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Ingmar Bergman (1918-2007) 
Szwedzki reżyser filmowy i teatralny, dramaturg, pisarz - jeden 
z największych w XX w. Nikomu innemu nie udało się uczynić z filmu 
tak wnikliwego narzędzia introspekcji. Cały jego dorobek (40 filmów 
kinowych, kilkanaście telewizyjnych) był "egzorcyzmem, aktem rytualnym, 
zaspokajaniem wewnętrznej potrzeby" - rodzajem artystycznej spowiedzi. 
Materiał do filmów czerpał z własnej biografii: konfliktu z ojcem pastorem, 
bujnych romansów, konfliktów małżeńskich (był pięciokrotnie żonaty), 

poczucia winy wobec dzieci. 

Przez 56 lat pracy twórczej wyreżyserował 57 filmów (w większości według 

własnych scenariuszy) oraz 26 słuchowisk radiowych. wystawił ponad 140 spektakli 
teatralnych. kilkanaście telewizyjnych i 3 opery. Obok dwóch książek o własnym 
życiu i twórczości ("Laterna magica" i "Obrazy") napisał 12 scenariuszy dla innych 
reżyserów oraz 19 dramatów. Wyprodukował 8 filmów a w 15 wystąpił . Jest 
laureatem kilkudziesięciu nagród, m.in.: 9-krotnie byl nominowany do Oscara 
a w 1971 r. otrzymał specjalną statuetkę - nagrodę im. lr.iinga G. Thalberga . Jego 
obrazy: "Źródło" (1960). "Jak w zwierciadle" (1961) oraz "Fanny i Aleksander" 
(1983) wygrały Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego . 7 razy Bergman 
odbierał nagrody w Cannes, w tym w 1998 r. za całokształt twórczości . 

Za osiągnięcia wyróżniło go także jury w Wenecji wręczając mu specjalnego 
Złotego Lwa (w samym konkursie brał udział 5-krotnie, wygrał go 3-krotnie) 
oraz Gildia Amerykańskich Reżyserów Filmowych (1990), 6-krotnie uzyskał 

nagrodę Narodowego Towarzystwa Amerykańskich Krytyków Filmowych. 
W 1998 r. na festiwalu Camerimage razem ze swoim wieloletnim współpra
cownikiem, Svenem Nykvistem, został wyróżniony specjalną Złotą Żabą 
dla Najlepszego Duetu: Reżyser-Operator 



Na hasło: Ingmar Bergman cisną się na usta skojarzenia i słowa klucze: 
tajemnica, pesymizm, samotność wśród ludzi, okrucieństwo, ból, ekshibicjonizm. 

skrzywienie lub w ogóle brak uczuć. Ten „kanon" odnajdziemy również w 
„Sarabandzie", ostatnim, zrealizowanym 1ako film TV dziele geniusza kina , 

stawianego w jednym rzędzie z Federico Fellinim, Akirą Kurosawą, Michelangelo 
Antonionim czy Louisem Buf\uelem. 

Fenomenem Bergmana było to, że uprawiając tak introwertyczną, mroczną 

sztukę, miał takie powodzenie. Jako artysta pozostał wiecznie młody, 

niepogodzony z losem. Zaskakiwał artystyczną śmiałością i oryginalnością 

zarówno w pierwszych filmach. jak w póżnym arcydziele 
"Fanny i Aleksander"(1982). 

Kanon jego kina obejmuje m.in. "Wieczór kuglarzy", "Siódmą pieczęć", "Tam 
gdzie rosną poziomki". "Milczenie", "Gości Wieczerzy Pańskiej" , "Personę" . 

"Szepty i krzyki". 

Podczas realizacji filmu "Jak w zwierciadle" odkrył wyspę Faro koło Gotlandii. 
która stała się jego azylem. W ostatnich latach żył tam niemal samotnie, 

telefonując do bliskich. Zmarł 30 lipca. Miał 89 lat. 

