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Teatr Officium 

Ki ero\ rn ik a rtystyczny, r żyser: Michał Rzepk 
Lódzk i Dom Kultury , ul. Tr augutta 18 
90-1 13 Łódź 
te l. 42 /633 98 OO w. 256 
t e l. k om. 665 157 707 

-mail: officium(ć1poczta.one t. pl 

Teatr Officium istnieje od 2000 rok u. Officium jest 
współpracownikiem Ośrodka Jerze go Grotow skiego 
v.:e Wrocławiu or az współzałożycielem 

M iędzynarodowego Ośrodka Spotkań i Badań 

Twórczości . 

Teatr przygotował następujące premiery: 

Gusła \vg II części „Dziadów" A. Mickiewicza , (2 000) 
Lagodna wg opowiadania F. Dostoj ewskiego (2001) 
Sybilla wg opowiadania P. Lagerkvista. (2003) 
Nos ·wg opowiada n ia M. Gogola (2005) 
Przyjdź - mający intermedialny charakter proj k t 
teatralny z udziałem Agnieszki Kov. a lskiej i Piotra 
Matuli (2005 , 2006) 
Febe wróć wg dramatu M. Gow (2006) 

Te atr Officium prezentował swoje s pektakle na 
licznych festiwalach teatralnyc h, a także w 
galeriach sztuki m. in.: w Ga lerii „Prop agand a 
sztuk i" w Łodzi , na Międzynarodov.') m Festiwalu 
Teatr alnym „M a ki" w Poznaniu, w Ośrodku Jerz go 
Grotow kiego we Wr ocla\.viu , w Galer ii „Manhatta n " 
w Łodzi n a Festiv:alu Sztuki w Jastrzęb iu Zdroju, 
na Łódzkich Sp otkaniach Teatralnych , w teatrze 
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„Sta r a Prochownia" w Warszawie , na Fe tivYalu 
Sztuk i Tea traln ej w Rybniku, na Międzynarodo\\ych 
Sp tka n iach Teatraln.) eh w Gryfinie, n a Międzynaro
d ov.rvm Festiwalu Sztuki w t a trze Klinika Lalek w 
Wolimierzu, na Barbórkov.,ych Spotkaniach 
Teatraln ych \V Dąbrowie Górn iczej , n a Zgierskich 
Spotkan iach Małych Form Teatraln eh na festi\\ alu 
„Karton" w Szczecinie, na Ogólnopols kim Przeglądzie 

Teatrów Jednego Aktora w Zgorzelcu, na fe s tiwalu 
„Theatrum Orbis Terrarum" w Olsztynie. 

Informacje o spektaklu „Medea" 
według Eurypidesa i H. Mullera 

Scenariusz, reżyseria - Michał Rzepka 
Występują - Joanna Okupska (Medea), J oa n na 
Gerigk (Mojra, Jazon) 
Scenografia - Katarzyna Zbłowska 
Projekcje multimedialne - Agnieszka Kowalsk a , 
Daria Kopiec 
Projekt plakatu: Daria Kopiec 

Panią Janinę Lechicką proszę o przyj ęcie 

podziękowań za pomoc w realizacji przedstm;vienia. 

Krótki opis: 
Opierająca się na namiętności k ob iety d o mężczyzny 

historia Med ei pokazuje , w j aki sposób miłość może 

stać się nienavnsc1ą , a agres ywne pożądanie 

kochanka zami nia się w okrutn y m rd d ok onan y 
na własnej r odzin ie. Mit Med ei jest t em atem ·wc iąż 

aktu alnym. Dzieciob ójstwo j ak v•ynik zv;iązku 
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miłosnego, choć straszn e , nie jest niczym \,\'V

jątkowym. Psychologia ma n awe t na to okre ślenie: 

syndrom Medei. Zabicie dzieci v.ryd aj e s ię dla osza
lałej z bólu ko bi ety karą najb ardziej efekt:yv;.1ną, 

ponieważ powoduje długotr ;ałe cierpienia 
v. inmĄrajcy. A ·winowajcą w prezentowanym micie jest 
zawsze mężczyzna. Spektakl ukazuje jednak 
znacznie więcej niż oczekiwaną, ponurą 

konsekwencję zbrodni, którą jest złamanie 

odwiecznego tabu ; dzieciobójstwa. Sytuacja Medei 
sprawia, że możemy zadać sobie pytanie o przyczynę 
zła znajdującego się w człowieku, którego obraz 
nigdy nie jest jednoznaczny, lecz zależy od okoli
czności zewnętrznych i wewnętrznych. A Medeę 

stwarzają przed \Nszystkim właśnie okoliczności. 

