez naszego, czytelników czy widzów, udziatu. 

Lecz za chwilę, to pewne, zdarzy się coś jeszcze gorszego, coś straszniejsze-

go i nieodwracalnego. Zwykle już sam punkt wyjścia, zawi ązanie teatralnej 

anegdoty, przenosi nas w obszary takiej społecznej czy psychologicznej mat-

ni, że bezwiednie rodzi s i ę w nas odruch ucieczki. Nie chcemy zbyt głęboko 

wnikać w tę rzec zywistość, bo ona nas moralnie unierucham ia , czyni bez-

radnymi. odbiera poczuci e bezpieczeństwa. To nie jest nasz świat, to nie jest 

świat „prawdziwy" - protestujemy w głębi ducha - bo przecież pokazywani 

tu ludzie nie są „normalni". To tylko - by odwalać się do tytułów jednoaktó-

wek Vi llqi sta - jakieś „beztlenowce", .. preparaty", „fantomy" czy .. lemury" 

Stawem - nie ludzie z . .krwi i kości'', tacy jak my, lecz co najwyzeJ nieszczę-

śnicy okaleczeni duchowo bądź fizycznie , którzy z woli jakichś niepojętych 

i okrutnych sit (a cóż my możemy mieć z nimi wspólnego?!) zna leżli się na 

marginesie społeczeństwa . Społeczeństwa, które przecież w swej większości 

jest „ zdrowe" Niech zatem nikt nie wymaga, abyśmy przejęli się ich losa -

mi, abyśmy odnieśli Je do naszego życia, skoro oni reprezentują nieledwie 

patologiczne „mnie1szości" Bo oto w „Beztlenowcach " dwójka homosek-

sualistów wychowuje malutkie dziecko. W „Fantomie" rodzice tylko udają 

przed sobą rodziców, bo przecież dzieci nigdy nie mieli. W jednoaktówce 

„Cynkwe iss" dziewczyna szykuje s ię do ślubu i zap rasza swego ojca, który ją 

w dzieciństwie zgwałci!. W „Kostce sma lcu z bakaliami '" pojawia się ostry 

wątek lesbijski. Jerg z „Bez tytutu" 1est kochającym synern, ale i strzępem 

człowieka umierającego na AIDS. Tytułowy bohater z „Helrnucika" 1est kar

tem, a i Helver z „Nocy Helvera" to osoba trwale emocjonalnie niedo1rzata, 

niedorozwinięta. Także w jednej z najnowszych sztuk Vi llqista. „ Kompozycji 

w słońcu " , znowu 111a111y do czynienia z ludźmi , których współcześni socjolo

gowie nazywają „wykluczonymi, zbędnymi". tutaj - zamk11i ętymi w klaustro

fobicznej przestrzeni nie wyburzonej rudery. A w „Czarodziejce z Harlemu"? 

Z nie1aki111 zażenowaniem podglądamy grzeszny związek dojrzalej kobiety 

i ig-letniego chłopca ... 

Te tematy, te sprawy, o których pisze chorzowski dramaturg. jeśliby spro

wadzić je tylko do tak zarysowanych fa but, które przecież u niego nigdy nie są 

zbyt rozbudowane, właściwie powinny być przedmiotem uwagi publicystów 

bądź naukowców, zwłaszcza psychologów czy psychiatrów. A nie teatru. 
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Albo właśnie socjologów a może także politologów, skoro gdzieś w tle, nawet jeśli odległym i ledwie naszkicowa nym, 
dostrzegamy silę i bezwzględność nietolerancyjnego spoteczeristwa, poddającego się - jak w „Nocy Helvera", „H el 
muciku" i „Entartete Kunst" - totalitarnym podszeptom czy pokusom. Oczywiście , teatry europejskie dość chętn i e 

w przestrzeri takich drażliwych społecznie tematów wchodzą. Debatują o AIDS, o homoseksualizmie, o walce ra s, 
o terroryzmie, o ekspansji islamu, nawet o wojnie w Iraku i tyluż innych problemach, z którymi nie umiemy so bie 
poradzić i które co rusz wchodzą na czołówki gazet, przyciągając uwagę milionów. Zwykle jednak tkwi wtedy w wy
siłkach ludzi teatru choćby kropla publicystycznej żarliwości, jakiś rodzaj buntu , dążenie do polityc znego wstrząs u . 

A u Villqista tego nie ma. Stąd ten kłopot. Zobaczyć tę dramaturgię tylko poprzez pryzmat „nietolerancyjnego spo łe 

czeristwa" albo w prostym zderzen iu z nim, to jakby trochę za mało. Nie zawsze więc wiadomo, jak Villqista czytać, 
jak go grać. Tylko jako burzyciela rozmaitych tabu, który chce nas drażnić i prowokować? Zatem jako autora silnie 
„społecznie zaangażowanego"? 

