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reżyseria i adaptacja
scenografia
muzyka

Waldemar Śmigasiewicz
Maciej Preyer
Krzesimir Dębski

Józef K
Franciszek
Willem
Nadzorca, kat
Grubach
Biirstner

Wojciech Leonowicz
Bogdan Grzybowicz
Piotr Różański
Jakub Bohosiewicz
Alicja Kobielska
Kamila Klimczak
Przemysław Branny
Małgorzata Piskorz
Marcin Kobierski
Adam Szarek
Anna Rokita

Sędzia śledczy

Kobieta
Student
Woźny sądowy

Dziewczyna
Mężczyzna, Dyrektor
Kancelarii
Panna Montag
Wuj Leni
Pokojówka, Leni
Huld
Bianka
Ester
Titorelli
Błock
Ksiądz

Michał Kościuk

Alina

Kamińska

Sławomir Sośnierz

Karolina Chapko
Marcin Sianko
Ewa Mitoń
Katarzyna Litwin
Marek Bogucki
Dariusz Starczevvski
Piotr Urbaniak

Muzyb - Motion Trio, na skrzypcach gra Krzesimir Dębski
nagrania dokonano w Dworku Białopr<1d11ick i m

asystent reż yse ra Jakub Bohosiewicz
inspicjent/ sufler Teresa Twardziak-Bazylczuk I Sylwia Domin

Premiera
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w Wełtawie, wiosłował, jeździł kon- póki pozwalało zdrowie - forsowne turystyczne marsze, zwiedzał Europę
n szczególnym uwzględnieniem pokazów
awiacji, a jako urzędnik praskiego Zakładu
Ubezpieczeń Robotniczych od Wypadków
mnóstwo energii poświęcił wnikliwym memoriałom na temat bezpieczeństwa pracy.
Podczas wojny chciał wręcz wstąpić do wojska, i nie przyjęto go wcale nie z racji stanu
zdrowia, lecz wagi zajmowanego stanowiska!
Wreszcie, gdyby ktoś wątpił, w Dziennikach
' .1 chowJ ły się opisy wizyt w burdelach. Z paryskiego, jak świadczy zapis, Kafka uciekł,
lecz nic nic wskazuje, że umknął z mediolań
ta

pływał

110, odbywał

skiego.
Blisko sześćset listów do dwukrotnej narzeczonej z Berlina, Felicji Bauer, grubej ryby
' \ fabryce parlografów, czyli - jak byśmy dziś
rzekli - dyktafonów, wskazuje, że pisarz ży
wił łęk przed ograniczeniem swobody twórczej (przełom nastąpił, gdy Felicja, w najlepszej wierze, jęła przestawiać mu meble). Wię
zień porządnej mieszczańskiej rodziny pojął,
że stanie się więźniem rodziny żony, a potem
więźniem trzeciej - własnej. A przecież pisywać mógł tylko nocami, bo po południu prowadził dość intensywne życic towarzyskie.
Nawiasem mówi<!C, ta potworna praca w biu-

rze,

przekleństwo

jego życia, zajmowała rap-

tem pięć godzin! Przedziwny supeł, jakim
Kafka zwi<!zał się z Felicją, doprowadził do
tego, że z ulgą powitał śmiertelną, bądź co
bądź, chorobę: „Mój mózg bez mojej wiedzy
porozumiał się z płucami". Przedtem jednak
zabrał młodej kobiecie pięć lat.
Był taki okres - łato 1913 roku Że Kafka
romansował z trzema kobietami naraz: z Felicją, jej przyjaciółką Gretą Błoch, z którą miał
syna (zmarłego w wicku łat siedmiu) oraz
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Symbolizm, dążący ku tragedii bohater,
zwariowany i wykolejony na poziomie języ
ka świat to już dostatecznie wiele zawiłych
problemów, z którymi trzeba się borykać pracując nad Kafką.
Mnie szczególnie zainteresowała ta ostatnia kwestia, czyli rozbicie, unicestwianie
świata w sferze werbalnej. U Kafki jest masa
samowykluczających się okresleń, które póź
niej rozbite na atomy w znajdziemy całej XX
wiecznej powieści. Przykładem niech będzie
Joseph Heller ijego „Paragraf22", twórczość
Pien-a Klossowskiego, czy M. Co1wugesa.
Bohatera „Procesu" Józefa K. okreslają
dwa wykluczające się nurty. Z jednej strony
ogromne pragnienie seksualnego związania się
z kobietą, a z drugiej strony lęk przed niespeł
nieniem się przy tej kobiecie. Dodatkowo, nad
tym wszystkim ciąży głęboka świadomość
tego, Że tak naprawdę JózefK. nie będzie w stanie przekazać ciągłości życia.
„Skoro nie jesteś w stanie - Józefie K.
przekazać dalej życia, swoje doprowadź do
katastrofy" - zdaje się mówić Kafka w „Procesie". Katastrofa jednak w pojęciu kafkowskim to osiągnięcie swoistej pełni. Odczucie
stuprocentowego fizycznego bólu jest tu odczuciem głębokiego bólu istnienia.
Te dwie płaszczyzny, w których funkcjonuje
bohatei; uzewnętrzniają się dwoma równoległymi aspektami. Pierwszy to domniemanie
głównego bohatera,

