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- Piotrze na początek rozmowy zadam 

ci takie podstawowe, zapewne mało orygi

nalne pytanie: praca nad sztuką, której się 

jest jednocześnie autorem to komfort, czy 

mordęga? 

- Kiedy się jest autorem tekstu, nad któ

r·ym się pracuje, trzeba zadać sobie pytanie: 

„ Co autor miał na mysli?" tak.Jakby nim była 

zupełnie inna osoba. Takie pytanie pozwala 

na odczytanie uk1ytych intuicji, nad którymi 

się nie zastanawiasz wcześniej przy pisaniu 

tekstu. Wydaje ci się, że wiesz o czym piszesz, 

ale kiedy później .zadajesz sobie takie pytanie 

okazuje się, że nie jest ono już takie oczywi

ste. Dopiero po jakimś czasie, miedzy innymi 

dzięki rozmowom z aktorami~ kiystalizuje się 

nowy sens w napisanym tekście. Początkowa 

niepewność może niektó1ych irytować, ale 

wiem, że tylko w ten sposób otwiera się prze

strze1i na wyobraźnie i wrażliwość. Dla mnie 

taki proces jest interesujący, ale dla kogoś in

nego, brak punktu odniesienia, może zostać 

nazwany „mordęgą". 

- Rozumiem, że Wesele ... j napisałeś, na 

podstawie realnie odbytych rozmów i obser

wacJl. 

- Owszem. W ciągu dwóch miesięcy, jako 

obserwat01; uczestniczyłem w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Szpitalu Psychiat1ycz-

11ym w Kobierzynie oraz w ośrodku przy uli

cy Miodowej w Kral(owie. W ten sposób mo

glem przyjrzeć się z bliska ludziom, o któ1ym 

chciałem napisać sztukę. 

- Warsztaty terapeutyczne jak sama na

zwa wskazuje ... 

- .. . zostały-zgodnie z kierunkami współ

czesnego leczenia psychiatrycznego - wymyslo

ne po to, by przez terapię zajęciową pomagać 

pacjentom w dochodzeniu do zdrowia. 
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Pacjent po pobycie u• szpitalu; przelecze
niu i tzw. „wyrównaniu"jest zobowiązan do 
uczestnictwa w ró"nych zaleconych przez 
psychotm1peut(-fonnach tm1pii zajrciowej. 
Dla jednych doskonalą terapią jest malowa
nie lub wystawianie sztuk, dla innych prace 
manualne. Są też na przykfad zajęcia, na kJó
rych ucey sit prowadzenia budżetu domowego. 

- No dobrze, ale w ogóle sqd pomysł, 
by napisać rzecz opo iadająą o chorych 
psychicznie? 

- Jes1i po1uiem, "e temat je. t wynikiem 
ro mów z dy,., ktorem choenem, to jak to za
brzmi?! Ale całkiem serio mówiąc, to po tro

e właśnie tak było: Dyrektor przedstawił mi 
teksty dama Ochwanowski -go, które mu sir 
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szalenie podobały i spytał mnie jak, widzt ich 
wykorzystanie na semie. Ponieważ pirk.ne 
wiersze Ochwa11owsk_iego sq tak zakrFron Jak. 
to ty/ko możliwe, wymyllilem sobie, że może 
j mówić j dynie człowiek obdarzony wyjąt
kową osobowością i wrażliwościt,. Ktoś, kto 
umie mys1eć dużymi słowami i dużymi sym
bolami, a w jego ustach nie zabrzmi to banal
nie i pretensjonalnie. Ktoś, kto uwiarygod11i 
t czrsto przekorne teksty. Ktośtrochr inny ... 

- Inny? 
Osoba obdarzona wirkSZI/ wrażliwościq 

niż przeciętny lowiek. 
Wc iniej, w Zielonej Górz wyreżysero

wałem sztuk; Pawła Demirskiego „ ieprzy
tomnie", w której wystrpuje Teresa. Teresa 



popada "'depresJr. Chct· popelmć samobój
stwo, w któ11•111 ma jej pomóc na;nmy 

kJiądz„. 

Ko11st1111tj'łc posta i „Hbc le .. .j'' pomys1a
lem sobie, ie wykor..ystam tr postać. Obdarzę 
;~ biograjią,., prud jej „a/ama11i,1 11erwot1•e
go. Opowiem his1ar1r o tp11. to moglo wply

"'IĆ 11u los, ktc}1y l'cmd zum1rl u• „ 'icpr,;;y-
1011111ie''. Taki trod1f' tt•atralny prequel dlt1 

wtajem11i NOTJ}Ch„. 
A po111dw właśnie taka osoba wydawała 

mi się najlepszym „medi11111" dla p1„eka„u 

tel.stów Ochtva110111Sk1ego. 
-Twoi bohaterowie są prawdziwi? 
- ' 'ie· wymv-1alem bohaterrJu• pr.z 1 biur-

ku. Zdmi/em matema/ cl(lkt11m•11falny. zu.dy
s .... anc historit•, wlumt• spos1rzeic·111,1 i ll<lf'isa-

ltw scen irimz. Dobra - nieb •Io a:. tuk l 1-

ltt'O. l'u1rzcbowalt'111 histon"i, ktrfra okn 1i i nadt1 
ramy pod;ętemu pr::.eze mnie 111 ·zwaniu. 

Ił' przeko11a11i11, ie p1„cd iru„~1f:de pis,1r
sko rei).•tr.•kic rowim10 sir ud.u~ 111110l ni/,, 
mme dop1t ro opowieść o chlop.1k11 i cLic we y-

11ie, ktrfrzy ·if poznali, zt1k{}( ht1li. ::,,11rczyli. 

d1C idi wzi~ć s1ub .. .. tit- d1'op.1k pod wpl ·
wc•m tmocji. Irku przed prawdziwym 11e„11-
ciem, p1„estal pr..;jmou•ać lc·ki 1 ucic·kl z po
wrotem w p.•rcho-..ę. 

- Robert ... 
- . .. li' jcgn r(}koju z11alezio110 r /ni mo-

11t't mie.•::.c·k. l(l<lre ..-zrko11 1al na .•7uh. 
- Prosta historia. 

I wli1„~ iwc· pr::.cwidywa/na, ale to samo 

..;; ·uc·. Roz10~\\ta!J . l.11:d.il 11 Funl 11.1 



I I'• nlCŹ 

kompono amcm dla hlmu 1 r arru. 
Kun 1n;ki j t m1~łz mn m1 hen fiq n 
l m rypcndium I ón:zcgu la! Kr.i 
ko (20<Kl) laureat m Ogi>lnopol 

kic o Konkursu Kompoz tur kiego 
Mu 1(11 OgrodoUJa pod patron Il m 

R ktura 111\ r . t tu Jag1dlon k1 go 
za ur or T11ngo na ork1c tr m ako 

ą, łortt pian 1 m trum nr 
n (2001 ). Jego kompuz 
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.a pora 

M6j chłopak mi mówi, Że jestem niedojrza
ła .. „ żebym zaczęła mysleć, żebym wzięła się 
za siebie i zacńoUJywała Jak dorosła kobie

dwadzieścia parę lat). 
o wykfe załatwianie sprau~ czy z ztczel

rach11nki. Najgor~-ze jest to, Że mam lęk 
ed rozmow'ł przez telefon, potrzebuję 11a

prawdę siF mobilaować żeby to zrobić, dla
tego zwkkam z róinymi spratvami do ostat
niej chwili, no i potem jego uwagi.„.że jestem 
niedojrzała. 

Mieszkam za granicą parę lat, znam Język ale 
czuję wdąż dyskomfort,jesli mam coś zalattvić. 
Jak oceniacie, czy ktoś jest dojrzały życiowo 

-Filadelfia-

Mam 20 lat, mój chłopak bardzo chce mieć 
dzieci, a ja nie, i nigdy nie będę chciała, óq
gle słyszę tvy1 ~uty: Jak można nie chcieć. 

