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Igor Sebo 
Aktor, piosenkarz, dramaturg, był także re

daktorem i spikerem słowackiego radia. Okre

ślany jako „Czeski Jacques Brel ze Słowacji". Uro

dził się we Vlckovcach koło Trnavy (Słowacja), 

mieszka w czeskiej Pradze. Studiował na \\rydzia

le filozoficznym uniwersytetu Jana Komenskeho 

w Bratysławie - ma doktorat z estetyki 

Na początku drogi artystycznej był kie

rownikiem muzycznym teatru w Prefovie (Sło

wacja). Przez blisko dziesięć lat współpracował 

z Miroslavem Hornickiem (1918-2003), wybit

nym czeskim aktorem, reżyserem, pisarzem 

i teoretykiem teatru, z którym występował na 

większości znaczących scen Czech i Słowacji. 

Dwukrotnie był gościem międzynarodowe

go festiwalu piosenki aktorskiej „Chansonfest" 

w Zagrzebiu, gdzie spotkał artystki Teatru Roz

rywki w Chorzowie, Elżbietę Okupską i Marię 

Meyer. Efektem była współpraca z chorzowską 

sceną muzyczną - najpierw uczestnictwo w ga

lo\\')'ch koncertach, później spektakl „Pomału, 

a jeszcze raz!" w reżyserii Roberta Talarczyka. 

W październiku 2007 roku Talarczyk w biel

skim Teatrze Polskim \\')'reżyserował jego ko

lejną sztukę - „Intercity", która w tygodnio\\')'m 

odstępie miała premiery w Bielsku-Białeji (na 

dworcu!), w czeskiej Pradze i na Słowacji. 

Od kHku lat Igor Sebo jako aktor i piosen

karz współpracuje ze słynnym praskim Tea

trem Spejbla i Hurvinka - jest współautorem 

i jednym z \\')'konawców przedstawienia „C'est 

la vie", jak również regularnie \\')'Stępuje z reci

talami. Nagrał 6 płyt. Jest autorem kilku słucho

wisk radiowych, monodramu „Podivna splatka", 

sztuk „Moje past", „Nuselsky most", Pomalu, 

a jeszcze raz!", „Intercity". Inicjator i kierownik 

artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Pio

senki Aktorskiej w Pradze. 

Kiedy następuje ten akt przemiany człowieka zwanego aktorem 
w anioła, którego z otwartymi z zachwytu ustami obserwuje widz 
siedzący na widowni? Jak to możliwe, że człowiek taki jak my, 
a często od nas brzydszy, głupszy, na którego nie zwróciliby
śmy uwagi w tłumie, nagle stając na scenie staje się kimś z na
szych snów i marzeń? Dlaczego tak chcemy wierzyć jego słowom 

i gestom? I czemuż w końcu marzymy, by choć przez chwilę stać 

się kimś takim jak on? I jeden, jedyny raz na pustej scenie 
spróbować zakląć czas, miejsce i przestrzeń ... 

Trudno być człowiekiem, kiedy jest się aktorem. 
Trzeba -dziecko odebrać z prredsz-kola~czynsz zapłacić, 

obiad ugotować, zakupy zrobić. A tam zawistna koleżanka roli 
zazdrości, reżyser hochsztapler koncepcji na spektakl nie ma, 
kostium nieładny, buty za ciasne, rola nie leży ... 

I następuje ta chwila, kiedy nie ma już nic. Jest tylko 
kurtyna. Dla jednych i drugich spuszczona do ostatniego dzwon
ka. Za chwilę się podniesie. Spójrzymy sobie w oczy. I może po 
raz kolejny stanie się cud. Cud, na który wyczekujemy my i wy. 
Po dwóch stronach rampy. Zawsze. 
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Prapremiera spektaklu 
.. Pomału. a jeszcze raz.'" 

odby (a .<ię 11· Tl!atrze Rcmywki 
w Chorzowie z udziałem ,'darii 

Meyer i Elżhietv Okupskiej 
we wrzdniu 2006. 

Scena Capitol Sp. z o.o. Panu 

00-102 Warszawa Dariuszowi Milkowskiemu, 
ul. Mar>załkowska 115 dl'!'ektorowi 

tel. I r48) 22 826 85 70 Teatru Rozr\'l1·ki. składamy 
tel./fax (+48) 22 620 21 42 serdeczne podziękowania 

e-mail:biuro@sccnacapitol.pl za prz_vchylno.fr dla naszego 
www. teatrcapitol.pl przedi1awienia. 
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Projekt plakatu i programu, redakcja - Janusz Legoń 

Rysunek - Michal Urban, fotografie - Tomasz Wójcik 
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najpotrzebniejszych 

cerstvy - świeży 

svieii - piwnica 

sklep - piwnica 

laska - miłość 

milost - łaska, amnestia 

holka - dziewczyna 

divka - panna 

hul - laska 

listek - bilet 

list - liść 

dopis - list 

cesta - droga 

prst - palec 

palec - kciuk 

trpazlik - krasnoludek 

herec - aktor 

herecka - aktorka 

hracka - zabawka 

hudba - muzyka 

skladatel - kompozytor 

opona - kurtyna 

pneumabka - opona 

divadlo - teatr 

zvlastnost - dziwadło 

divak- widz 

fanda - dziwak 

hlediste - widownia 

jeviSte - scena 

padaci dvere - zapadnia 

zapad - zachód 

zachod - ubikacja 

toaleta - toaleta 

vchod - wejście 

vychod - \\')'jście, wschód 