a drugi to sprawę jego starokawalerstwo. Te płaszczyzny fimkcjonowania bohatera Kafki są oczywiście ścisłym odbiciem jego biografii, bez znajomości którejjest
trudno pochylać się nadjego twórczością i zrozumieć jego bohaterów.
Zycie na marginesie, bycie autsa;dei-em, przeży
wanie wewnętrznych wzlotów i pragnienie powolnego umierania okreslają mojego Józefa K.

program

W „Procesie" nic co się dzieje nie może być
brane dosłownie. Ilość gier Jakie stosują wobec
Józefa K., ale i wobec siebie bohaterowie, sprawia, że niczego co tam się dzieje nie można brać
doslownie, bez zrozumienia i.i najważniejsze
jest zawsze ul\iyte i nierozpoznane.
Można powiedzieć, Że u Kafki niewidzialne
toruje sobie drogę do niewiadomego. Na koiicu
tej drogi zna;duje się jednak coś okreslonego, na
które wszyscy intuicyjnie oczekują.
B ohater się boi, a z drugiej strony chce, by
to coś nienazwane nadal torowało sobie drogę
leu s'mierci, ku unicestwieniu.

***

W „Procesie" nie interesuje mnie kiytyka .rystemów politycznych i biurokracji, itp. tylko to w
jaki sposób ludzie żyją w obszarze zwyrodniałe
gojęzyka sqdu. Jego logikz; praw, aksjomatycznych
drobiazgów. Jak z maleńkich ułomków, często bez
związków przyczyno -skutl\owych..ó1

***

Świetną, pełną oddania pracę wykona / zespól Teatru Bagatela, a tytaniczną wręcz pracę
nad rolą wykona ł Wojtek L eonowicz. Aktoi;
któiy nie zrobi kroku z kłamstwem na ustach.
Z awsze brnie w prawdę i zawsze potrafi się
przyznać, że czegośnie wie. A nie ma wspanialszego zjawiska niż al\tor, któiy - za Sokratesem
.
.
.
.
.
wze, ze me me wze.
Wyslu c h a ł a

Magda Furdyna

li stopad 2008
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( ... )W naszych czasach zagadnienie interpretacji jest złożone. Współczesny zapał w dokonywaniu interpretacji częstokroć nie wynika z respektu (który może być utajoną agresją)
dla kłopotliwego tekstu, lecz z nieukrywanej
agresywności, z jawnej pogardy dla pozorów.
( .. .) Współczesny sposób interpretacji drąży
działo, jednocześnie przyczyniając się do jego
zniszczenia, tak, aby dotrzeć do podtekstu, który zawiera prawdziwy sens. ( ... )
Tak więc, interpretacja nie jest, jak się czę
sto przypuszcza wartością absolutną, działa
niem umysłu w bezczasowym bezmiarze moż
liwości. W niektórych kontekstach kulturowych
jest działaniem wyzwalającym, przewartościo
wanie, zrewidowaniem, ucieczką przed urn łą przesz
' ią . W innych sytu ·ach

li stopad 2008
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stać się do nieba , a Józef K. w Procesie jest
obiektem tajemniczej i nieubłaganej sprawiedliwości Boga ... ( ... )
Nieskończona jest lista pisarzy zaskorupiały w pancerzu interpretacji. Nie wynika z tego,
aby przeciętność opłacała się bardziej niż genialność. W rzeczywistości dążenie do interpretowania jest współczesnym sposobem dotarcia do warstwy znaczeniowej i stosuje się
je wobec dzieł różnej rangi. ( ... )
Interpretacja nie jest oczywiście stosowana powszechnie. W rzeczywistości dużą część
działań artystycznych możn pot
jako chęć uniknięcia interp
iąc w
kierunku sztuka
rakcją , sztuką „jedy
z nie - sztuką. ( ... )