- Krysia-
No nie chcesz to nie. 
Jak już kto/ napisał - nie ma przymusu roz
mnazama s1ę. 
Jak też już ktoś napisał wcześniej- w tej spra
wie nie ma kompmmisów, dyskusje od zmierz
c/111 po fwit i od świtu po zmierzch nic nie 
pomogą, niczego 11ie zmienią - dlatego chy
ba lepit'} się zastanowić nad swoją. waszq 
przyszlokią. 

Ja też 11ie chcę mieć dzieci - 11ie chce mieć 
stvoich dzieci. 
I nic ani nikt tego nie zmieni. 
Na razie mam chrześniaka, którego uwielbiam 
i ubóstu•iam, ale 11ie„ nie chcę mieć dziecka 
na „pełen etat". Cóż, taki la;j 

-dewidchemik-
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PrOSSf o"""' ~p#m ""~wy
~ psydlianego ni4pelno-

""""""* w slOJm"' ""''~ (me 
nu:Ao~ Pro/Jkm tlolyay mopgo op,. 
/f.rMy ~em od UlllS1f4 mahmowflł 

dliaaW 'mDJll""""'" 'Slltjepro/Jk
m ~ 111 ten IJ10IÓłl • łHoltllnae,,. 

ły1o "'°""o~ ""4twych pog/f „ pił(111~. IO 

nt ~ ok do 11!J pory panaaone 
- ,,.._~i wywoł#fa IO 1' mnut fit. 
,,....„~„,,,,,.,,~ 

f1tm1«1 Por.adm Zdrowia P.i 
,, • .,.,,.„bo.il Sii "ptydlologrz. 
·.~ ....... ~~ ·- maae ,_,.,,.i me usłyS1lt 
.#liłWJ~s16#1 pod swoun """1sarl 
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Choroba pr::::ejaw;a st'ę w Jonnie ataków, zm:tatr 
sq takie same oto opis: zaczyna si( od wid#n 
kolorowq: jaskrawej i powiększaJf/C9 SI( 

ki, pott:m (zazwyczaj plamka iJc.a) do 
głowy(nasila s1'ę przy poc. niu), 
zaczynam st'ę pocić, potem 
towac~ zazwyczaj usypiam i dopiero po tym m 
przechodzi ( czasa m; leżę cały dzie1i i na nast(p-

11y mi przec/1odz1). N( d 1 niepozbyłemsiębólu 

przy pomoc}' środk(5w przeciwbólowych. Ataki 
mam raz na 1 miesiac czasami raz na 2 mie
siqce. Byłem u neurolo a pow;edzilllzegłoWf 

mam zdrową i me w;e co m i;est. Okuli 
w;edział, Że oczy mam zdrowe i nie 
jest. Kardiolo powiedział, że s 

drowe ; 111·e w;e co mi jest. Laryn 
mno. Co mam dalej zrobic'? Do jałfego leka
rza pójśc"? 

- ojtck-
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Najlepiej stłamsi/ w sobie wszelkie odczucia 

tabletami i zaprzeczy/ wszelkim doznawanym 

przeżyciom, nie zdajqc sobie sprawy co stało się 

już realne, a co nie. Czego jesteśmy częściq, a cze

go nigdy nie uda się nam doświadczyć. Czy 

zdajesz sobie sprawę ile potencjału twórczego 

jest w każdym z nas ? 
Wyzwolony mógłby ... eeeeeeeeee 

-moonyst1num-

-----

, 
_„ 

,· _ ..... _ 

··-
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Specyficzność obraz u klinicznego depre

sji osób w wieku podeszłym podkreśla się w więk

szości podręczników psychiatrii i w bogatym 

piśmiennict\Vie. Wskazuje na to również co

dzienna praktyka kliniczna. W przesz łości 

wyodręb niano na wet osobną j ednostkę choro

bową o nazwie melancholia inwolucyjna . 

Odmienność obrazu depresji nie wynika 

jednak obecności specyficznych, „dodatko

wych" objawów u osób starszych, lecz z więk

szego nasilenia czy też częstszego występowa-

nia niektórych z nich. Za objav.ry charaktery

styczne dla depresji osób starszych uważa się 

płaczliwość, drażliwość, większą intensywność 

lęku i niepokoju. Znacznie częściejwystępują 

skargi n a rozmaite dolegliwości somatyczne 

oraz urojen ia, zwłaszcza hipochondryczne. 

Często pojawia się nasilone poczucie wi ny, 

myś li i zamiary samobójcze. Uważa s i ę, że 

depresja u osób starszych rzadziej przebiega 

z typowym dlaosób młodszych obn i że niem 

nastroju. Często może imitować swym obra-

ZL'l1l zespoły nen,·ico\\'c. Skargi dotyczące 

osLi hie ni a. pou. ucie nic\\'ydolności życio\\'cj. 

ap;1ti;1, draż li \\ oŚĆ , trudności \\' skupieniu 

li\ \ ;1g i \\'dużym stopniu przypominają obja

''Y neur;1stl'nii. Ba rdzo cz<;sto obserwuje się 

t;1ki.L· mhnacdnc zabu rzl' 11 ia ti.mkcji poznaw

czych. :\ icrz;ll lko dominuj;! one\\' obrazie kli

nicznym. uŻy\\;t się wtedy niezbyt tCirtunne

go tcnninu „pseudodemencji", co by\\'a przy

czyri.i pomykk i trudności diagnostycznych. 

Jnln;! z postaci choroby jest depres ja z du

ż. yrn l ~·kiem i niepokojem psychoruchowym 

os i;1gaj;1cy111 n icrzadko rozmiary podniecenia. 

Tc mu st;111m\ i towarzyszy nastrój dcprcsyjno

dr;1żli\\y, bojaź liwy, cz~·sto z hog;tq eksprcsj<) 

L'llH>rjon;iln;! ( płacz, zawodzenie, rozpacz, 

przL·r;1ŻeniL·, \\·o lanie o pomoc). Chorzy zgła

szaj;! liune ska rgi hipochondryczne, które 

nierzad ko osi<).l!,aj<) rozmiary urojdl. Częstym 

ohj;1\n·111 s;! urojenia kl<;ski materialnej i ruiny, 

przckonani;1 o sytuacji bez wyjścia, urojenia 

\\·in y, grzL·sz ności i kary. Chorzy odmavviają 

przy j llH>\\ ;1 n i;1 pokarmćm·, ujawniaj<) tenden

rjL· s;1mohtijcze. oskarżaj<) si<; publicznie. 

\\ 'innym \\·;1 riancie depresji u osób\\' wic

ku podl'Sz lym dominuje apatia, abulia, utra

t; t 1..;1i1 ncresm\ ;u], poczucie zmniejszonej spra\\·

nośc i fizycznej i psychicznej, zwłaszcza intdek

tu;tl ncj, itLicc \\ parze z nastrojem depresyjnym, 

n ickinly sta 11rn1 zoboj<;tnicnia i nastawieniami 

hipoc hond ryczn ymi. Obraz kliniczny takiego 

stanu 11iekiedy przypomi na ot~-pienie. 

l" dzieci 
\\'przeszłośc i ll\\·ażano, Że na dcp resj<; cier

pi;! jcdynil' dorośli. \Vynikało to głównie z po

dcj\cia dormlych. którzy nic pytali dzieci o uczu

ci,1 ;mi o nastr(i j. Psychoanalitycy zakładali nie

możność wyst\rowania depresji u dzieci z po

\\od u zhyt slah·go poziomu rozwoju superego. 
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\V 1946 roku amerykailski psychiatra Rent' 

Spitz jako piern·szy - i przez długi czas jedy

ny - \\'skaza! na istnienie clcprt'sji analitycz

nej, czyli szczególnego stanu psychicznego 

pojawiającego się między 6. a 18. micsi;1cem 

życia dziecka. Z jego obserwacji wynikało, że 

niemowl<;ta odseparowane na dłuższy czas od 

matki zaczynaj;) przeja\\·iać niepokój, apati~·. 

traC<) na \\·adze oraz znacznie łat\\ iej zap;1daj:i 

na choroby charakterystyczne dla tego okre

su życia. Zdarza się, Że ten stan dopnJ\\'adza 

do śmierci niemowlęcia. 