Słowem-kluczem w charakterystyce Artura Lundkvista jest określenie 

..twórca". Dzięki filmowi i teatrowi, dzięki ich środkom wyrazu był Ingmar Bergman 
przede wszystkim twórcą i rozwinął swoją reżyserię filmową w symbiozie zarówno 
z dramatem, jak i z pracą na scenie. Zastanawiające jest, czy on w ogóle dostrzegał 
jakąś istotną różnicę pomiędzy językiem filmu a językiem tealru . Być może 
ukształtowała go praktyka artystyczna, która polegała na zanegowaniu tego 
podziału w ramach jego wrażliwości. W tym przypadku film, dramat. teatr były 
obrotową sceną, na której Bergman mógł sobie pozwolić na bycie sobą, właściwie 

nie zmieniając medium. Subiektywizm stał się jego znakiem. 
Później bez specjalnego wysiłku miał włączyć do swojej działalności 

telewizję. W gruncie rzeczy nie wniosła ona jakiegoś nowego języka artystycznego, 
ale stanęła do dyspozycji jako synteza filmu i leatru. „Sceny z życia małżeńskiego" , 

wielki sukces u publiczności z lat siedemdz iesiątych, opierały się nieomal w całości 
na kompromisie pomiędzy estetyką telewizyjnego serialu i dynamiką filmu 
fabularnego. 

Gdyby można było ujrzeć styl Bergmana, o którym obecnie dyskutuje się 
w kategoriach estetyki filmowej. na tle jego reżyserii teatralnej. to dałoby się z niego 
wydobyć nowe aspekty. Przede wszystkim dotyczyłyby stosunku reżysera 

do aktorów, prawdopodobnie jednego z kluczy do filmowej estetyki Bergmana. 
Czytając „Dobre chęci" ze zdumieniem odkrywamy, że również jego piórem steruje 
myśl o grze i odtwarzaniu. 
W całej jego twórczości minionej dekady - już po "Fanny i Aleksandrze" (1 982), 
kiedy to rozstał się z planem filmowym - można dostrzec ponawianą w różnych 
próbach artystycznych mistrzowską strategię rekapitulacji. efektowną reżyserię 



epilogu biografii wielkiego artysty, który życie zawsze utożsamiał ze sztuką 
„Najważniejsze to odpowiednio rozegrać Epilog" - pisze w "Obrazach". 

Bergman, 1ak pokazująjego filmy, miał wiele nieszczęśliwych związków z kobietami. 
Spokój odnalazł dopiero u boku Ingrid von Rossen, której poświęcił „Sarabandę". 

Pisał: „Zawsze żyłem pod terrorem śmierci . Ale to, co było pewnym konceptem, 
po jej śmierci stało się prawdziwą udręką". 

W „Sarabandzie" Bergman powraca do postaci Marianne i Johana, bohaterów 
"Scen z życia malżeńskiego"(w repertuarze Teatru Scena Prezentacje od 1996 
roku), gdzie z wnikliwością przedstawił studium rozpadu ich małżeństwa , 

niedojrzałość i nieumiejętność dawania miłości. Dziś odnajduje tych dwoje 
tkwiących nadal w tym samym, bl iżej nieokreślonym miejscu. a nie widzieli się 
32 lata. Marianne nieświadomie wkracza w sam środek piekielnego kontredansu -
lub może swoistej sarabandy, termin ten oznacza przecież nie tylko część 
barokowej suity, ale i taniec dworski z XVll wieku. Tu wszakże o dworskości 

niemamowy. 
W sąsiedztwie , w daczy nad jeziorem mieszkają Henrik i Karin, pogardzany 
syn Johana z pierwszego małżeństwa i wnuczka, 19-latka, o której Johan wie tylko 
tyle, że jest dobrze zapowiadającą się wiolonczelistką. 

Wszystkiemu patronuje wspomnienie o Annie, zmarłej niedawno na raka żonie 

Henryka, „kiedy Anna umarła światlo przygasło"- stwierdza Johan. Duch zmarłej. 

dobrej żony obecny jest w sztuce i wpływa na jej żyjących bohaterów, członków 
nieszczęśliwej , obcej sobie i wyalienowanej rodziny. Nie ma tu co liczyć 

na wesołość i humor. Jest za to wiele cichego okrucieństwa , braku zrozumienia, 
miłości i l i tości . ,.Wszystko jest niedoskonałe na tym świecie, ale najbardziej 
niedoskonała jest miłość" - powiadał Bergman. I rzeczywiście. W jego scenicznym 
świecie piekło to inni, ale i każdy sam dla siebie. Próby zbl iżenia muszą się skończyć 

niepowodzeniem. Dochodzi jeszcze koszmar starości . Spośród czwórki bohaterów 
ofiarami losu - i siebie - są wszyscy. Ocaleje być może najmłodsza , ale za cenę 
oddalenia i ucieczki . 
„Żadnego rozwiązania nie ma jednak na podorędziu i prawdziwego happy endu 

nie będzie" - pisał Bergman we wstępie do „Scen z życia małżeńskiego". Teraz 
powtarza swój gest. Nieefektown ie. choć przecież szczerze, z wiarą, że było warto. 