nt tycz

'
'11.ll1J.UAr>k1~a tyzowanym świecie

'cową formę tego świata w państwie
totalitarnym.
Ci, dla których dzieła Kafki są psychoanalityczn ą alegorią, dostrzegają w nich szaleń
czy strach Kafki przed ojcem, kompleks kastrata, świadomość własnej impotencji, zniewolenie przez sny.
Ci, dla których dzieła Kafki są religijną alegorią, wyjaśniają, że K. w Zamku, usiłuje do-

1e zdolności przeżywania.
Szczególnej wagi nabiera rozszerzenie
możliwości percepcji zmysłowej. Musimy nauczyć się widzieć więcej, słyszeć więcej i czuć
więcej. Nasze zadania polega na odcięciu się
od treści, abyśmy dzieło sztuki mogli zobaczyć. Komentarze odnoszące się do sztuki powinny prowadzić do urealnieni a dzieła sztuki, a tym samym naszego doświadczenia.

*

Susan Sontag
Tłumaczyła

Test

Maria Ol ejniczak

ukazał się w

Literatura na /wiecie nr 9/ 1979
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andel:s

CRACOW

L HOTEL

• hotel w samym centrum miasta przy Dworcu
Głównym

• 159

PKP i Galerii Krakowskiej ,

nowocześnie

zaprojektowanych pokoi,

w tym 6 apartamentów,
• organizujemy konferencje, kongresy, szkolenia,
bankiety, przyjęcia

okolicznościowe

oraz catering,
• restauracja Oelight poleca
międzynarodową ,

kuchnię

Oscar's bar drinki z

całego

Świata,

• w

każdą niedzielę

rodzinny obiad - brunch

- niezapomniane atrakcje dla dzieci.

SUMM IT
HOTUI

&

lUOtT S

ru11a1i1tt 11 u11

andel's Hotel m• Cracow, 31 -154 Kraków, ul. Pawia 3
Tel.: +4812 66 oo 100, Fax: +48 12 66 OO 001
info@andelscracow.com, www.andelscracow.com, www.vi-hotels.com

1, nur·
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Energia elektryczna
Codziennie razem

•on

rośli aktorzy. Premiera sztuki, została przygo-

towana z okazji obchodów osiemdziesięcio 
lecia Teatru Bagatela.
Drugą, bardzo ważną premierą sezonu

1999/2000, był szekspirowski Makbet w reży
serii Waldemara Śmigasiewicza. Ten Makbet
był sławny jeszcze przed premierą ( 29, 30

kwietnia 2000 r.). Stało się to za sprawą odtwórcy głównej roli, (wówczas szalenie popularnego d z ięki kreacji roli Bohuna w ekranizacji Ogniem i mieczem)-Aleksandra Doma garowa - moskiewskiego aktora.
Partnerowała mu Danuta Stenka oraz Henryk Talar (w roli Banka), którzy wraz z Doma-

garowem stworzyli pełne namiętności kreacje.
W jednej z popremierowych recen zji czytamy:
Waldemar Śmigasiewicz przygotował oiyginalną, wewnęti-znie spójną

i przekonywującą inscenizację tego arcydramatu, na plan pierwszy
wysuwając niszczącq bohaterów namięt
ność(. . .) (Tomasz Miłkowski Kolo nannf'tności).
Inny artykuł prasowy autorstwa Justyny Nowickiej, tak podsumowuje grę Domagarowa:
Makbet Aleksandra Domagarowa jest namięt
ny, pełen pasji, zupełnie jak filmowy Bohun.
Jego aktorstwem zaskoczony wydawał się nawet sam rezyser Waldemar Śmigasiewicz, l(tóiyjuż w tral(cie prób opowiadał o niezwykłym,
pozbawionym dystansu „zatapianiu się" tego
artysty w rolę. Siłą Ma!(beta jest nie tyle gra i warsztat, ile obecność, intensywność bycia na scenie.
Makbet święcił triumfy nie tylko w Krakowie. Jego pokaz - przed wymagając ą rosyjską
publicz no ścią - na deskach Moskiewskiego
Teatru Dramatycz nego (w grudniu 2000 r.)
zakończył się owacją na stojąco.
W zupełnie innym duchu i innym gatunku
odbyła się kolejna, udana premiera (paździer
nik 2000). Były nią grane do dzisiaj, kapitalne