Początkoviro związane z pełnioną przeze n 
w Kolchidach funkcją kapłanki bogini Hekate 
i dziecka królewskiej krwi, a następnie, JUZ 

w Koryncie, rolą żony i matki. Medea tak łatwo 
przyjmuje kolejne społeczne funkcje, jak z trudem 
je porzuca. Jej drogą jest przejście od jednej 
namiętności do następnej . Mit Medei jest więc dla 
twórcfrw przedstmvienia opowieścią o ciągłej próbie 
stwarzania, konstruowania siebie na nowo, oraz 
vv konsekwencji, utraty własnego ja. 
Forma przedstawienia podąża za opisJ".vanym 
p rocesem u traty. Początkowo widzimy Medeę 

w opuszczonej przez lok atorów - kuchni, 
a następnie, r ówn 1ez przy p om ocy p roj ekcji 
m ultimedialnych , światła i muzyki, przenosimy się 
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się do j askini Hel ate czy - p iaszczystej r own1nv 
- miejsca p ierwszych potkań z Jazon em . 
Przestrzeń s pektak lu, podobnie jak Medea , 
przyjmuje różnorodne funkcje, by na końcu stać 

się rytualnym m iejscem mordu. 

Informacje o wykonawcach 
spektaklu Medea 
Michał Rzepka - reżyser spektaklu, dyrektor Teatru 
Officium 
Reżyser, teatrolog, animator kultury. Spektakle 
teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród 
(m .in. Warszawa, Rybnik, Łódź, Dąbrovva Górnicza), 
a ich prezentacje miały miejsce m.in. na Międzyna

rodowym festiwalu Teatralnym Maski w Poznaniu , 
Łódzkich Spotkaniach Teatralnych czy \V Instytucie 
im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Autor 
i organizator wielu własnych projektów teatralnych 
i kulturov,rych realizowanych m.in. v.r teatrze NoV\rym 
w Łodzi (sesje Zło, przemoc, kultura i Pomiędzy 

Awangardq a Postmodernizmem) Łódzkim Domu 
Kultury (sesje Teatr Laboratorium J erzego 
Grotowskiego, Droga Aktora Drogq Wojownika) oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (cykl Przygody 
ciała). 

Joanna Okupska - aktorka (Medea) 
Socjolog, aktorka Tea tru Officium. Laurea tka wielu 
nagród aktorskich przyznanych na prestiżoV\ eh 
fe stiwalach teatralnych (m .in . Festiwal Mo nodramu 
Współ zes nego \ N Teatrze Stara Proch ovvnia w 
\V ar sza \\'ie) 
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Joanna Gerigk - a ktorka (Mojra, Jazon) 
Absolwentka Warszaw k iej Akadem ii Teatralnej. 
Plastyk, wielo letni pedagog teatra lny. Kie rownik 
grup Teatr Pracownia. i Teatr Przedmiotu. Aktorka 
Teatru Officium. Pomysłodawczyni oraz głó\,vny 

organizator ogólnopolskiego „Festiwalu Kob iet". 

Katarzyna Zbłowska - scenografka 
Projektmvała kostiumy do spektaklu „30 sekund" 
w Teatrze im Jana Kochanowskiego \;\' Opolu 
Przygotowuje projekty kostiumów do spektaklu 
„Portret Doriana Graya" w reżyserii Bogny 
Podbielskiej w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku . 

Jest współautorką Studenckiego Pawilonu 
Narodowego, pokazanego na 11 Quadriennale 
Scenografii w Pradze w czerwcu 2007 roku. 

Agnieszka Kowalska Owczarek autorka 
projekcji multimedialnych 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi . 

Muzyk z wieloletnim doświadczeniem wokalnym. 
Własne prace z pogranicza sztuk plastycznych, 
muzyki i teatru prezentowała m.in.: na Międzyna
rodov;rym Triennale Tkaniny w Łodzi. 

Daria Kopiec - autorka plakatu oraz projekcji 
multimedialnych 
Stypendystka Ecole Nationale Superie des Arts 
Visuels w Brukseli. Absolw ntka -wydziału animacji 
PWSFTviT. 
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