Wolę myśleć o tych sztukach - także o „Czarodziejce z Harlemu ", choć akurat ta jednoaktówka nie wyprowadza 
nas, jak tyle innych, na skandynawskie fiordy bądź między poprzemyslowe kikuty miast - jak o mrocznych parabolach, 
które wnikają w mroczne ze swej istoty wnętrza ludzi. Wszystkich ludzi. Także zatem tych „normalnych" Jakoś ni e 
mogę oprzeć się przekonaniu, że Ingmar Villqist wszystkie te historie, które opowiada, niejako z rozmysłem wyprowadza 
poza nawias „rzeczywistej rzeczywistości". Poniekąd z bezsilności, bo on - tak naprawdę - wcale nie chce debatować 
o homoseksualizmie, o AIDS, o tolerancji bądź jej braku, o spoteczeristwach „otwartych" albo „ zamkniętyc h". Niech nas 
więc nie zwiodą te jego wypowiedzi, w których wyjaśnia, że preparuje swe kolejne opowieści z „obserwacji" i „własnych 
doświadczeri". No, tak - tak właściwie zawsze jest, gdy sięga się po pióro. Rzecz tylko w tym, że w tej twórczości nie 
wyczuwa się tej pasji penetrowania prawideł, wedle których funkcjonują wspótczesne społeczeristwa, ajaka musi.być 
udziałem każdego szanującego się socjologa czy psychologa. Villqist niezmiennie zwrócony jest w stronę jednostki. To 
ona i tylko ona go zajmuje. I to, co w niej tkwi, to, co w niej po prostu jest i czego wyrwać się nie da, a definiować nie 
warto, bo się nikomu nie uda. Normy społecznego zachowania, ich granice, właściwie go nie obchodzą, a jeśli już , to 
tylko jako bezduszne narzędzia, które jednostce coś cennego odbierają. Co? Choćby - jak w „Czarodziejce„." prawo 
do uczucia, do miłości. To przecież nie jest tak, że Villqist piętnuje, oskarża albo - nie daj, Boże - moralizuje, apelując 
o tolerancję i zrozumienie dla czyjejś odmienności i inności. Owszem, tylko ,,inni" zaludniają jego sztuki. Ale „inny" 
to także ty. Wybiera, wymyśla bohaterów niby do nas niepodobnych, nieraz konstruuje przestrzenie wyimaginowane 
i skrajnie zmetaforyzowane, ale to tylko zabiegi stricte ,,literackie". To mgła czy zasłona dymna, zza której lepiej widać. 
Bo tylko w skrajnościach, tylko po rozbiciu takiego czy innego tabu, wylezie na wierzch jakaś o nas prawda. Zwykle 
nieprzyjemna, nawet odpychająca, bo jakoś nas we własnych oczach degradująca. Stąd kłopot, jaki z Villqistem mus_zą 
mieć także widzowie. Przynajmniej część z nich. To oczywiste, że chociażby tylko z tych wytozonych tu powodow 
dramaturgię tę trudno - ot, tak po ludzku, jak się to mówi - polubić. . . 

Jeszcze większe kłopoty mają recenzenci i krytycy. Nie bawiąc się w stratyfikacje wewnątrzśrodowiskowe, rank1ng1 
ani nawet statystyki, które miałyby potwierdzić wagę i znaczenie tej twórczości, warto na koniec powiedzieć tylko 
jedno: na pewno w ostatnich latach nie byto w naszym kraju dramaturga, który wzbudzałby tak skrajne emocje. Je~n1 
gotowi są nazywać go „odnowicielem dramaturgii polskiej" i stawiać tuż obok tych dwóch-trzech zyjących klasykow 
współczesności, notabene od lat milczących. Inni - wręcz odsądzają go od czci i wiary, nakładając na swe preferencje 
estetyczne i etyczne surowe matryce politycznego skądinąd podziału na teatralnych '.. liberałów" i „konserwatystów:'. 
To wielki paradoks, bo _jak twierdzę - wielkie debaty światopoglądowe, które co Jak1s czas dzielą polskie spo_łeczen
stwo na nie przystające do siebie części, Villqista w ogóle nie dotyczą . Ale te zupełni~ rozJezd_zając_e się opinie 1 oceny 
są również, przynajmniej do pewnego stopnia, typowe i nie trzeba s ię od razu gniewac. T~k dzieje się zawsze, gdy ktos 
mówi coś, czego inni mówić nie chcą lub nie potrafią. Albo uważają, że należy zachowac mtlczerne. 

Krzysztof Karwat 

1. 

Ingmar Villqist w swych dramatach lubi błądzić po ciemnych zakamarkach 
ludzkiego losu, otwierać drzwi do tych pokoi, które wolelibyśmy trzymać za
mknięte, ukryte przed światem, bo chronią naszą intymność przed zniszcze
niem przez bezduszną moc obowiązujących powszechnie nakazów i zakazów. 

„Czarodziejka z Harlemu" wpisuje się w ten właśnie nurt, pokazujący zderze-
nie ludzkich pragnieri z ograniczeniami, jakie niesie kultura, funkcjonujące 
w niej stereotypy i uprzedzenia. 

Sztuka prowokuje do rozważari nad meandrami uczuć, rodzajami miłości, 
silą funkcjonujących społecznie reguł, rolą czasu w naszym szybko upływa- UTONĄĆ W ZACHWYCIE MŁODOŚCIĄ 
jącym życiu, pokoleniowymi barierami, skłania do zadumania się nad pięknem 
młodości i ulotnością szczęścia. 

2. 

Zachwyt młodością dotyka nas wtedy, gdy ten okres mamy już za sobą. Wów
czas gdy go przeżywamy, cieszymy się obietnicami, jakie niesie, ale nie dostrze
gamy piękna niezbywalnie związanego ze wszystkim co świeże i nietknięte jesz
cze niszczącym działaniem czasu. Aby to piękno docenić, trzeba dystansu. 

W „Śmierci w Wenecji" Tomasza Manna (to skojarzenie nasuwa się nie
odparcie) spotykamy podstarzałego pisarza zafascynowanego urodą czter
nastoletniego chłopca, uosabiającego w swej harmonijnej postaci antyczny 
ideat piękna. Pięćdziesięcioletnia bohaterka sztuki Villqista nie tylko po
dziwia urodę swego dziewiętnastoletniego partnera, ale czuje, że dzięki 
niemu ma szansę przeżywania niejako po raz drugi własnej młodości. Pręż
ność i witalność młodego mężczyzny zdaje się emanować siłą, która może 
udzielać się również jej, powodując, że ma szansę żyć w aurze utraconej już 
przecież młodości. 

3. 