Stosunki na szczycie - wzorcowa angielska farsa
autorstwa Edwarda Taylora, wzorowo wyreży
serowana przez Janusza Szydłowskiego.
Cóż za ulga - wreszcie byto „płytko"! - pisał o tym spektaklu w entuzjastycznej recenz ji Paweł Głowacki. Byl teat1; ale takz~ któiy
wreszcie niczego ode mnie nie chcia ł. Wystarczyło mu, że bylem widziałem i słyszałem. Nie
dość, że miała byćfarsa, to na dodatek była farsa. Tak, to iście frenetyczna ulga - przez dwie
godziny przebywać w świątyni sztuki wysokiej
i nie odczuwać klasycznej krakowskiej mordę
gi przebywania w świątyni sztuki wysol(iej.
Wi-eszcie „plytk,_o" na wysokościach! Wi-eszcie
coś, co ma świadomość, iż sięga zaledwie do kostek, a na domiar nie widzi powodu, by z marsową miną udawać mentalną Czomolungmę.

Farsa, farsunia, farsidefko, fars.zczydlunio, że aż
milo! Zachwycał się Głowacki, którego opinię
do tej pory podtrzymują widzowie, chętnie
oglądający już osiem lat Stosunki na szczycie.
Pomysłem dyrektora Schoena na artystyczny rozwój Bagateli od początku jego dyrekcji wydawał się „płodozmian" repertuarowy. A ściślej rzecz ujmuj ąc wprowadzanie do
repertuaru teatru jak najs zerszej gamy utworów dramatycznych oraz angażowanie wybitnych twórców.
Kontynuując pracę swojego poprzednika,
pragnął by z hasłem Teatr Bagatela przestała
kojarzyć się średniość i letniość artystyczna. By
Bagatela zaczęła być postrzega na jako równoprawny partner innych krakowskich teatrów.
W ś lad za tym rozumowaniem w teatrze
powstawały kolejne premiery, do których - co
przecież wcześniej było rza dkośc ią- za praszano aktorów z innych teatrów. W czechowowskich Trzech siostrach (premiera 24, 25 marca
2001 r.) gościnnie wystąpili w roli Wierszyni-
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na - Jan Frycz (na zmianę ze Slawomirem

a muzykę do przed-

Na czym polega fenomen teatralnego Czechowa? Na gęstości scenicznego świata, mnogości dramatycznych rozwidle1i i wariantów
postaci. (. . .) To jeden z najiadniepzych krakowskich spektakli tego sezonu.

stawienia
napisał
znakomity kompozy-

W duchu melancholii oraz w hołd z ie kapitalnym aktorkom powstała następna pre-

tor tea tralny Stanislaw Radwan.

miera w Bagateli. Byla nią Nai•tarsza profej;a
Pauli Vogel w reżyserii Janusza Szydłowskie

Sośnierzem) , a w roli Czebutkina - Jan No-

wicki (na zmianę z Tadeuszem Wieczorkiem).
Spektakl wyreżyserował Andrzej Domalik,

Publiczność

pokochała Trzy siostiy i wyróżnił a je swoją nagrodą,

a w ślad za
aprobatą
widowni

Przedstawienie - pisał Łukasz Drewniakjest popisem dawno nie widzianego na scenie
Jana Nowickiego. Jego staiy doktor to kabotyn,
głupiec i awanturnil(, kopia Solonego. Pijany,
za głośny, paskudny. Odrobinę ciepła ma tylko
dla Iriny (dojrzewająca w każdym akcie Magdalena Walach).

go (premiera maj 200 Ir.). Najstarsza profesja
opowiadała historię pięciu starszych kobie t,
które od niepamiętnych czasów uprawiają
najstarszy zawód świata. Niezapomniane kreacje aktorskie jakie stworzyły Maria Zająców
na-Radwan, Gena Wydrych, Halina Gryglaszewska, Zofia Kalińska i nagrodzona na tarnowskiej Talii (nagroda aktorska) Alicja Kobielska bawiły krakowską publiczność .
{koniec częfci XIII}
fot. Archiwum Teatru, Piotr Sawicki,
Jace!( Kubiena, Piotr Kubie.