Pod koniec lat 60. przyjęto, Że depresja lidzie

ci przejawia sis: w formie zamaskowanej, pod 

postaci;) różnego rodzaj u zaburzcil z;1chowa

nia i ohja\\'Ó\\' somatycznych. 

Prace amcrykailskich psychiatrc'iw po

przcd 11 iL·go stulecia pokazały, Że depresj<i udzie

ci istnieje, a jej objawy są podobne do tych\\")'

stępuj;1cych li osób doroslych. Cech<) charak

terystyczn<) depresji dzicci<;eej S<) symptomy 

specyficzne dla danego momentu rozwojowe

go. takie jak drażliwość. trudności szkolne 

oraz l~·k przed separacją. 

Kryteria dla depresji dziccit;ccj podaj<), Że 

\\.zachowaniu dziecka musz:i \\ ysqpić d\\·a 

objawy centralne, czyli nastrój depresyjny 

(dysforyczny) i samodeprecjacja (niskie po

czucie własnej wartości), oraz przyn<ijrnniej 

dwa z symptomów dodatkowych, wysąpllj•i

cych przez co najmniej jeden micsi;ic. takich 

jak: zachowania prowokuj~ice i zaczepne, za

burzenia snu, zmiany apetytu i wagi ciala, 

pogorszenie wynikó\\' szkolnych, \\ 'Czcśniej 

nic\\'yst~' puj;1ca niechęć do chodzenia do 

szkoły, gorsze i mniej liczne kontakty z rówie

śnikami, utrata energii, dolegliwości soma

tyczne. * 
:\a l'ods1;1\\il': );Kek Turczyfoki i ,\d;1111 J)dikicwicz, 

!Jt-prcs;it 11 o.,1ib n• podc<s/ym wic/111. 
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Wojciech Stefaniak jest absolwentem 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

urodzonym podróżnikiem. W roku 1995 spę

dził kilka miesięcy w Argentynie, nie tylko 

w poszukiwaniu przygody, ale i na pogłębia

niu doświadczeń zawodowych. Tam zainte

resował się scenografią, której do dziś pozo

staje wierny. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

Wojciech Stefaniak 

zrealizował kilkadziesiąt projektów teatral

nych m.in. w rodzinnym Kaliszu, Poznaniu, 

Olsztynie, Toruniu, Warszawie, Krakowie. 

Na stałe współpracuje z Teatrem Kwa

drat w Warszawie. Pracuje z najwybitniej

szymi reżyserami teatralnymi i filmowymi. 

Zajmuje się również oprawą plastyczną 

koncertów i wystaw. 
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••• ]() 

za zgodą 
Przyjęcie do szpitala osoby z zabu

rzeniami psychicznymi do szpitala 
p ychiatrycznego następuje za pi
semną zgodą tej osoby na podstawie 
ważnego skierowania do szpitala, je
żeli lekarz wyznaczony do tej czynno
ści, po jej osobistym zbadaniu, stwier
dzi wskazania do przyjęcia. 

l .W nagłych przypadkach, w szczególno

ści w przypadku braku możliwości uzyskania 

pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem s ię do 

szpita la, osoba z zaburzeniami psychicznymi 

może być przyjęta do szpitala psychiatryczne

go, za jej pisemną zgodą, bez skierowania {art. 

22 ust. 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 19 sieipnia 1994 

r. o ochroniezdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 

1 I 1, poz. 5 3 5, z późn. zm.) zwanej dalej „ usta

wą o ochronie zdrowiapsychicznego "). 

2. Jeżeli przyjęcie do szpitala psychiatrycz

nego dotyczy osoby pełnoletniej całkowicie 

ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia 

zgody, wymagane jest również uzyskanie zgo

dy tej osoby na przyjęcie. W przypadku 

sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia 

do szpita la psychiatrycznego pacjenta i jego 

11r1nl,t.1\\icicL1u,t.1\\1l\\q.:o.1.:..:od~· ILI 11r1y · 

1~·L· i l' d" ,zpit.1L1 \\yr;1Ż.1 ';!d 0111d~ui'1czy \\ l.i
\ci\\ ~ 1.L· \I 1„l! l<,:du 11;1m1L·j,«L'1;1111iL"vk.1ni.1 tej 

,,,oll\' l11rt. ll 11.>I. -/ 11.>/1111·1 · u ud1m11ic· ::dm

wi<1 /'Sl'di ic::11cgn). 

l. Pr1yi~·riL· d" vpit.d.1 l''YL"hi.1tryu11L·.t:o 

'"oh\ cltorL·j l"yd11u.niL· luli o,11Jiy ll1'".;k 

d1"11l'J umy'>lm\o 11iL·1dol11L"j d" l\\L1iu1i;1 

1 .. t:rnly luli 'tmunku .Io 1 111y1~·ci.1 do ,;p1t.d.1 

i1'Yd1i.1trycz11cgo i il'l·ZL'lli.111. 1,t ~· llllJ L' jl" uzy 

,J.,:;111iu zgody ';!du "l'iL"k 11 1iuq~" \\ 1.i.;ci\\cgo 

1x \\ 1g l~· du 11;1 111il'j"·t· 1.1lllil'vk;111i;1 tL·j mo

ll\'.\\" przyp.1dkad111;1.t:lyd1 pr1.~ j~· L·ic do vpi· 

1.11.1 l"ychi.11ry( /lll',l!ll llllliL· ILl'l.!l'IĆ hL'/ 

\\Ut<llil'jVL').!.O 11/\\J.;;llll.1 l_l!llth '·!"li ll1'll'

k111'1l/L'_l!ll. \\" ukilll 11rz\ 11.1dk11 kk.1rz prz\ 1-

lllllJ.!'Y lll,! llhO\\ l.)Zl'k. Il 1k tll ll1"ii1\1L·, /;l,j~._ 

g11i~·,·1;1 pi,cmnt·i op1111i llllll '.l!" kk.11-;.1, \\ mi.1-

I\ 11wżli\\o.;ci P'Ychi.1tn .. ill io l'i'>L'lllllt' ] opi 

nii !1'Y'h"log;1 (i1rt. }.}. 11.'/. l 1 Wf. l.11 IU/1111'\' 

n nd1m11it ::dmwii1 /'-'l'<·liic,~111/.!_U). 

.?. < ),oha chllr;1 P'Y(liill11il' ll}(liL· hyc przy

j~·t.1 d" ,;piL1Li P'ycl1i.1tr~,·1 11t',l!ll lio 1.goth 

\\ \ 11l;1g.111L·i \I .1rt . .?.? ll\LI\\ y ""rltro11i,· ;, Jr" · 

\\ i;11"ychillncgo. ty lk" \I tl'lly. g<h jL"j dotyclt 

,·1. .1\ll\ll' /.ll"h<l \\;1llil' \\\J.;;l/.ll)l' Il.I t1J, Żl' / jlll

\lod11 clrnrull\ 1„1gr;1/;1 J ą·1.110.;rl'llni" '\1ojL'-

11n1 i.yriu al ho i.y L·iu luli 1.drcl\\ 111 i1111yclt '"<''li 
(,tri. li 11.'I. i //Sflill'\' u nd11m1il' ::tlm11•i11 /'-'\'

cli ie~~ 11 l'gu i. 