Idąc tym tropem warto się zastanowić, co jest tym szczególnym spoiwem łą-
czącym partnerów, znacZllie różniących się wiekiem. Dzieli ich przecież bagaż 
doświadczeń, odmienność spojrzenia i pojmowania świata. Czy związki takie 
muszą być skazane na niepowodzenie? Przywykliśmy, w naszej patriarchal
nej, macho-centrycznej kulturze częściej akceptować bliskie relacje między 
starszymi mężczyznami (najczęściej tymi dość bogatymi) i bardzo młodymi, 
pięknymi kobietami. Model tragicznej, nieprzytomnej miłości starego pro
fesora do wykorzystującej go i upokarzającej młodej szansonistki, przedsta
wiony w filmie „ Błękitny anioł" jako szaleristwo niszczące jego karierę i życie, 
zdaje się przechodzić do lamusa. W naszych czasach rzecz ma się nieco 
inaczej. W takich związkach jesteśmy skłonni dostrzegać z jednej strony my
śliwego , któremu udało się zdobyć wspaniałe trofeum, z drugiej zaś dziew
czynę, która spożytkowała swą urodę do osiągnięcia dobrej pozycji życiowej. 
Rodzaj kontraktu korzystnego dla obu stron. Najak długo, nie wiadomo, ale 
czy małżeństwa rówieśników są rzeczywiście trwalsze w obecnych czasach? 
Czy miłość w takim nierównym wiekowo układzie faktycznie jest wykluczo-
na? Inaczej patrzymy na związki starszych kobiet z młodszymi parterami. 
Tu, w potocznej opinii, zaczyna wiać zgorszeniem i zgrozą . Tymczasem jeśli ćlE~ "' -!b. 
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związki takie budowane są przez osoby zrównoważone i oparte na prawdzi
wej wiedzy o partnerze, mogą być tak dobre, jak każde inne. Różnica wieku, 
wbrew utartym przekonaniom, często wzmacnia pozycję kobiety w relacj i. 
Trudno dojrzałą kobietę traktować podrzędnie. Ma ona najczęściej ustabi
lizowany status społeczny, jest doświadczona, więcej wie i rozumie. Może 
dzielić się swą wiedzą, znajomością świata . Chodzi tu oczywiście o zdrowe 
związki, w których kobieta nie drży o utratę mężczyzny i nadmiernie o niego 
nie zabiega. Lęki takie odczuwać mogą zresztą także partnerki rów i eśne 

i przypisywanie ich tylko starszym kobietom, to ulegan ie przebrzmia łym 

nieco stereotypom. Inne czasy, inne szanse dla kobiety. 

poruszają się obie osoby lokuje ich wspólne życie w zamkniętej enklawie, 
która po pewnym czasie może się stać więzieniem . Życie codzienne cora z 
bardziej dzieli prowadząc do całkowitego rozdziału. Trzeba wiele mądro
ści, by zaakceptować chwilowość takich porywów łączących zbyt różnią
ce się pokoleniowo osoby i umieć rozstać się bez głębokich wstrząsów_ 

Przy zbyt dużej różnicy wieku odmienność etapów życia, na których znajdu
ją się partnerzy daje o sobie nieubłaganie znać i nie można tego ignorować. 
Umiejętność rozstania, dania wolności partnerowi, bez tragicznych scenariu
szy, jest trudnym egzaminem z życia i nie wszyscy potrafią ternu sprostać . 

Dojrzała partnerka potrafi mądrze i niezauważalnie wspierać mężczy- 5. 
znę, a będąc osobą ukształtowaną i znającą życiowe pułapki, tworzy bar
dz iej stabilną atmosferę w związku, nie lęka się byle czego, w zamian do
stając optymizm i pogodę młodości. Najczęściej nie decyduje pochopnie, 
bardziej testuje partnera, jest świadoma własnych preferencji . Dojrzała 
kobieta wcale nie musi być łatwym łupem . Młody partner z pewnością musi 
pokonać wiele jej oporów i słusznych obaw związanych z reakcją otoczenia. 

Wróćmy jeszcze do ważnej kwestii fascynacji erotycznej parterów zróż
nicowanych wiekowo. Ten dojrzalszy przeżywa olśnienie młodym ciałem, 
świeżością spojrzenia na świat, radością życia i siłą nadziei partnera, 
a także faktem byc ia przewodn ikiem w pięknej sferze życia . Przed młod
szym otwiera się świat doznań dotychczas mu niedostępny. Wzajemne 
obdarowywanie się , odkrywanie nieznanych dotąd przeżyć, realizowa
nych w atmosferze ekscytującej tajemnicy, umiejętność połączen ia mi
łości zmysłowej z doznaniami uczuciowymi ma nieodparty urok . Osoby te 
są dla siebie nawzajem, przybyszami z ziemi nieznanej i nie dla wszystkich 
dostępnej , co może pogłębiać wzajemną atrakcyjność do granicy szaleń 

stwa. Młodość zachwyca, łatwo w niej utonąć, ale subtelność erotyczna 
osoby dojrzalszej również bywa porywająca . Relacje takie traktowane są 
jednak przez otoczenie jako patologiczne. Potępienie społeczne, które 
często dotyka takie związki jest wysoka ceną , jaką przychodzi za nie za 
płacić, skutkuje wyrzuta mi sumienia, l ękiem przed ostracyzmem. Sytu
acja tych par jest z pewnością trudna i złożona, wymaga ku ltury ze strony 
wszys tkich zaangażowanych w nią osób. Ost ra dezaprobata, ośmieszanie . 

czy pogarda maja duży ciężar psychologiczny, a stosowanie tych form 
kontroli ma często niezdrowe motywacje . 

Ten proces zdobywania kobiety, która potrafi imponować i fascynować po
woduje, że obiekt nabiera dlań wartości. Tym bardziej, że partnerka docenia 
wagę erotyki, potrafi kochać finezyjnie , pełną gama zmysłów, okazując przy 
tym wiele ciepła i czułości, co w obecnej dobie przelotnych, n iezobowiązu

jących kontaktów może być rzeczą cenną. Doskonały opis fascynacji mło 

dego chłopca starszą od sieb ie kobietą, przekonujący nas o wartości i pięk
nie dojrzałości , znajdujemy w książce „Lektor" Schlinka, będącej opowieścią 
o takim młodzieńczym oczarowaniu. 