Magd a Furdyna

Propozycja współczesnego odczyt;inia

Fiodor Dostojewski

Zbrodnia i kara
tłumaczenie:

J. P. Zaj9czkowski
reżyseria: Waldemar Smigam:wicz
scenografia: Maciej Preycr
muzyka: Mateusz Smigasiewicz
występują: Wojciech Leonowicz, l\farck Bogutcki,

Anna Rokita, Piotr Ró 7. ański , Przemysław Rcdknwski, Bogdan Grzyhowicz, Marcin Kobierski,
Michal Kościuk

Premiera -

Duża

Zbrodni i karyi jaką składa ~t:Żyscr i adaptator tc.:btu - Waldemar Smigasicwicz
podróży w gl:1b człowieka.
Człowieka przt:j<;tegn i zafascynowanego swoi•! teorią, którn wcielona w życic,
ponosi absolutne fiasko.
Rozdygotany emocjonalnie Raskolnikow chcial aby zhrodnia jaką popełnił
pozostała poza nim, ale „za wodząc si~
na sobie", przekonuje.: sicr, Że jest to niemoidiwc.

- w próha

Scena - listopad 2007

Czas trwania spel(ral(lu 120 minut, I przerwa

Sibylle Berg

Pies, Kobieta,

Mężczyzna

/Hund, Frau, Mann/
pri:ekład:

Karolina Bikom
Andr;r,c.: j Majczak
scenografia: Urszula Czernicka
muzyka: Bolesław Rawski
reżyseria światła: Krzysztof Scndkc.:
dramaturg /asystent reżysera: Renala Dercjczyk
reżyseria:

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz,

Marcin Kobierski

Premiera - Scena nu San·go - nwj 2004
Czas trw,mia spekrak/11 90 111i11111, bez przerwy

Sihyllc Berg opowiada hi>torit; pewnego
zwi:p.ku z ptorspcktywy najkp>z<:go przyjaciela człowieb - jakim jto't pies. Spotybją g<> w momencie pozn ania siir, towarzyszy im podczas kolejnych prób hycia
razem, cierpi, kiedy siir na ,jebie obrażaj:i,
rozst:tj•J, marnu1:1 kolejne szanse. Berg
analizuje dbczq::o nam si<; nic udaje byci<: razem, dlaczq(o nic umiemy wyb ra ć
odpowiedniego partnera, dhać o to, co
wydawałoby sii; najważni ejsze . Coraz
bardziej zamykamy 'i'i w sobie. Single
opanowali pokolenie dwudziesto-trzydzicsto- i czterdziestolatków... Milość zastą piliśmy seksem, bliskość życiem w sieci, zrozumienie - \~iadomo,;ciami SMS.
rozpoczęcie.: godz.

Franccs Hod~son-Burnctt

Tajemniczy ogród
adaptacja i libretto: Diana Morgan
muzyka: Steven 1\-larkwick
rc-.i:yscria: Janusz Szydłows ki
scenografia: El żbieta Kryws1.a
przekład: Krystyna Podlcska
teksty piosenek: lbfol lh.iwi sz

choreografia: Jace k Tomasik
występują: Zui;mna Dhigosz, Monik:i (;~ga, Witold Surówka, Matcuw. Wr{~ x:I, Pm.- rnyslaw ł:lranny, Ma;,'<blcna Walad1. hmu!'!.Z Szydlowski (i{11~.:11 mk), Dorota P<m1ykab u.:·1r.:t·in ~
nit·)/ Kat;ir1.yna Litwin, Piotr Róż;ul..;ki, T:tc.leusz Wiec;,r,on.·k

Uroczy spektakl - musical, w którym
obok aktorem' grają niezwykle ut:1lcntow:1nc dzieci. Do pewnego tajemni czego ogrodu i do zimnych ludzkich
serc pnwrac<t prawdziwa wio. na. ZŁO
TE MASKI za najpopularnicj,zy spektakl roku 1

Premiera - listopad 1999
Cw.< 1r1vt111ia spelf.!_al(/11 I IO minrll, I przerwa

Roland Schimmcłpfcnnig

Push Up
przekład:
reżyseria:

Karolina l:likont
Amlr1,cj Majcz;ok
muzyka: Bolesław Ra\\ ski
se<nografia: Urszub C zcrnick:i
wyst~pują: Akksandr.1 Codln,»k;o, Ursrnla Gr:ihow>ka,
Jakub Bohositwiu, Zbi~nicw Kc"mvski (~oś-in11ie)

Premiera - listoP.ad 2005 .