:;_ () przyi~·riu do vpit.d.11"yrlti.1tryu11t'

go ,ln·ydujl' kk;1rz 11 yz11.1l/011\ d" tl'i ,·zy11 -

110\ci po ''"'histy111 zh;1d.1111u l'·IL"jl'lll.1 (po 

uprzl'll1.t·11iu o pr1. ~c/\ll.ll'h 11r1.L·prn\\ .1d1.l'11i.1 

h;1,Li11i;1) i 1.; 1si~·g11 i~·ci u I\ 111i.1r~· moi. l i\\·ości 

r1pi11ii drugiq~o kbrz;1 psn·hi;1tr1 albo ps\-

program • 111.1: '1, '1., 1· 1 29 

d10l"g;1. I .l'k.1rz tt·11 int olim11.!f„111\ \I \].1\111( 

d1ort·1n11 11r1yll\ 11y pr1.yi~·t·i.1 do vpit.d.1 ho 

1.g"'h i poi11li1r1110\1 .1( .l!" o it".l!" pr.1\1 .1clt Iii/'/. 

l I /U/. l. iii'!. l) li.'/. li 11.'I. 111.•ltlll'\' n ud1rn-

1111· :::t!rrJ11•i11 f'.>rd1ic::1u:l.!.o). 

I. l'.1ril'l1t 11L1 pr.1\10 "" ht·1 pl.1t11\cl1 

\\\i.1, J,·1.l' 1'1 1drm\ot11\cl1 \I 1..1krt·,1l' l"\'·l11.1 -

trycz11L"j op1L"k1 1.dro\\lltlll·i t1r.11. "" lit·1 pl.1t -

11\cl1 11rod11kt1.l\\ ku.niu.\'lh. \\\rc,hc.l\\ 11H·

dyll11yL"lt i \rodk1°l\\ po111or11iuyt lt . Jt 'l l'i11nt 

moli.) rltor.! P'Ychiu.niL· (\1sk.11.u j.!'·! 1..1 hu 

r/.l'llM psyd10ty(/llt') luh 111'"\lnl/llll.) lllll\

,10110. 11;1\\t't ]t·ivli llil' it'\l 11ht'/ llll 'l/ llll\ 1111'/. 

I/) li.•!. I I li.•! . .:. dl'/. ) f'I\! I lit. li i/, 11.'ltlll '\ () ()d//'()·· 

I/Il' ,-t!m11 ·111 f'.•rc/1 ic,'1u:l.!.n J. 

~- l'.lc')L'llt lll.I pr.I\\() "" tL').!. ll .. di\ jll'l"\Olll'i 

1nnln1111 pr;\ \1d1or;,· rrnl1„q11 1 llll't<Hl J"' 

,t~· l"' \1. 1111.1 ku.11ir1.t·go. lir.il pod ll\\,1g~· nit· 

ty lk11 ,·t·k 1.drn11t1lllt". ;1k t.d,:1.t· 11 1tt·rt·, i i1111t· 

dohr.1 '""J,i,tl'. i <L11.d do o'i·).l!lll~·L"i.1 l'"l'r.1-

\\ y ,t.111111dro\\1;1 \I 'l1""·,1i 11.1p11111t·1 dl.1 p.1 -

ril'11t.1 11t·i.!ili\1 y (!Ir/. Il 1u11111·1 n nclim11il' 

::t!m11 ·i11 /'-'ffli ic::11cgo) . 

). ('.1t·jl'llt 11!.l jlLl\l!ldo j'Of!l/lllllll'll,1111.1 '1~ · 

I,,.; t1gr.111 iL"1t·1'1 / n ,,J/111„1 i i 1111 y 111 i 1 ""I i.1111 i (11 rt. 

I) 11.>/1111 •1· n r1d11m11c ::dm11 'i11 /'·" d1ic~~lltgo). 

-!. 1'.1qt·11t m.1 pr;1\\o ,Jo 1.1L·itm1.1111;1 pn·

\\ .1t111 ,,;,.i k( JJ"t''I 11mdu1ri i I 11 r/. I i 11.•11111 T n ud110-

i/ll' ~~t1m11 ·1i1 j'srdn< ·::11cgo J. 

"i. P;1qn1111L1 pr;1\10do1;1p111.11.1111.1 pr1t·1. 

kk.1r1.;1 z 11L111m1 ;111y1n po't~·1Hi\1 .111inn In'/.· 

11iL"1y111 111/'/. 11. 11s/1/ll'\' rJ od1m11il' ::t!m11·i11 

/'-'\'cli ic::11cgu). * 



30 program mamee 2009 program mar~cc 2009 31 



stępnie spełnić się jako przestrzenie teatralne 

dla dwóch kolejnych premier, które zostały tam 

zrealizowane w marcu i czerwcu 2006 roku. 

Pierwszą z nich był Wielki dzień Conora 

McPhersona w reżyserii Andrzeja Majczaka, 

drugą Blacl(bird Davida Harrowera w reżyse

rii Bogdana Toszy. 

Po entuzjastycznym wręcz przyjęciu sztuk 

obu dramatopisarzy w Warszawie, teatry kra

kowskie jakby „ociągały s i ę" z realizacją tych 

dramatów. Dyrektor Schoen zatem zaryzyko

wał, i w planach premierowych pojawił się 

najpierw; Wielki dzień, który jest tytułem 

nadanym przez reżysera oryginalnemu This 

Lime Tree Bower, a potem Blackbird. 

Tłumaczy, reżyserów no i przede wszyst

kim publiczność-urodzony w 1971 roku w Du

blinie abso lwent filozofii i filologii angie lskiej 

Conor McPherson - uwiód ł prostymi, dzie

jącymi s ię na irlandzkiej prowincji, historia

mi. I nie inaczej stało się z rea li zacją jego 

sztuki w Bagateli, która widzom przypadła do 

gustu dzięki pełnej czułej ironii opowieści, 

świetnemu aktorstwu i sprawnej reżyse rii. 

Trzej młodzi aktorzy: Kuba Bohosiewicz, 

Marcin Kobierski i Przemysław Redkowski 

opowiadają przez monologi swoją historię, o któ

rej Paweł Głowacki tak między innymi pisał 

w Dzienniku Polskim: 

W„Wielkim dniu" Conora McPhersonajest 

Jak w Krakowie, gdzie w k01icówl(ach małych 

dni słowa lejq się nad wódkq wszystkich barów 

miasta. Porażajqca delta. Zmierzch w zmierzch 

brzdęl( odstawianych szkieł miesza się z nadmia

rem zda11 nieogarnionych Jak mrówki w kopcu. 

Zmierzch w zmierzch miasto jest tysiqcglowym 

monologiem. Nikt nie słucha, bo sam gada, 

choć nikt go nie słucha. Ka.żdy gada, bo może 

ktoś usłyszy, wygadujqc swoje. M o.ie zapętlq się 

monologi. 

Spokojnie, zapętlq się. Spokojnie, zaraz po

znasz monologistę, do l\tÓrego się przysiadłeś. To 

tyll\O kwestia iloki brzdęl(Ów szkła . Sq mono

logi/ci, któ1ym starczajq brzdęknięcia trzy, inni 

potrzebujq pięciu. Zdarzajq się i maratoiiczycy 

brzdęl\nięć, lecz w istocie nieważne, po ilu głęb

szych gadania się zapętlajq - grunt, że się za

pętlają. Jak w ,}Vielkim dniu". ( ... )Zapętlone 

monologi okażą się figurami trzech samotności. 

Niestety zdecydowanie mniej entuzja

styczne recenzje można było przeczytać po 

premierze Blackbirda. Temat jaki podejmu1e 

sztuka, opowiadająca o miłosnym związku 

pomiędzy nastolatką (Kamila Klimczak), a doj

rzałym mężczyzną (Sławomir Sośnierz), oka

za ł sic;: zbyt kontrowersyjny i trudny do przy

j ęcia dla publiczności. 

Pomiędzy kolejnymi premierami na Sce

nie w Podziemiach, na Sarego 7 miała miej

sce realizacja kapitalnego Othella Wiliama 

Szekspira w ró.yserii Macieja Sobocińskiego 

(premiera 4 IV 2007). 