Co z biologią? Tego problemu muszą być świadome obie strony. Kwestia 
posiadania dzieci musi być poważnie rozważona. Trzeba jednak pamiętać, że 

młode pary też czasem rezygnują świadomie z rodzicielstwa, aczkolwiek 
również one spotykają się z niewłaściwymi reakcjami ze strony otoczenia . 
Mi ł ość przeciw stereotypom Jest trudna, bo otoczona często nieufnością lub 
wręcz pogardą innych, którzy nie mogą znieść jakiejkolwiek odmienności, ale 
wspólna walka może być siłą cementującą relację (syndrom Romea i Julii). 
ąJest też wiele trudności wewnątrz związku, ale powiedzmy szczerze, 
czy tylko takiego? J eśli obie strony są ich świadome, łatwiej je pokonać . 

4. 
Jasny obraz związków łączących ludzi r óżniących się wiekiem, ma jednak 
swoje cienie i ogran ic zenia związane z wielkością tej różnicy . Dużo star
szy z partnerów może b lokować rozwój młodej osoby, rodzące s i ę u niej 
nowe pot rzeby i pragnienia. Po pierwszej fascynacji światem dojrzałej 
erotyki, który otwiera starszy partner czyniąc t o w sposób nie dostępny 
dla rówieśników młodej osoby, może nastąpić chęć powrotu do własnej 
grupy pokoleniowej . Dojrzalszy partner musi się z tym liczyć i być na to 
przygotowany. Tryb życia i zainteresowani a przy dużej różnicy wieku są 
tak odmienne, że każdy z partnerów zaczyna się czuć samot ny i odcięty 
od otoczenia, w którym rea lizuje się dobrze druga osoba . N iemożność spę 

dzania wspólnie czasu, spowodowana odmiennością środowisk , w której 

6. 
Wi ększość przedstawicieli zachodniej cywilizacji hołduje przekonaniu, że 
mężczyzna i kobieta pobierają się , ponieważ się kochają. Spada na nich 
nieodparte uczucie, które uderza , gdzie zechce i wiąże swobodnie osoby 
ugodzone strzałą Kupidyna . Jest to uczucie nie uznające żadnych gra
nic ni podziałów. Tymczasem, gdy popatrzymy na pobierające się osoby, 
stwierdzamy, że znajdują się one najczęściej w obrębie bardzo określo
nych klas społecznych, dochodów, wykształcenia , prestiżu, nierzadko 
religii . Psychologowie dołączają t u jeszcze wyrównany poziom atrakcyj 
no ś c i part nerów. Jak pisze socjolog Peter Berger, to nie uc zucie wytwarza 
pewien rodzaj stosunku, lecz, że to dokładnie z góry określone stosunki 
wytwarzają określone uczucie, czyli pozwalamy sobie z akochać się, gdy 
zostają spełnione określo n e warunki . Bardzo rzadko zdarza się więc, że 
córka profesora wychodzi za syna st r óża, mimo większej niż kiedyś demo 
kratyzacji społeczeństw. Nasze życie rozgrywa się na określonej scenie 
spo ł ecznej i związanie si ę z wybranym part nerem powoduje, że na niej 



Zdjęcia wykonano podczas I próby generalnej . 



pozostaniemy, bądź też zostaniemy ulokowani chcąc nie chcąc na innej, 
być może nie tak pięknej i pożądanej. Współrzędne w obrębie których 
możemy się poruszać i decydować są określane przez innych, w większo
ści nieznajomych, tworzących obyczaj, konwencje, nie zapominajmy też 
o naszym przyzwyczajeniu do warunków, w których żyliśmy dotychczas . 
Role, które pełnimy związane są z regularni, których trzeba przestrzegać 
Nasze najbliższe związki z ludźmi określają obraz nas samych i jesteśmy 
tego świadomi. 

Gdzie więc ten swobodnie działający piorun? Niestety, prosty prze
kład wzajemnego pociągu na romantyczne uczucie został wyśpiewany 
przez średniowiecznych minstreli i Jak się zdaje, nadal pozostaje tylko 
w ich balladach. 

7 
Łatwo szafujemy słowem .. miłość" i oceniamy cudze uczucia, komuś jej 
odmawiając, u innych podziwiając jej siłę. Równocześnie jednak wiemy, 
że - jak mówi tytuł powieści Pierre'a La Mure'a - miłość niejedno ma 
imię. Są różne jej rodzaje (ponoć można doliczyć się ich aż 18-tu), różnie 
definiowane nie tylko przez filozofów i psychologów, ale także przez nas 
samych, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Socjolog Sternberg 
mówi o miłości ślepej (zakochaniu), pustej, romantycznej, przyjacielskiej, 
fatalnej , kompletnej. Wszystkie one zawierają w tej lub innej postaci 
rozróżnienie pomiędzy Eros (miłość namiętna i romantyczna) a Storge 
(łagodna miłość przyjacielska), wywodzące się od greckich klasycznych 
filozofów. Socjolog John Lee wyróżnia prócz tych dwóch podstawowych 
archetypów jeszcze trzeci: Ludus - miłość jako gra czy zabawa, dodając 
jeszcze inne typy miłości stanowiące mieszankę poprzednich i również 
mające starożytny rodowód . Są to: Mania, czyli Eros plus Lucius, obsesyj
ne uzależnienie od partnera i własnego uczucia, Agape, mieszanka Eros 
i Storge, pełna samopoświęcenia miłość altruistyczna, oraz Pragma, mie
szanka Storge i Lucius, czyli miłość praktyczna, kierująca się świadomym 
rozpoznaniem zalet i wad partnera. 