Czas trwuniu spel(1111(/IJ I IO m111111, I pr::uwu

Kameralny, wspólczcsny dramat o relacjach
i stosunkach mi~dzyludzkich, panujących
w wielkiej korporacji. Wcdlug Andrzeja
Majczaka do5knnak opisany przez Schimmdpfcnnig;i świat ambicji i karic:ry dotyczy
ogromnej rzeszy ludzi. Warto zob:1czyć jak
prcsj,1, jakiej podd:tni są pracownicy wielkich korporacji, zmienia ich życic osobiste.

w repertuarze
Ray Conney

Tytułowe.okno znajduje się w ekskluzy-wnym

Okno na parlament
tłumaczenie: \Vlżbicta \Voźniak
reżyseria: Paweł Pitera
scenografia: Joanna Schocn

występują:

\Vojciech Leonowicz, Przc mysb w
Rcdkowski, Juliusz Krzysztof\Varun e k, Piotr
Różai'iski, l'v!arcd Wicrcichowski, l'v!ich a l Kościuk, Paulina Napora, Al eksandra Godl ewska,
Ewa Mitoi'i, Alicja Kobicbka

Premiera -· paździm1il( 2007
Czas trwania spcktakJu 120 mnwt,

apartamencie hotelowym, w którym na randkę umawia si<; urzęduj<!CY minister z sekretarką op07.ycyjnej partii. Ale przebieg romantycznej schadzki w zasadniczy sposćib zmienia: wścibski kelner, nadgorliwy kierownik,
zdradzany m;iż, ciapowaty sckruarz oraz
bezwładn e ciało za klinowane w oknie.
Współc z esny mistrz angielskiej farsy - niez równany autor Afaydaya - R:1y Cooney
pisz;ic Okno na parlament ponownie otcrujc widzom dwie godziny Vispaniałcj zabawy.
rozpoczc;cie godz. 19 11

I pr:::rrw a

Napis
reżyseria:

Piotr Urbaniak
scenografia: Aleksander Janicki
muzyka: Michał Woźniak
występują:

Marcin Sianko, Paulina Napora, Magdalena \Valach, Małgorzata Piskorz, Przemysław
Redkowski, Aleksandra Godlewska, Ad:im Szarek,
iv!arcek Wicrcichowski

odkrycia autora nieprzyzwoitego napisu, sz kaluj:1n:go jednego z micszk:111ców paryskiej kamienicy, jest punktem wyjścia dla
bpit:1lnej wspfiłczes ncj, czarnej komedii.
Gerald Sibleyras w Napisie, maluj:)C galeri<;
barwnych typów ludzkich, odsłania ich śmiesz
nostki, kt6re nic okazują się jedynie drobnymi
mankamentami charakterów. vVrwolany komizmem banalnej historii śmiech, powoli zamiera na ustach, niosąc za sob:i refleksje na temat
teoretycznie poprawnie myśhicego społcczeó-

Doda

rozpoczęcie.

bez przerwy

godz. IJ '

Około-Kułak

Siostrzyczki biorą
wszystko

Jeśli chcielibyście

Pat'istwo zobaczyć egoizm w jego najczystszej postaci, zapraszamy na prapremierę polskiej farsy - Sio-

strzyczki biorq wszystko.

farsa w trzech koalicjach
reżyseria:

Ewa Marcinkówna
scenografia: Urszula Czernicka
Wystepują:

Ewa Mitoi'i, Alina Kamióska, Ann<1
Rokita, Katari yna Litwin, Alicja Kobid sb, i\fa rek Bogucki, Anna Branny

Premiera - czerwiec 2008
CztLi !rwania Sf't'kt uk!_u 90 n1iuut, bez pr::,t'rujy

Neil Simon

Wystarczy noc'
muzyka: Marvin Hamlisch
piosenki: Carolc Bayer Sagcr
przekład: Elżbieta Woźni~1k

reżyseria: \Vałdemar Śmigasiewicz
scenografia: Maciej Preycr
występują:

Magd:ilcna \Valach,

Przemysław

Branny

Othello
tłumaczenie:
reżyseria

St,rnislaw Barai'iczak

i scenografia: l\faciej

Sobociński

muzyka: Bolesław Rawski
choreografia: Kamila Jankow.ska, \Vitold Jurewicz
występują:

,\farcel Wicrcichowski, Urszub Gra bowska, ivlarcin Sianko, Ma ~<hilcna \Valach I Kamila Klimczak, i\'fichał Kościuk, Anna Rokita, Piotr
Ró;:ański, Dariu sz St:m:zewski , Juliusz Krzysztof
\Varunck, Sławomir Sośnierz, \Vojciech Leonowicz,
Adam Szarek

