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THEMERSON WYRZUTEK 



„THEMERSON-WYRZUTEK" 
według powieści Stefana Themersona „Przygody Pędrka Wyrzutka" 

Adrianna Jerzmanowska - PĘDREK 'WYRZUTEK 
Joanna Banasik-PANI METAFEREJN 
Katarzyna Pietrzyk - DRABINA, MO NN A ANTYMAGAT A 
Jaga Siemaszko -ŻONA KARABINIERA, PANI KOZĄ 

PANZAFRAS 
Bartłomiej Chowaniec -SUBIEKT, PAN \XIJLK, MARYNAR7, 

PREMIER 
Krzysztof Wnuk-KAPITAN MET AFEREJN, 

PREZYDENT ARCHILIDES 
Marek Wro~a -- KARABINIER, DORADCA MORSKI, 

UCZONY BlAŁ Y 
oraz gościnnie _ 
Beata Halińska - KRÓL PINGWIN 
Paweł Winsczyk - PROFESOR WIELBŁĄD, 

UCZONY CZARNY 

gra zespól muzyczny w składzie: 

Jerzy Chruściński - fortepian 
Po-emysław Sokół - trąbka 

Wojciech Frankowicz - puzon 
Bartłomiej Szczepański - perkusja 

Adaptacja, scenografia i reżyseria - JAN POLEWKA 

Muzyka - Jerzy Chruściński 

Ruch sceniczny - Marzena Biesiadecka 

Asystent reżysera - Paweł Wmsczyk 
Asystent scenografa - Jolanta Solska 

Videoprojekcja - Artur Tajber 
Doradca themersonistyczny - Wawrzyniec Br.wzowski 

Teatr idzie naprzód, sztuka idzie naprzód, świat idzie naprzód 
- tak przynajmniej twierdzą zwolennicy przyspieszania. 
A potem krzywią się, że to czy owo już było, albo że wszystko 
już było .. . O Themersonach (na szczęście) przypomniano 
sobie ostatnio, ze też już byli --niezwykli, oryginalni twórcy, 
o szczególnym „filozoficzno-ironicznym" poczuciu 
hwnoru.„Przygody Pędrka Wyrzutka" napisane przez Stefana 
Themersona i ilustrowane przez Franciszkę Themerson to 
książeczk:: miary równej „Podróżom Guliwera" Swi ft,1 
czy„Alicji" Lewisa Carrolla; chwilami przypomina też 
rozmowy Małego Księcia (Saint-Ex) z mieszkańcami 
dziwnych planet. I podobnie jak tamte opowieści, nie jest to_ 
utwór dla dzieci, a jeżeli już to dla bardziej inteligentnych, 
starszych dzieci w każdym wieku. Wędruje_ więc Wyrzutek jak 
Guliwer - z rozdziału do rozdziału, a po naszej scenie z teatru 
do teatru, nie tylko wojennego, dowodząc, że w każdym z nas 
jest coś psiego, albo słowiczego, albo i-człowieczego też. Czy 
przedstawienie „Themerson Wyrzutek" jest rzeczą nowa? Czy 
jesteśmy uprawnieni przez znawców ten1atu (i teatru) do 
zrobienia rzeczy nowej? Nie wiem. Lubię bardzo państwa 
Themerson, za to, że byli tacy jakimi pozostali - osobni i 
niezwykli. I trafni, w pytaniach do świata, tak jak ich bohater 
Pędrek W. Bez gotowych odpowiedzi, bez trójkątnych 
kapeluszy, „bez waśni, bez przytyków i obelg". I lubię ich za 
to, że dzięki nim nie trzeba udowadniać, czy jest się 
staromodną czy nowoczesną osobą. Bo inaczej cóż nam 
pozostaje? Możemy już tylko przekręcić sobie głowę do tylu, 

- a potem pójść naprzód. Tylko gdzie się ten, że tak spytam, 
n a p r z ó d znajduje? 

Jan Po/ewk.Ó 



Dziękujemy Panu Doktorowi 
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