Według wspomnianego już Sternberga miłość ma trzy składniki; intym
ność , namiętność , zaangażowanie. Ich układ i nasilenia wpływa na rozwój 
związku, który postępuje od zakochania poprzez romantyczne początki , 

związek kompletny do związku przyjacielskiego i niestety czasem cykl ten 
kończy się związkiem pustym, co może prowadzić do rozstania partnerów. 
Psychologowie społeczni wskazują na rożne pułapki, które mogą osłabiać 
związek wbrew woli jego uczestników. Zostały one nazwane przez Bog
dana Wojciszkę w dość zabawny sposób: 

„Ani ołem być, czyli pułapka nieustającej dobroci" 
„Szczęścia się wyrzec, czy li pułapka obowiązku" 
„Swi ęty spokój czyli pułapka bezkonfliktowości " 
„ Niezłomność zasad, czyl i pułapka sprawiedl iwości" 

Skoro miłość bywa tak różna, a przy tym jest bardzo trudna do osią
gnięcia i utrzymania, uwo lnijmy się od wtłaczania jej w stereotypy i za
dręczania nimi siebie i innych Może wyrażać się w różny sposób, więc nie 
ferujmy z zewnątrz wyroków, co niąjest lub nie jest 

Z miłością nigdy nic nie wiadomo, ale kończy się naprawdę dopiero 
wówczas, gdy przestajemy wierzyć, że istnieje między nami. 

A jeśli się skończy i rozstaniemy się, czy mamy uznać, że byt to czas 
stracony? Nie! Zdobyliśmy wiele różnych doświadczeń, które nas wzbo
gaciły i poniesiemy je dalej ze sobą jako swego rodzaju skarbiec . Najważ
niejsze, że jej doznaliśmy, bo jest esencją życia. 

Katarzyna Popiołek 



JULIA KORNACKA 

MARCELI SŁAWIŃSKI 

ADAM SIKORA 

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łod zi. 

Jest autorką kostiumów do wielu spektakli w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 

Współpracowała również z gdariskim Teatrem Miniatura oraz Teatrem Mu

zycznym w Gdyni. Dla Teatru Bez Sceny w Katowicach stworzyła projekty 

kostiumów do „Oskara i Ruth", a dla Teatru Współczesnego w Szczecinie 

- do spektaklu „Na gorąco". W Teatrze Współczesnym we Wrocławiu stwo-

rzyła kostiumy do „Kartoteki", a w Teatrze Rozrywki - do musicalu „Rent" 

Julia Kornacka ma w dorobku wystawy malarstwa plenerowego (Chodzież , 

Szamocin, Wils w Austrii), projektu limitowanych serii ubrań dla galerii 

w Holandii i Danii oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach mody. 

Scenograf, absolwent Wydziału Grafi ki Akademii Sztuk Pięknych w Kra 

kowie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Scenografii 

krakowskiej ASP. Asystent w pracowni rysunku Antoniego Kowalskiego 

na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Jest autorem dwóch scenografii w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego, 

do spektaklu „Bash" N. La Bu te w warszawskim Teatrze Rozmaitości oraz 

„ Czarodziejskiego Retu'" W. A. Mozarta w Operze Dolnośląskiej . 

Dwukrotnie był asystentem scenografa Borisa Kudlicki: („Dama Piko

wa" P. Czajkowskiego, Teatr Wielki w Warszawie oraz „Taniec Wampirów" 

J.Steinmana i M. Kunze, Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie) . Wspólnie 

z Borisem Kudlicką zaprojektował scenografię do „ Halki" St. Moniuszki 

w Operze Sląskiej. Do ostatnich realizacji należą projekty scenograficzne 

do „ Badań terenowych nad ukraińskim seksem" (Teatr Polonia w Warsza

wie), „Testosteronu" (Teatr Polski w Bielsku-Białej) oraz musicali „ Cante

rville Ghost" i „Rent" w Teatrze Rozrywki. 

Operator filmowy, reżyser, fotografik , malarz. Absolwent Wydziału Ope

ratorskiego PWSFTViT w Łodzi. Zrealizował dziewięć filmów fabularnych: 

„Dama kameliowa" w reż. Jerzego Antczaka, „Drugi brzeg·· w reż. Magdale

ny Łazarkiewicz, „Pokój saren", „Wojaczek" i „Angelus" - wszystkie w re

żyserii Lecha Majewskiego, „ Eucalyptus" i „K oniec wakacji"' w reżyserii 

Marcina Krzyształowicza, „Boża podszewka, część druga" w reż. Izabeli 

Cywińskiej oraz „Gigant" - film autorski (scenariusz, reżyseria i zdjęcia). 

Ma w dorobku kilkadziesiąt spektakli Teatru Telewizji oraz kilkanaście 

filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. Film „Boże Ciało " (w jego 

reżyserii) na Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumental

nych „ Nurt " w Kielcach (2005) otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu TVP 

S.A. - „za wstrząsający obraz humanitarnej katastrofy małego śląskiego 

miasteczka, stający się metaforą degradacji człowieka bez pracy i środ

ków do życia ". Adam Sikora jest również laureatem wielu nagród filmo

wych oraz nagród za spektakle telewizyjne . 

Realizuje programy kulturalne TVP, jest autorem licznych wystaw foto

grafii. Ma tytuł Zasłużonego Mikołowianina . 

Z Teatrem Rozrywki współpracował podczas realizacji musicalu Jonatha

na Larsena pt. „ Rent " w reżyserii Ingmara Villqista oraz spektaklu Zbi

gniewa Krzywańskiego i Jacka Bończyka pt. „Terapia Jonasza". 

VIOLETTA SMOLIŃSKA 

Absolwentka PWST w Krakowie (Wydział Aktorski we Wrocławiu). Przez dwa sezony pracowała w Teatrze Polskim 

w Szczecinie; od roku 1992 związana z Teatrem Sląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. 