Nagrodzony w 2008 na X - jubileuszo

wym Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reży

serskiej INTERPRETACJE w Katowicach -

dwiema sakiewkami, czy li zwyczajowymi 

nagrodami tego Festiwalu oraz wyróżniony 

przez dziennikarzy, zb i era ł entuzjastyczne 

recenzje widowni i krytyki. Juror Mariusz 

Grzegorzek w ten sposób uzasadniał oddanie 

swego głosu na Othella: Wyróżniłem rodzaj 

zuchwalosci zadaii, które stawia pr.zed sobą 

reżyser w sposób bezkompromisowy i ważny, 

odpowiedzialny, poszukujący. Woreczek daję za 

poruszenie ciemnej struny, za spektakl o ludz-

1\iej samotności. 

W Othellu Sobociń s kiego wielkie kreacje 

stworzyli odtwórcy głównych ról: Urszula 

Grabowska (Desdemona), Marcin Sian ko 

(Jago) i Marcel Wiercichowski (Othello), zaś 
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W. Leonowicz i M. Bogucki w Procesie. 

pa rrneru j ący im aktorzy znakomicie zagrali 

wiele epizodycznych ról. 

Jago 1Vfarcina Sianki. Re.żyser ca łej wenec

l(o-cyp iyjskiej potworności. Wesz o dziwnych, 

jal(by wciqż sennie opadniętych powiekach . 

Cierpki ironista, .zmęczony swą przenikliwo

ścic;. Desdemona Urszuli Grabowskiej. Chodzq

ca czystość, ale też - i w tym znakomitosc Gra

bowskiej - wiecznie umykająca dwuznaczność 

czystości. W k01icu ten, którego zgniecie bezli

tosna psychodrama sennej wszy. Otello grany 

przez Marcela Wiercichowskiego. 

Jeśli seans Sobocz"lzskiego jest tak gęstym 

wcieleniem szekspirows!\._iej opowieści, tak moc

nym gestem wia1y w teatralne, a nie spolecz-

110-publicystyczne moce Szekspira - to głównie 

za przyczyną roli Wiercichowskiego. Każdy ze 

sce11icz11ych golemów Sobociiiskiego skrywa 

swó;~ mniejszy bądź większy sel(ret, lecz tylko 

sekret J\1aura ma głębię srebrnych szwów na 

wodach Wenecji i Cypru. (. .. ) 

Pamiętna rola. Jak i cały ten „Otello"- pi

sa ł Paweł Głowacki w Dzienniku Polskim, a s ł o

wa dz iennikarskiej pochwały płynę ły również 

i spod innych pió r krytycznych. 

Po dawce klasycznego dramatu i dwóch 

sztukach współczesnych w paźdz ierniku (6 X 

2007) przyszedł czas na realizac j ę ukocha ne

go przez widzów gatunku - farsy. 

Reżyser - Paweł Pitera - zaproponował 

krakowianom sztukę niezrównanego Raya 

Cooneya (autor m.in. Mayday) - Okno na par

lament. Wypełniona po brzegi gagam i histo

ria niefortunnego romansu ministra i sekre

tarki bawi i dzisiaj publiczność. 

Nie da się streścić„ Ok11a na parlament", bo nie 

da się streścić genialnego bezsensu. Trzeba pó;fć 

do Bagateli, trzeba być, trzeba zobaczyć, usiy

s.zeć wymienionych wyżej kretynów i caią resz

tę. CiapowatośćGeorge'a Pigdena (Przemysław 

Redkowski), tal(towną upierdliwość Kelnera 

(Piotr Róża1iski), groteskową powagę K ierow

nil(a (Marcel WiercichowskiJ, hiphopową tępo

tę Ronniego (Mich a! Kościuk) , slęore do po

chopności ciało Pameli (Aleksandra Godlew

sl\a), zdolne chyba do wszystkiego r.zepl(i kola

nowe Gladys (Ewa M ito1i), wreszcie - urocze 

zagubienie Pokojówki (Alicja Kobielska). (. .. ) 

Sl(utecznie dyrektor Jacek Sclzoen !(olejnym 

farsowym gestem przypomina europejsko od

świeżonym rodakom, że nihil novi sub sole. Z e 

oto nie wszystko (mądrość starego 1ysunl(u 

Mrożlea przywołuję), drogi rodaku, nie wszyst

ko na twej w 1989 roku dzielnie odzyskanej 

glebie składa się z samych tylko społecwo-po

lltycznych punktów cię.żkości. Obokjest arena, 

świetny banał, normalność. (. .. ) Milo w teatrze 

obśmiać s'wiat zależny od wielkoduszności okna 

- pi sa ł szczerze ucieszony tea traln ą błahost

ką - Paweł Głowacki. 

I choć dyrektor Schoen doskonale zdaje so

bie sprawę z tego, że widzowie Baga teli kochają 

s i ę bawić, bez wahan ia, konsekwentnie pro

ponuje im także inny repertuar. W mies iąc po 

premierze Okna .. . , 17 listopada miała miej

sce prem iera Z brodni i kaiy D ostoj ewskiego 

w adaptacj i i reżyserii Walde m ara Śmigas ie
wicza z fenomen a lnym Wojciechem Leono

wiczem w roli Raskolnikowa. 

Bo cóż to za kreacja! Kreacja na miarę na

grody aktorskiej im. Leo na Schillera, którą 

Leonowiczowi przyznała szanowna kapituła 

ZASP. Jak sformu łowano w uzasadnieniu 

nagroda ta przypadła aktorowi „za wybitne 

os iągni ęcia w dz iedzinie sz tuki aktorskiej" . 

Dysponuje on - nap i sa ł o Leonowiczu pre

zes ZASP Krzysztof Kumor - tym rzadkim, 

bo uniwersalnym taLrntem, pozwalającym mu za

grać niezwy/1_le 01yginalnie, wdzięcznie i dow

cipnie - a zarazem bez szarży - postać kome-
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Napis - scena zbiorowa. 

diowq czy charakterystycznq, ale również nie

zwykle wiarygodnie i przejmująco pol\azać 
nam bohatera, któ1y idqc za swoimi przekona

niami doszedł do ostateczności: u.znal, że sam 

siebie wtrąci do Szeolu, i sam siebie z Szeolu 

wyprowadzi. Ktoś, kto obejrzy Pana Wojciecha 

Leonowicza w „Szalonych nożyczkach " (Antoni 

Wzięty-specjalista od fiyzurmęskich) i w „Zbrod

ni i karze" (Ras/f,olnikow) - kolejnosc ogląda

nia dowolna - może mieć problem z uwierze

niem, .żejesttotasama osoba, ten sam al1_tor; i rzec 

nie w transformacjijizycznei choć i tu, znako

mite opanowanie ruchu postaci daje się rozpo

znać nawet laikom, lee.z w niebywałej wprost 

transformacji psychicznej. 

A. Rokita i A. Kamińska w Siostrzyczki biorą wszystko . 
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A o samym spektaklu tak między innymi 

pisano: Śmigasiewicz lamie oryginalny lukier bi

blijnej sceny i łamie kaidą inną jednoznaczność. 

Woli mnożyć ciemne szyfry, woli gadać sekreta

mi, nie pouczeniami. Wybiera nieuchwytno/ć. 

Dwie duże jesienne premiery na scenie przy 

ul. Karmelickiej zrównoważyły dwie mniejsze; 

wiosenne produkcie na scenie na Sarego 7. 

Piotr Urbaniak sięgnął po francuską, gorz

ką w ostatecznej wymowie komedię pt. Napis 

(premiera 3 IV2008), a Ewa Marcinkówna po 

podobną w charakterze polską farsę Sio

strzyczki biorą wszystko (premiera 7 VI 2008). 