Wykorzystano. 
Lei! Zem . Ingmar Bergman: dialog, scena. kamera. Dialog nr 4. 1995 
Tadeusz Szczepański, W dżungl i impulsów. z miazgi uczuć. Dialog nr 1. 2001 
Mateusz Fik. Wszystko jest zamętem. Tygodnik Powszechny, 30.12.2004 

W spektaklu wykorzystano następujące utwory· 
J.S Bach - Sarabanda z Suity wiolonczelowej nr 1 G-dur w wyk. Mścisława Roztropowicza 
J.S. Bach - Toccata 1fugad-moll 
W A Mozart - Andante z Koncertu fortepianowego nr 21 C-dur .Elwira Mad1gan" 



Ingmar Bergman 

ara an a 
/Saraband/ 

Przekład: Tadeusz Szczepański 

osoby: 

Johan 
emerytowany profesor 

Marianne 
była żona Johana. Prawniczka 

Marian 
Kociniak 
Teresa 
Budzisz 
Krzyżanowska 

H . k Kr'Zysztof 
enri G d 

syr Johana z poprzedniego małżeństwa or o n 
Karin 
córka Henrika 

Olga 
Sarzyńska 

Os,iby, które odgrywają pewną rolę, ale s ię na ekranie nie pojawiają: 
An ia, żona Henrika, zmarła dwa lata temu. 
Sara i Martha, córki Johana i Marianne 

Głos Anny 
nagranie 

scenografia : 

kostiumy: 

konsultaqa wiolonczelowa: 

opieka muzyczna: 

asystentka reżysera : 

reżyseria : 

Cynthia 
Kaszyńska 

Marcin Stajewski 
Ewa Zaborowska 
Kamila Wyrzykowska 
Aldona Krasucka 
Ewa Ratkowska 
Romuald Szejd 

Prapremiera polska 11 kwietnia 2008 roku. 



W repertuarze teatru w sezonie 2007/2008 

Ingmar Bergman 

G. Beavuis-Garcin 
M. Chevalier 
Agnes Jaoui 

Jean-Pierre Bacri 
Marcel Proust 

Pierre-Olivier Scotto 
Martine Feldmann 

Jean-Marie Chevret 

Eric Assous 

Carole Greep 
Alain Krief 

David Mamet 

Clement Michel 

Jean-Michel Ribes 

Nikołaj Kolada 

"Sceny z życia małżeńskiego" 

"Klan wdów" 

"W rodzinnym sosie" 

"Czas odnaleziony" 

"Piękna pamięć" 

"Harcerki" 

"Diabelski młyn" 

"Bloczek" (Szopa) 
"Spadkobiercy" 

"Bostońskie małżeństwo" 

"Karton" 

"Na skraju lasu· 

"Proca" 

W planach: 
Serge Kribus "Ameryka" 

Brigitte Buc "Ogród" 

TEATR "SCENA PREZENTACJE" powstał w 1979 roku. 
Warszawa, ul. Żelazna 51153, dawne Zakłady Norblina 

Oddział Muzeum Techniki i Pzemysłu 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Marek Jeżewsk i 

www.teatrprezentacje.pl , scena@teatrprezentacje.pl 

Kasa czynna (tel. . 0-22 620- 82- 88): wtorek - sobota: 12.30-1 9.30. 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem. 

Bilety do teatru sprzedają również: 

Kasy "Eventim" - Al. Jerozolimskie 25, tel. 0-22 621-94-54, www.eventim.pf 
Kasy w Pałacu Kultury i Nauki (główne wejście ) tel.O 507 357 357, www.teatralium.pl 

Punkty sprzedaży "Ticketonl ine", infolinia tel. : O 801 450 450. www.ticketonłine .p l 

Wejście na widownię otwarte 30 min. przed spektaklem. 
Na terenie teatru znajduje s ię płatny parking oraz czynna jest kawiarnia. 

Sala teatralna jest klimatyzowana. 

redakcja programu: Bożena Marczykowska 
projekt graficzny: Marcin Stajewski 

skład i druk: Cetus System Sp z o.o. 
tel. 622-16-51 wewn. 242 

Wystawienie za zgodą Ingmar Bergman Foundation. 
Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
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Teatr Scena Prezentacje jest pod opieką Miasta st. Warszawy. 