Do jej najważniejszych ról teatralnych należą: Balladyna w ,.Balladynie" J. Słowackiego, Aniela w .. Ślubach Panieńskich" 

A. Fredry, Żabcia w „Kto się boi Virginii Woolf" E. Albee, Rachela w .Weselu" 5. Wyspiańskiego, Beniamin w „Wielka

nocy" A. Strindberga, Klara w „Ślubach Panieńskich" A. Fredry, Szarlotta w „Wiśniowym sadzie" A. Czechowa, Jen

nifer w „Love story" E. Segala, Anita w „Antygonie w Nowym Jorku" J. Głowackiego, G w „Kołysance" i M w „Kro

kach" S Becketta, Gospodyni w „Requiem dla gospodyni" W. Myśliwskiego , Klara w „ Przypadku Klary" D. Loher, Evre 

w „Beztlenowcach" I. Villqista, Evre w ..Fantomie" I. Villqista. 

Poza Teatrem Śląskim wystąpiła w spektaklu „Wszystkie dni i wszystkie noce" Teatru Bez Sceny, przygotowała 
też monodram bluesowy „Kobieta bez instrukcji" z muzyką St. Witty i tekstem N. Kielak . Ma w dorobku role 

telewizyjne i filmowe - współ pracowała m. in . z Waldemarem Krzystkiem, Leszkiem Ptaszyńskim , Maciejem 

Pieprzycą, Michałem Rosą. 

Jest laureatką wyróżnienia dla młodej aktorki na Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych „ Klasyka Polska" za 

tytułową rolę w „ Balladynie·· J. Słowackiego (1991) oraz nagrody Wojewody Sląskiego dla Młodych Twórców (1995) . 

Na li Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „ Rzeczywistość Przedstawiona" otrzymała nagrodę ak

torską za rolę Klary w „ Przypadku Klary" D. Loher (2002), w piątej edycji tegoż festiwalu zdobyta uznanie rolą Kristy 

w spektaklu „Wszystkie dni i wszystkie noce" M. Garpe. Jest także laureatką ZŁOTEJ MASKI 2004. Otrzymała ją za 

rolę Kris ty w spektaklu .Wszystkie dni i wszystkie noce" M. Gar pe oraz Evre w „ Beztlenowcach" I. Villqista. 

HANNA BORATYŃSKA 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Debiutowała rolą Hester w „Sercach w matni" 

H Sidney'a na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi. Po okresie łódzkim (Teatr Powszechny i Teatr im. S. Jaracza), 

w roku 1969 przeniosła się do Katowic. Po trzech sezonach związała się z Teatrem Nowym w Zabrzu. Na zabrzańskiej 

scenie zadebiutowała jednak grając gościnnie rolę luki w „Żołnierzu i bohaterze" G. B. Shawa. 

Nie sposób wyliczyć tu wszystkich ról w imponującym dorobku aktorki (80 tytułów!), warto wymienić jednak chociaż 

kilka niezapomnianych. A były tom. in.: Diana w „ Fantazym" J. Słowackiego, Ruth w „ Niemcach" L. Kruczkowskiego, 

Dona Beatriz w „ Niew idzialnej kochance" P. Calderona, Nina Zarieczna w „ Mewie" A. Czechowa, Nora w „ Domu lalki " 

H. Ibsena, rola tytułowa w „Balladynie" J. Słowackiego czy Doktor Matylda von Zahnd w ,.Fizyka" F. Durrenmatta. 

Warsztat aktorski Hanny Boratyńskiej można określić dwoma słowami - znakomity i wszechstronny. Doskonale kreuje 

role królewskie ( Elżbieta w „ Ryszardzie 111 ", Klementyna w „ Zapomnieć o Herostratesie"), komediowych arystokratek 

(Podstolina w „Fircyku w zalotach" i Starościna w „ Powrocie Posta"), elegantek z wielkiego świata (Juliasiewiczowa 

w „Moralnosci Pani Dulskiej" i Jadwiga w „Klubie Kawalerów") 

Posiada umiejętność prowadzenia zarówno finezyjnego dowcipnego dialogu (Elmira w „ Mężu i Żonie", Lulu w „Skizie", 

Sheila w „Wszystko jest względne", Dobrójska w „Ś lubach panieńskich" ) jak również wydobywania rubasznego humo

ru z takich postaci jak Frozyna w „Skąpcu" czy Tadrachowa w „Dulska - Musical". Bardzo lubi stworzone przez siebie 

postacie z dramatów S. Mrożka - Eleonorę w „Tangu", Panią w „ Pieszo" i Brunę w „Serenadzie". 

Hanna Boratyńska jest laureatką dwóch Srebrnych Masek „Wieczoru" (plebiscyty w latach 1975 i 1976). W roku 1984 

uhonorowana tytułem „Zasłużony działacz kultury " W roku 1980 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. 



ANDRZEJ LIPSKI 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Tuż po studiach otrzymał angaż do Teatru Nowe go 

w Zabrzu, w którym podczas ponad 30-letniej pracy zagrał z górą sto ról' W latach 1999-2007 byt Dyrektorem Na

czelnym i Artystycznym zabrzańskiej sceny. Od listopada 2007 r. jest aktorem Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego 

w Katowicach. Debiutował rolą Kleanta w „Skąpcu" Moliera w reżyserii Mieczysława Daszewskiego, który wówc zas 

kierował Teatrem Nowym. U niego właśnie Andrzej Lipski zdobywał warsztat aktorski w bardzo różnorodnym repert u

arze. Grał w sztukach A. Fredry: Gucia w „Ślubach panieńskich", Birbanckiego w „Dożywociu", w klasyce europejski ej : 

Trieplewa w „Mewie" A. Czechowa, Chlestakowa w „Rewizorze" M. Gogola i in. Znaczącym uzupełnieniem warsztatu 

aktorskiego były sztuki Sławomira Mrożka: „Polowanie na lisa" (Kogut), „Tango" (Artur), „Na pełnym morzu" (Mały 

Rozbitek), „Pieszo" (Superiusz) i „Emigranci" (AA) Ważny etap stanowiły role: tytułowa w „Jaśnie pan Nikt" Lope 

de Vegi, hrabiego Henryka w „Nie-Boskiej komedii" Z Krasińskiego, Moebiusa w „Fizykach" F. Durrenmatta i von Stro

opa w „Rozmowach z katem" M. Moczarskiego. W 1992 roku Andrzej Lipski wyreżyserował w Teatrze Nowym „Lorda 

z walizki" O. Wilde'a; w 1993 - „Powrót posła" J.U. Niemcewicza; w 1995 - „Skąpca" Moliera. 