Zarówno uznany i ceniony dramaturg - Ge

rald Sibleyras, jak i debiutująca w roli autor

ki dramatycznej architekt - Doda Około -

Kułak (nazwisko prawdziwe), sportretowali 

współczesne, pełne zakłamania i obłudy 

ieszczańskie społeczeństwo. 

W sztuce reżyserowanej przez Piotra Urba

niaka glos w sprawie został rozpisany na trzy 

pary akrnrskie, w czarnej farsie zrealizowanej 

przez Marcinkównę wzięły udział kobiety. 

Po letniej przerwie, po roku od ostatniej re

alizacji, w Teatrze Bagatela Waldemar Śmiga
siewicz zaproponował widzom swoją adapta

cję Procesu Franza Kafki z Wojciechem Leono

wiczem w roli Józefa K (premiera 8 XI 2008). 

Realizacja kafkowskiego tekstu z wieloma 

świetnie zagranymi rolami (m.in. Karoliny 

Chapko, Dariusza Starczewskiego, Sławomira 

Sośnierza) zebrała diametralnie różne opinie. 

Od szczerego entuzjazmu Izabeli Oleksik 

(Dziennik Teatralny): Stworzenie spektaklu 

tak subtelnego, nienachalnego w swoim prze

sianiu wymagało od aktorów pracy i skupienia, 

po zawiedziony głos Moniki Kwaśniewskiej 

(Nowa Siła Krytyczna) piszącej: Jedyne co 

mogę napisać na koniec to: „szkoda ". Słowo to, 

moim zdaniem, świetnie puentuje spektakl. 

Szkoda: int1ygującego (chyba) pomysłu i12te1pre

tacyjnego, pracy aktorów (niewątpliwie długiej 

i Żmudne;), ciekawej konstrukcji przestrzeni. 

Późną jesienią Bagatela obchodziła wyjąt

kową uroczystość. Otóż 29 listopada wysta

wiano w Teatrze sztukę Mayday po raz TY

SIĘ.CZNY ! Kultowa farsa Cooneya doczeka

ła się przy wypełnionej po brzegi - jak co wie

czór - widowni, pięknego jubileuszu. Pomi

mo lat grania i statystyk, które mówią, że 

Mayday obejrzał co trzeci mieszkaniec Krako

wa, wszystko wskazuje na to, że A1ayday ma 

szansę być grany kolejne tysiąc razy. 

Tuż przed Bożym Narodzeniem 2008 

roku w Teatrze miała miejsce jeszcze jedna 

premiera, której gala odbyła się już po Nowym 

Roku. Był nią Seks nocy letniej Woody Allena 

w reżyserii Andrzeja Majczaka z Urszulą Gra

bowską w roli Ariel. 

Czechowowsko - allenowskie klimaty, 

duża dawka leciutkiej ironii, scenograficzna 

ułuda letniej nocy, piękne kobiety i przystojni 

mężczyźni ... To kiedyś nakręcony jako film, póź

niej chętnie grany w teatrach - Seks nocy letnie;: 

Widzowie Bagateli pokochali Sel\s .. . A to 

po trosze dzięki nośnemu tytułowi, a to po tro

sze dzięki autorowi, a to po trosze dlatego, Że 

wszyscy lubimy oglądać znane z filmów ak

torki na Żyvvo. „ 
*•Y.-* 

W październiku Teatr Bagatela będzie ob

chodzić Jubileusz 90. istnienia. Do dzisiaj ( 16 

marca 2008) w Bagateli oraz na je j dwóch 

„malych" scenach miały miejsce 363 premie

ry od 1945 roku. Najprostszy rachunek mówi, 

że co rok w teatrze realizowano 4 spektakle. 

Od kilku lat Bagatela cieszy się jedną znaj

wyższych frekwencji teatralnych w Polsce, 

która wynosi ponad 95 procent' * 
Koniec cz l' ś c i XVI 

Magdalena Furdyna 

w repertuarz 
Fiodor Dostojewski 

Zbrodnia i kara 
tłumaczenie: J. P. Zaj~czkowski 
reżyseria: \Valdemar Smigasiewicz 
scenografia: .Maciej Prcy<.:r 
muzyka: Mateusz Smigasi<.:wicz 

występują: Wojciech LconowICz, lv!arek Bogucki, 
Anna Rokita, Piotr Różański , Przemysław Red
kowski, Bogdan Grzybowicz, Marcin Kobierski, 
Michał Kościuk 

Premiera - Duża Scena - listopad 2007 
Cz(ls tr1w111i 1 speku11(/11 120 mm/I/, I przerwa 

Sibylle Berg 

Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

pr.leklad: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czcrnicb 
muzyka: Bołt:sław Rawski 
reżyseria światła: Krzysztof Srndk<.: 
dramaturg /asystent reżysera: Renata Dercjczyk 

wyst~pują: Ewdina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marcin Kobierski 

Premiera - Scena na Sarego - maj 2004 
Czas lrwtmi11 .<fektak/11 90 minut, bez procrwy 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven !arkwick 
reżyseria: Janusz Szydlow,ki 
scenografia: Elżhicta Krywsza 
przekład: Krystyna Podlcska 
teksty piosenek: Raf;d Dziwisz 
choreografia: Jacek "f(,ma<ik 
występują: Zuzanna Dlu~osz/ i\fo111ka Gl'ga. Witold Suń>\<"
ka I Mateusz Wn'bd, PrLcrnyslaw Brnnny, M:igdalcna Wa
lach I !\nna Br:mny, Janusz Szydlowski (go'c1n no<) / Piotr 
Urbaniak, Dorota Pomybb (,~oiconrnc)/ Ka1arl.)'na L11w111, 

Piotr Różański. Tad<.:U$7 \Vit:cZ<Jrck. 

Premiera listopad i 999 
Cou_; trll'a11ia _;pektuklu I IO 111111/11, I przerwa 

Neil Simon * Cirai:J 11.1~1.: i p1 0 ... rnkę 

Wystarczy noc* 
muzyka: ~larvin Hamlisch 
piosenki: C1rolc Bayer Sag<:r 
przekład: Elżbi.:ta W9źn"1k 
reżyseria: 'vValdcm;1r Smigasinvicz 
scenografia: \la~icj Preyer 
występują: lag<la lcna Walach, Przemysław Branny. 

Premiera - czerwiec 2005 
Cz.w tru.'1/111115/' !(taklu 120 111/11111, I przerwa 

Propozycja współczt:snt:go odczytania 
Zbrodni i kmy jaką składa reżyser i ada
ptator tekstu - 'Waldemar Śmigasiewicz 
- to próba podróży w głąb człowieka. 
Człowieka przej<;tego i zafascynowane
go swoją teorią, która wcielona w życic, 
ponosi absolutn<" fiasko_ 
Rozdygotany emocjonalnie Raskolni
kow chciał aby zbro<lnia jak.i popełnił 
pozostała poza nim, ale „zawodząc si~ 
na sobie", przekonuje si<;, Że jest to nie
możliwe. 