Szekspirowski Othello jest pełen kolorów
i odcieni wielkiej miłości. Uczucie 01hella
i D esdcmony jest wiecznie niezaspokojonym pragnienie m. To wyj~tkowe, tragiczne uczucie zbudowane jest na intensy\\'ncj nami~tności, instynkcie i cieles ności.
Bazuje na czystych emocjach. Jest wielkie
i porażaj~ce w swej sile. Ten dr:irnat jest
rĆlwnió. histori<) ksenofobii pełnej niszcz:icych mech;mizmów, intryg i osz-czerstw,
rujnuj;iccj to, co najcenniejsze. Kochankowie przegrywaj~ z wrog~ i zazdrosną resztą świata.

CzaJ trwania jpc·ktal(!tt 180 min, 1 pr0eru. a
1

Henryk Ibsen

Hedda Gabler
przekład:

Józef Gidmltowicz
Dariusz Starczewski
scenografia: Jan Koziko\\"ski
reżyseria:

Niez;:i przeczaln:i i rzadko spotykaną w teatrze zalet;! Farsy w trzech l1oalicjach Siostrzyc::d1i biorq wszyst/10 jest to, iż jest
to sztuk,1kobieca. Napisana przede wszystkim dla aktorek, stwarza nieograniczone
możliwości kreacji damskich postaci.

Urszula Grabowska, Anna Rokita,
Marek Kałużyi'iski, Wojciech
Leonowicz, Michał Rolnicki
!vlichał Kościuk,

Premiera
Coas /rwania

i marzenia otaczaj;ice HcdGabler - tytułow;J bohaterki,: sztuki Ibsena - to zupdnie dwa inne światy. Obdarz(J n:1 ogrom n;~ siłn \Ve\vnętrzn<J, egoccntryo:na 1-ledda nic umie i nie chce odnaleźć sic; w ust:1bilizowanym, miesiczaóskim życiu. Wybiera intrygi,: i dcwukcj~',
które przynnsz:i V.')·Licz nic samo

zło ...

maj 2006
rpc~lal(lll

11 O minut, I przcnm

Andrzej Saramonowicz

Testosteron
reżyseria: Piotr Urbaniak
scenografia: Aleksander Janicki
muzyka: Marcel Chyrzyóski
występują: KrzysztofBochrnek, Jakub Bohosiewio: , \Vojcicch Lcnnowicz, Marcin Kobicr:; ki,

Michał Koścuk, Sławomir Sośnierz, Luka~z Żu
rozpocz'{cic godz. 19 1

Rzec zywistość
d~

występują:

Premiera -· Scrna na Sart'gO 7, l(wiecil'li 2008
m11wl,

William Shakespeare

Premiera - l1wiecie1i 2007

Chęć

Gerald Sibleyras

Czas I rwania spel1talJ11 70

w

n:k, Marcel \\liercichowski, Piotr Urbaniak

Testosteron Andrz.cja Saramonowicza to
błyskotliwa

komedia o

współc z esn ych

mę żcz yznach, niezwykłe

z.abawna anali za
„s:.1mczej" natury. Zwi:izki z kobietami, relacjonowane przez bohaterów, pokazuj:!
niezwykle barwny obraz mi;skicgo świata.

Premiera - marzec 2005
On - Przemysław Branny (zdobywca I
nagrody na tegorocznym Festiwalu Jedynki w Sopocie) i Ona - tvlagdalcna \\I,1 lach
(znana m.in. z serialu Pensjonat pod Różą)
pracują nad nagraniem płyty, \.I' komedii
muzycznej Neila Simona, słynn ego amcrykai'iskiq;o pi sarz.a komediowego. On
gra kompozytora, ona - autorki; tekstĆJw
i pioscnkark~. \Vz:1junna fascynacja przeradz.a si~· stopniowo w miłość ... Musical
jest ud widu lat przebojem West F.ndu.