Od 1974 roku współpracuje z Filharmonią Śląską. Stałe kontakty z Radiem Katowice zaowocowały m. in. archiwalnymi 

nagraniami „Niezapomnianych stronic", wieloma słuchowiskami, audycjami poetyckimi „Mikrofon i muzy" i promocją 

na antenie poetów śląskich. W Telewizji Katowice zagrał m. in. Kawalera D'Esparge w „Pannie Tutli-Putli" Witkacego, 

Gustawa Morcinka w „ Listach spod morwy" i role w jednoaktówkach J. Haska. Grał w kilku Bimach, m. in. Gustawa 

Morcinka w „7 zegarkach Gustawa" A. Halora oraz alter ego tegoż reżysera w jego Bimie autorskim „Ulica, o której 

trochę wiem". W 1994 roku w zabytkowej masztalni zamku w Starych Tarnowicach wyreżyserował „Szkołę Błaznów " 

Michela de Ghelderode, która nagrodzona została ZŁOTĄ MASKĄ 1995. Pozostałe dwie ZŁOTE MASKI „Wieczoru" 

otrzymał w roku 1988 i 1991. W lutym 1998 roku zaangażował się do Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Zagrał tam Cara 

w „Kordianie" J. Słowackiego, Brown'a w „Operze za trzy grosze" B.Brechta, Niesczastlicewa w „Lesie" Ostrowskiego. 

Za rolę Cara otrzymał w roku 1999 Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Zarządu Głównego ZASP. Po powrocie do 

Zabrza zagrał m.in.J.S. Bacha w „Kolacji na cztery ręce", Organa w sztuce „Tartuffe" Moliera, Konarskiego w „Rozmo

wach z Niną" i Wojewodę w „Wampirze" W. Tomczyka. 

SEBASTIAN ZIOMEK 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu. Zagrał Turystę 

- Poetę w głoś11ym przedstawieniu „Scat" W. Kościelniaka (Teat r Muzyczny Capitol we Wroclawiu) oraz Lucę w spek

taklu „Cud - nie" L. r·,orena we wrocławskim teatrze niezależnym ZAKŁAD KRAWIECKI. 

Od września 2007 roku Jest czło11kiem zespołu aktorskiego Teatru Rozrywki. Zadebiutował w spektaklu „ KRZYK we

dług Jacka Kaczmarskiego". Gra w musicalach „Skrzypek na dachu" (Perczyk), „Canterville Ghost" (Waszyngton Otis) 

„Spin - musical" (Mark), „Jekyll & Hyde" (Sir Archibald Proops) i „West Si de Story" oraz w spektaklu „ Przygoda fryzjera 

damskiego" (Policjant). 

MARCIN KOCELA 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Po studiach związany z Teatrem Narodowym w War

szawie, gdzie zagrał m. in. w „Królu Learze" W. Szekspira, „Wiśniowym Sadzie" A. Czechowa, „Nocy Listopadowej" 

S. Wyspiańskiego i „Saragossie" J. Potockiego. W realizowanym w stołecznym Teatrze Na Woli „Wieczorze trzech król i " 

W. Szekspira zag rał Błarna, Antonia, Fabiana i Księdza Topaza. W latach 2000-2005 związany był z Teatrem Śląskim 

im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, gdzie zagra! m. i11. w „Kartotece" T. Różewicza, „Matce" Witkacego, „Kitcie Ke r

gulenie" D. Rzontkowskiego i T. Skorupy, „Balladach i romansach" A. Mickiewicza, „Żołnierzu Królowej Madagaskaru" 

J. Tuwima. Od roku 2004jest aktorem Tea t r Lr Now ego w Zabrz u. Do ostatnich jego ról należą: Opas w „Lękach pora11-

nych" S. Grochowiaka (reżyseria Ingmar Villqist), Cześnik w „Zemście" A. Fredry, Paweł, Rudy i Partyk we „Wszystko 

o kobietach - wszystko o mężc zyznach" M. Ga vrana, Jajecrnica w „Ożenku" M. Gogola oraz Mieszczanin w „Pięk n ej 

i bestii" F. Hrubina. Marcin Kocela gra w Bimach fabularnych serialach tv (,,Niepodobni", „Przeprowadzki", „Złotopol

scy'', „Sława i chwała", „ Dom" i in.) 

MAŁGORZATA GADECKA 

Absolwentka krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Tuż po studiach została zaangażowana do Te

atru Nowego w Zabrzu, w którym spędziła trzy sezony. W 1993 roku związała się z Teatrem Rozrywki. Zagrała m.in. 

w „Oknie na Parlament", „Śnie nocy letniej", „Na szkle malowane" i „Evicie". 

Gra w musicalach: „Skrzypek na dachu", „Jesus Christ Superstar", „Dyzma - musical", „Rent" oraz w bajce „Pan Plam

ka i jego kot". W spektaklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego" poruszająca wykonuje song „Nawiedzona". 

Vis comica Małgorzaty Gadeckiej znakomicie wykorzystał Michał Znaniecki w tragifarsie „Szwagierki", umiejętności 

wokalne - Michał Ratyński w spektaklu muzycznym „Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew", zaś talent 

dramatyczny i liryzm - Dariusz Milkowski w monodramie „Shirley Valentine". Aktorka jest solistką wszystkich kon

certów rozrywkowych i sylwestrowych; ze szczególnym upodobaniem stosuje pastisz. 