Sibyllc Berg opowiada histori~ pewnego 
związku z perspektywy najlepszego przy
jaciela człowil'ka - jakim j<"st pi<"s. Spoty
kai•l go w momencie pozn;mia się, towa
rzyszy im podczas kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy si<; na siebie obrażają, 
rozstają, marnują kolejne szanse. Berg 
analizuje dlaczego nam si~ nic udaje hy
cie razl'm, dlaczego nil' umiemy wybrać 
odpowiedniego partnera, dbać o to, co 
wydawałoby sil' najważniejsze. Coraz 
bardziej zamykamy si~· w sobie. Single 
opanowali pokolenie dw11dzicsto-trzy
<lz 1c~to- i czterdziestolatków ... Miłość za
stąpiliśmy seksem, hliskość-życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

Uroczy spektakl - musical, w którym 
obok aktorów graj<! niezwykle utalrn
rowanc dzieci_ Do pewnego tajcmni
cz<.:go ogrodu i do zimnych lu<lzkich 
serc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularnii:jszy spt:k
takl roku' 

Vcrnon -· Przemysław Branny i Sonia -
Magdalena \Valach pracują nad nagraniem 
płyty, w komedii muzycznej Neila Simona, 
słynnego amerykańskiego pisarza. On gra 
kompozytora, ona - autorkir tekstów i pio
senkarkę. Wzajemna fascynacja przeradza 
si't stopniowo w miłość„. Musical jest od 
widu lat przebojem Hi·_<t Endu. 

rozpocz,cic godz. 191 



w repertuarze 
Ray Conney 
Okno na parlament 
tłumaczenie: vVlżbicta \Vuź111ak 
reżyseria: Pc1wcł Pitera 
scenografia: Juanna Schoen 

występują: vVojciech Leonowicz./ Marek Boguc
ki, Przemysław Rcdkowski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Piot r Różańs ki , i\farccl v\li crcichow
sk1 , Micha! Ko,;ciuk, Pau lina apora, Akksan
dra Godlewska, Ewa Mitoil, Aliqa Kob1clska. 

Premiera - pa:!dziemil( 2007 
Coa.< 11wa111a spel(takJu 120 111111111 , 1 p ru:rwu 

Gerald Sibleyras 

Napis 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander J;inicki 
muzyka: Mich a ł Woźnia k 

występują: Marcin Sianko, Pa ułma apora, Mag
dalena \Valach, Ma ł gorzata Pi skorz, Przemysław 
Red kowsk1, Aleksa ndra Godlewska, Adam Szarek, 
i\!arcek Wicrcichowsk1 

Premiera - Scena na Sarcgo 7, l1wiccie1i 2008 
Czas trwania spt•ktal(lu 70 minut, bt«.., p r:.t'l"U.l )' 

Doda Około-Kułak 

Siostrzyczki biorą 
wszystko 
farsa w trzech koalicjach 

reżyseria: Ewa Marcinkćiwna 

scenografia: U rszub Czernicka 

Wystepują: Ewa i\.litoń , Alina Kamińska, Anna 
Rokita, Kat:ir7.yna Litwin , Alicja Kobielska , i\!a

rek Bogucki, Anna Branny 

Premiera - czerwiec 2008 
C~w trwunia .tpd(taklu 90 m111ut, bt·::;, /'1 -ZlFICJY 

Wesele by Czechow 
adaptacja: Andr-1q DornJ!tk 
11.1 pod,t.1\\ IL 01x1\.\1JJ.1 ń An tOl llL~U C1.cd 1t1\\J w prtA.· ł...IJd . .u:fr I 

H.qk11\\,klf.::1. J. Bo.l·d1\\y,). l\1mi.tnm\ \k1t.,:u, J. \\"),i'J1frn r.ka(.'.g!l 

reżyseria: And rzej Doma ltk 
scenografia : Ur,zula Czern icka 
reżyseria świateł: Edw:r rd K!o, iń s k1 
wys1ępują : 1v.ub G r-J l>0w, k;Vl'.wdrna Si.irqk1. Ahn.1 
K.11n1ń,k:VE11:i Mi t<>r1, !\.; mila Kl1111uJk, l\ogJ.111 Cr1y
bf1\\' IC'Z, Piotr Rć1z~1tl~ki, f\Lucin Kohicr ... k1, 1\ l1chal Ko~nu k. 

And r1.cj Ko1. ~1 k. \Vo1cJet h I .conowicz, ł\ l.1 n:k L11 ~ ·" k.1~ 
Pr1,c1 ny;i; l.1'.v Rcdkow;,;k1, Sbworn1r So ~ 1111.: rz. I ) ari u:-11. Star
czc11 ,J.u, .\brcd W1erc1chow>ki 

Premiera - paździemik 201!6 
Com lrt1A 111 1a <fd(l<iklu /!O m 111111. beo przcm~' 

Tyt11lowc okno znajJujc si~· w <.:k~kluzywnym 
apartamencie hordo"·ym , w którym na ra nd 
k~ umawia sil' ur-1.1=duj ;1cy minister z. sekrc
rnrbi opozvcyjncj partii. Ale przebieg rom:rn 
tyczncj schadzki w zasadniczy spnsćib zmie
nia: wścibski kelner, nadgorliwy kit-rownik, 
zdFJdz:rny m4Ż, ciapowaty sekret arz o ra?, 
bezwladne cia lo za klinowane w oknie. 
Współcze;ny mistrz angielskiej farsy - nie
zrównany autor Maydaya - Ray Cooney -
pisz:ic 01(110 na parlamt·nt ponownie ok ru

je " idzom d\\~C >od 7.iny wspanialej zabawy. 

ror.poczc,:cic godz. I 9' 

Ch 1=ć odkrycia aurora ni cprl.)'zwoitt·go napi 
su, sz k;duj~ccgo jednego/.. micszb fi ców pa
ryskiej bmicnicy, jest punktem wyjśc i a dla 
kapita lnej wspólczcsnej , cza rnej komedii. 
Ger:ild Sibleyras w Napisie, maluhc ga l eri~ 
barwnych typów ludzkich, odsbnia ich śmicsz
no.<tki, które ni c okawją si~ jedynie drobnymi 
mankamentami charakterów. \Vywolany komi
zmem banalnej historii śmiech, powoli zamic
rn na ustach, nios:ic za ,obą reAcksjc n:i tenut 
teoretycznie poprawnie myślącego społcczc ń 

St\V~l. 

rozpoczęc i e godz. 191 

Jc; Ji c hcielibyście Pailstwo zobaczyć ego
iz m w jego najczystszej postac i, zap rasza
m y na prapremin1= po lski ej forsy - Sio
str:.yc;:;/(i biorą ws.:::ystl(O . 
Ni ez;o przccza ln ą i r/.ad ko spotykaną \\' te
atr.le zalet:) Farsy w trzech koalicjach -
Siostrzycz!\i biorą wszystl(O jest to, i ż jest 
to sztuka kobie.:a. , 1apis:i na przede wszyst
kim dla akto rek, stwa r7-a ni eowan iczone 
moż liwości kreac ji damskich post:1ci. 

rozpoczc,:cie godz. 19' 

,{miech przez Izy - mówi o M1belu by Cze
chow ró.yscr przedstawienia. Kapitalna 
galeria typów ludzl(!'di. Toasty, walce, 110-
mwody. Komizm i .dodl\a rit·l(tulencia. 

w repertuarze 
'William Shakespeare 

Othello 
tłumaczenie: Stanisław Barar1czak 
reżyseria i sct'nografia: Mac iej Sobocit'iski 

muzyka: Bolesław Rawski 

choreografia: Kamila Jankowska, vVituld Jurewicz 

\\/)'Stępują: Marcel Wicrcichowski, Urszula Gr:ibow
ska, i\!arcin Sianko, Magda lena Walach I Kamila 
Klimcz:1k. Micha! Kośc iuk. \nn :i Rokita, Piotr 
Ró7.a 11 ski , Dariusz Starczewski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Sławomir Sośn ierz, Wojciech Leonowicz, 

Adam Szarek 

Premiera - kwiccie1i 2007 
Cou.< trwania spckttil(lll 180 min, 1 pr;;crwa 

Franz Kafka 
Proces 
re.i:yscńa i adaptacja: Waldemar Śmigas iewicz 
scenografia: Maciej Prcyer 
muzyka: Krzesimir D,·bski 
występują: Wojciech Leonowicz, Bogdan Grzy
bowicz, Piot r Róża ński , Ja kub Bohosiewicz, A li 
cja Kobiel ska, Ka mila Klimcza k, Przem ys law 
Br:rnny, Małgorza ta Pi skorz, Marcin Kobierski, 
Adci m Szarek, nna Rokita , Micha! Kościuk, 