Czas trwam a ;pcZtak/11 ll5 minut, I przt•1w a

przekład: Elżbieta Woźniak
reżyseńa:

Marcin Sławióski
scenografia: Joanna Schoen

\Vystępują:

Alina Kamińska, Anna Branny, Katarzyna Litwin, M ;1łgori;1ta Pi skor;;;, KrLysztof Bochenek, Wojciech Lrnnowicz, Marek Litewka,
i\farcin Kobierski, l\faciej Słota, Łukasz Żurek

Premiera - czt:rwiec 2005
C'za.c 1rwa111a .rptk,takiu J20 minut, I przawa

Nowe, sza lone przygody taksówkarza bi-

wr

rtuarze

Edward Taylor

Stosunki na szczycie
przekład : Elżbieta Woź niak

reżyseria:

Janus-. Szydłowski
scenografia: Joanna Schocn
kostiumy: Katarzyna Proninvska-1vl:izurck
występują: Alch:1ndra Godlcw~k.1, Alina Kami{1ska , Urszula Grabowska, DorO!a Pomykal:1(gościnnic) , Magd;1kna V.':1 kKh, Marek Lilcwka, Marcin Kobierski, Tomasz Kot, Piotr Ró7.ar1 ski, Sławomir Sośni erz

Brawurowa farsa. W luksu sowy m apartamencic, na najwy7.szym pi<;trz" domu
w Paryżu, spotykają si<; prominentni politycy Komisji Europejskicj. Ak nic jest to
typowe, nudnc spotbnic starszych panów...

puidziemik 2000
C~us ' "'''"'"' spek111k.lu 140

111111111. I

rozpocz<;cic godz.

pr:;;aw.i

Karolina Szymczyk-Majchrzak

Rozmowy

nocą

reżyseria: K:1rolina Szymczyk-Majchrz;1k
scenografia: Urs:wla C z rnicb

Ewelina Starejki, Jakuh Bohmit-wicz

Kiedy człowiek boi si\' bliskości, miłości
i odpowiedział ności rodzą si~ Rozmowy nocą.
Prowadzont· jak anonimowa gra towarzyska i handlowy flirt, zabijają zal'lżki rodz:icych 'i\· uczuć .
Reżyserką a zarazem autork.1, nagrodzonych
na Festiwalu Szluk Odważnych w Radomiu
Główną Nagrod;1 Publiczności Rozmów
Karolina Szymczyk-Majchrzak.

Pumiera - Sce11t1 na SareK<J 7, mt1n:.ec 2006,

rozpocz<;cie godz.

r.,,,s 1rw,111w Jpt:ktaklu 70 m11m1, l= pr:;envy

Paul Partner

Szalone

nożyczki

przekład: Elżbieta Woźniak
reżyseria: Marcin Slawi11ski
scenografia: )11anna Schoen
opracowanie muzyczne
i opracowanie tekstu: Marcin Sławiń s ki

występuj ą : Aleksa ndra Godkwsb, Ew~1 ~fooń,
\Vojcicch Leonowicz, Pr:>_cmyslaw Branny/ l'r1:emysl aw RL't.lkowski, J\licha l Rolnicki i Lukasz Zurck

Premiera

to niczwykła korm:d ia
kryminalna z „niespodzianką" oraz nazwa
wyjątkowegu krakowskicgo salonu fryzjerskiego, w ktć>rym zostaje popełnione morderstwo ... Pr1:cbicg akcji spckt.1klu w du7.cj
micrz" zależy od ... publiczności!
Pierwsze intcraklywnc przedstawienie
w Polsce! Doskonała zabawa, w której
można brać udział wielokrotnie!
W Ameryce sztuka nic ' chodzi z teatral nych afisz y od ponad dwudziestu lat, co
zostało uhonorowam: wpisem do Świato
wcj K'ic,:gi rekordów Guinnessa I

Szalone 11ozyczki

l(witciol 1006

Cz11s '"'''""" 'fVktaklu al;_. 125 111111111, I p1w ·m1o1

rozpocz'rcic godz.

Ray Cooney

Mayday
przekład:

Eli-.bieta Woźniak
\Vojcicch Pokora
scenografia: Józef apićirkO\vski
występują: Alina Kamińska , Katarzyna Litwin,
Małgorza ta Pi,korz, Krzysztof Hochcne:k, Bogdan Gr:t.ybowicz, Wojciech Habela, Macit·j Sło
t;i , 'ł:tdeu sl. \Vi„cznrek, Lukasz Żurck
reżyseria:

rtwj 1994
Ct:iu 1rmmia

.<peJ,;ta~·lu

115

m111u1,

I pr:;erwa

Legendarny już spcklakl Teatru Bagatela.
Cieszy si\'. nicsłabn;1cym powodzrniem od
IO lat. Wciąż wi<rccj ch~·tnych niż biletów.