Nominowana do Nagrody Artystycznej Złota Maska 2004 (za rolę Shirley Valentine) oraz do Nagrody Prezydenta 

Chorzowa w dziedzinie kultury (2004). 

MIROSŁAW KSIĄŻEK 
Absolwent krakowskiej PWST. Debiutował w Teatrze Rozrywki w spektaklu „Kraina 105 tajemnicy" (1988). Do jego 

ważniejszych ról należą: Józef w „Cichej nocy", Filch w „Operze za trzy grosze", Strach na Wróble w „Czarodzieju z kra

iny Oz", Celnik, a później Cliff w „Cabarecie", Chwostow w „Oceanie Niespokojnym", Ronnie w „Oknie na Parlament", 

Mikołaj Olejnikow w „Tangu Oberiu. 1928", Proboszcz Perez w „Człowieku z La Manchy", Fileas Fogg w „W Bo dni 

dookoła świata po stu latach", Ulanicki w spektaklu „Dyzma - musical" i Warionucha w „Balu u Wolanda", Glad Hand 

w „West Si de Story" soraz cała plejada postaci w „ Dziełach wszystkich Szekspira w niego skróconej formie". Mirosław 

Książek znakomicie interpretuje piosenki w spektaklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego". 

Talent komediowy aktora uwidacznia się w farsie „O co biega?" (Clive Winton), musicalu „Canterville Ghost" (Sir Si

mon de Canterville) oraz w koncertach, w których proponuje widzom pastiszowe wykonania światowych przebojów 

rozrywkowych. 
Ma w swoim dorobku ciekawe doświadczenie aktorskie, związane z jednym z pierwszych w regionie scen prywat

nych. Teatr Małych Form POKO, stworzony wspólnie z Bogusławą Zarębską, Renatą Spinek i Andrzejem Jakubczykiem 

pozostał w pamięci widzów dzięki zupełnie „nie-Rozrywkowym" spektaklom: „Nienawidzę" czy „Abbellard i Helo

iza". Wiele z atmosfery tamtych zdarzeń miało poruszające przedstawienie pt. „Ptasiek", w którym Mirosław Książek 

w sposób fascynujący zagrał rolę tytułową. Spektakl, oparty na powieści Williama Whartona wyreżyserował wspólnie 

z Robertem Talarczykiem. 
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W programie na stronach 3 is za zgodą twórcy wykorzystano rys un ki: 

Cień nr la., 1980, rysunek barwny na papierze; 

Cień ib, 1980, rysunek barwny na papierze; 

autorstwa polskiego naukowca. artysty, dr hab. ZENONA KULPY -

informatyka, pracownika Instyt utu PAN, specjal isty w dziedz inie 

diagramatyki . 

Prace gra fi czne profesora Ku lpy prezentowane byty w galeriach w Polsce, 

Szwecji, Holandii i we Włoszech, publikowano je w wydawnic twach 

poświęconych sztuce współczesnej inspirowanej n auką m.in. Bruno Ernst, 

„Optical l llusions", Taschen i99 6. 

Czyte lników za interesowanych o sobą Zeno na Ku lpy, jego twórczo śc i ą 

i pracą naukową oraz zagad nieniem ztudze1i optycz11ych, a takż e figurami 

i brytami niemożliwym i zachęcamy do odwiedzenia strony: 

http://www. ippt . gov. pl/- zku lpa/ 

Autorzy programu dz i ęk uj ą Panu dr hab. Zenonowi Ku lpie za ud os tę pn ienie 

prac na potrzeby niniejszej publikacji . 

Zastępca dyrektora - M ichał Bilińsk i 

Asystent dyrektora - Adam Kowalski 

Główny Księgowy - Dorota Borowy 

Dyrygenci - Joseph Herter, Jerzy Jarosik 

Inspektor orkiestry - Slawomir Kmieć 

Woźny orkiestry - Patryk Mattheus 

Kierownik zespołu wokalnego - Ewa Zug 

Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara Żuchnicka 

Kierownik zespołu baletowego - Janusz Krzypkowsk1 

Inspektor zespołu baletowego - Beata Jabłońska-Rakoczy 

Pedagog baletu - Kazimierz Cieśla 

Konsultacje wokalne solistów - Ewa Mentel 

Korepetytorzy - Lena Mrnkacz. Paulina Nosek 

Kierownik techniczny - Damian Jasiak 

Kierownik sekcji akustycznej - Krzysztof Wolfard 

Realizator światła - Marek Mroczkowski 

Kierownik działu administracji - Zofia Rycyk 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - Barbara Chodacka 

Koordynacja pracy artystycznej - Ewa Now1aszak, Justyna Górecka (kierownik) 

Konsultant programowy - Krzysztof Karwat 

Impresariat - Aneta Głowacka 

Promocja i marketing - Bartosz Różalski 

Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Katarzyna Gojny 

Koordynator prograJ'l'lów edukacyjnych - Agata Witkowska 

Dekoracje 1 kostiumy zostały wykonane w pracowniach Teatru Rozrywki 

pod kierunkiem: 

Haliny Mattheus (krawiecka damska), Andrzeja Pipera (krawiecka męska). 

Danuty Gniewek i Teresy Szelest (perukarska). Zofii Dz1ugieł (kapeluszy). 

Grzegorza Mullera (stolarska), Henryka Zająca (ślusarska). 

Marka Olszewskiego (ma larsko-dekoratorska) 

Brygadier sceny - Dariusz Szymański 

Starsze garderobiane - liona Kozera, Aldona Porwolik 

Rekwizytorzy - Katarzyna Grad. Marta Miller 

Redakcja programu - Jolanta Król 

Opracowan ie graficzne programu 

- Jan Piechota. Ewa Satalecka. Anna Sielska 

Zdjęcia - Jeśli nie zaznaczono inaczej. autorem zdjęć Jest Tomasz Zakrzewski 

ISBN 978-83 -925535-6-4 
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