Ali na Kamińska, Sławomir Sośnierz, Ka rolina 
Chapko, Marcin Sianko, Ewa 1\lli toil, Kat;irzyna 
Litwin , Marek Bugucki, Dariusz Sta rczewski, 
P iotr Urbaniak 

Premiera - listopad 2()0/j 
C-:.as trwan ia spektal(ftt 15() minut, 1 pr':.ertva 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urban iak 
scenografia: A!t:ksa nder Jan icki 
muzyka: Marcel Chyrzy11ski 
występują: KrzysztofBoche nek, Jakub Bohosie

wicz, Wojciech Leonowicz, l'vL1rc in Kobierski, 
Mich a ł Koścuk, Sławomir Sośnierz, Ł.ukasz Żu
rek, Ma rcel v\li erc ichowski, Piotr Urbaniak 

Premiera - man.,ec 20()5 
C:.as lrtt 1a11ia spektal(lu i .35 minut, 1 pr:.trwa 

łllfacydijy li 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin Sławiilski 

scenografia: Joanna Schoen 
występują: Alina Kamińska , Anna Branny, Kata
rzyna Litw in, Małgorzata Piskor1., Kr1.:ysztofBochc
nek. vVojcicch Leonowicz, lV!Jrek Litewka/Tomasz llJ!!llł•~ 
Pctryk:H I Je rzy G lyb in, Marcin Kobie rski, lVbciej 
Slow, Lukasz Zurck 

Premiera - curwiec 2005 
C-:.11 .1 !rwania spe~·tt1klu 120 minut, I prt.t'rwa 

Szekspirowski Othello jest pełen ko lo rów 
i odcien i wielkiej miłośc i . Uczucie Othclla 
i Desdcmony jest wiecznie niezaspokojo
nym pragnieniem. To wyj:itkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jest na intensyw
nej nami1=tnośc i , in stynkcie i c ieles ności. 
Bazuje na czystych emocjach. Jest wid kie 
i porażające w swej sile. Ten dramat jest 
równ ież histori '! ksenofobii pełnej niszcz;i
cych mechani zmów, intryg i oszczerst\v, 
rujnującej to, co na jcenniejsze. Kochanko
wie przegrywaj;) z wrogą i zazdrosną resz
tą św iata. 

rozpoczc,:c ic godz. I 

Krakowski wieloobsadowy spe ktakl , to 
prób:i pokazania „st\varzająct·go si<;:" bo
hatera, którego świ a domość, zachowanie 
i reakcje tworzą ludzie, których napoty
ka JózefK. 
Wf :i rcytrudn :) ro l1=, żyj:icego poza rze
czywi stośc i <) Józefa K. wciel ił si<;: Woj
ciech Leonowicz - ł a un:;1 t nagrody im. 
Leona Schillera. Leonowiczowi partne
ruje niemal ca ł y zespół aktorski Teatru 
B:igatcla. 

rozpocz~c i e godz. J 9 1 

Testosteron Andrzeja Sarnmonowicza to 

błyskotliwa komedi a o współczesnych 

mężczyznach, niezwykle zabawna analiza 
„samczej" natury. Związ ki z kobietami, re
lacjonowane przez boha terów, pobzuj4 
niezwykle barwny obrciz mc,:skicgo świata. 

rozpocz<;:c ic godz. 19' 

Nowe, szalone przygody ta ksówkarza bi -

rozpoo:<;:c ie godz. l 91 



w repertuarze 
Woody Allen 

Seks nocy letniej 
przekład: l'vlonika Muskała 
reżyseria: Andrzej Majcz.ak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Mieczysław Mcjza 
reżyseria świateł: Krzysztof Scndkc 

występują: Urszula Grabowska, Anna Rok1La, Karo
łtn ,1 Chapko, Jakub Bohos1cw1cz, Dariusz Starczew-

ski , Scbasttan Obcrc /Adam Sl.<lrck 

Premiera - grudzie1i 2008 
Cws trww1i11 spł'ktaklu / 51) m111111 . I pr:.crwa 

Karo lina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczy k-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 

występują: Ewel ina Starcjki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena 1w SareKO 7, marzec 2006, 
Czas m w nra spd1takl11 70 111/11111. be-z przawy 

Paul Pórtner 

Szalone nożyczki 
przekład : E l żbieta \Voź niak 

reżyseria: Marcin Sławiilski 
scenografia: Joanna Schm:n 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Ma rc111 Staw1ilski 

występują: Alt:ksandra Godlcwsk:t. Ew:1 Mitoil, \ Voj
ciech Leonowicz, Pr/xmysław Branny/ Pr1:cmysław 
RL·dkowsk1, i\·farcin Kobierski, Luk;1sz Zun:k 

Premiera - l(wiecic1i 2006 
C:om t1wa11m s{'c'kJak,/11 ok 125 111111111. I pr::erw.i 

Ray Cooncy 

Mayday 
przekład: El:i.bicta Woźniak 
reżyseria: 'Wojciech Pokora 
scenografia: Józef Napiórkowski I Jo:rnna Schrn:n 

występują: Alma Kam 1t1 ska , KatarL-yna Litwin, 
Małgorzata Pi sko rz / J\nna Hokita, Krzy<ztof'Bo
chcnck, łlog,Lin Grzybowicz, Mac1ei Slota, Ta
deu sz \~Ti ec7..ort' k, Przcmvsbw Rcdkowsk1, Lu -
ka; ,: Żurek -

Premiera - maj 199-1 
Czas trwanw y1c~takl 11 I 35 mmut,1 pn„~LTlt'~' 

Seks nocy letniej to komedia, która powsta
ł a na kanwie sccna riu st'-a filmu Woody Al
lena. Opowiada o trzech parach bohaterów 
i ich wz:ijcmnych damsko - męsk i ch re 
lac jach. Ekscentryczny kon st ruktor An
drew wraz z Żoną -Ad ri :111 zap rasza j ą do 
swojej wiejskiej pos i adł ośc i kilkoro znajo
mych. Beztroską :1tmos fcrr; letniego spo
tkania tworz.1 opowidci o romansach z pr.oc
sz ł ości, zd radach i szalcilstwach. 
Czym jest Seks nocy letniej musicie Pailstwo 
sir; sam i przekonać, ogl ądając przedstawie
nie. Ta czarowna noc jest przed \Vami .. . 

rozpoczi;cie godz. 19 

Kiedy cz łowiek boi sit;: bliskości , miłości 

i odpowiedzialności rodz<) sir; Rozmowy nocą . 

Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i handlowy flirt , zabijają z:i l ążki rodzą

cych sir; uczuć. 
Rt:Żyscrlq a zar.!Zl:m autork.1. nagrodzonych 
na Festiwalu Sztuk Odwa7.nych w Radomiu 
Główną Nagrodą Publicznośc i Rozmów 
nocą jest K arolina Szymczyk-Majc hrzak. 

rozpoc7..ęc i e godz. 19 

Szalone nożyczki to niczwykla komedia 
kryminalna z „ niespodz i anką" oraz na7.wa 
wyj:1tkowcgo krakowskiego sa lonu fryzjer
skiego,'" którym zostaje popdniom: mor
dt:rstwo.„ Pr1:ebicg akcji spektaklu w dużej 
micra: za l eży od.„ publiczn ości! 
Pierwsze in tera ktywne przedstawienie 
w Polscel Doskonała zabawa, w ktćm.: j 

mo7.na b rać udział wielokrotn ie! 
W Ameryce sztuka nic schodz i z teatra l
nych afi,zy od ponad dwudziestu, lat, co 
zosta lo uhonorowane wpisem do Swiato
wcj Ksirni rekordów G uinnessa! 

rozpocz<;:cie godz. 191 

Legendarny spckt,1kl 'lbtru B:1gatela . 29 
li stopada 2UOH zagraliśmy P" raz 1000. 
\Vc ią ż wi,ccj chętnych ni7. biletć>w! 




