




Po pióro sięga się z różnych powodów: z ambicji, z przeświadczenia 
o własnym talencie, z chęci podzielenia się z innym prześladującą piszącego 
ideą , z pragnienia skrytykowania kogoś lub przypodobania się komuś , 

wreszcie z przemożnej potrzeby przelania na papier światów powstających 
w wyobraźni . Rzadko zdarza się jednak, by ktoś mógł powiedzieć, nie bez 
podstaw: „pisanie uratowało mi życie". Tymczasem tak właśnie twierdzi Anna 
Reynolds, uznana za jedną z bardziej obiecujących autorek dramatycznych 
Wielkiej Brytanii. Zwariowałabym , gdybym nie zaczęła pisać - powiedziała 

w 1994 roku wysłanniczce gazety „The Guardian". Młoda autorka - pisze 
w tym samym czasie inny dziennikarz na łamach ,,The Daily Telegraph " - jest 
jedynaczką . Kiedy miała jedenaście lat, jej ojciec, po kłótni z nią, zmarł na 
atak serca . Czuła się winna , dwukrotnie usiłowała popełnić samobójstwo, 
wreszcie świadomie zaszła w ciążę - chciała mieć kogoś, „kogo mogłaby 
kochać , tulić , całować" - powiada . Udając , że uczy się w Londyn ie, wyj echała 

z domu ukrywając ciążę przed matką , urodziła syna i oddała go do adopcji . Po 
powrocie do domu i wyznaniu prawdy usłyszała od matki tylko wyrzuty 
i przekleństwa. Dziesięć tygodni po urodzeniu dziecka zabiła matkę młotkiem . 
Miała wtedy niespełna osiemnaście lat. Dwa lata spędziła w odosobnieniu 
- w szpitalu psychiatrycznym i w więzieniu dla skazanych na dożywocie . Po 
apelacji została zwolniona na wniosek lekarzy stwierdzający, że dokonała 
morderstwa w ostrym szoku poporodowym, cierpiąc z powodu poważnych 
zaburzeń hormonalnych. 
„Kiedy człowiek czuje się winny - twierdzi Reynolds - sam wymierza sobie 
najcięższą karę " . Po uwolnieniu wid zi ała przed sobą dwa wyjśc ia : 

samobójstwo albo podjęcie jakiegoś działania. Na szczęście dla siebie i dla 
nas - ciągnie dziennikarz - wybrała to drugie. Jeszcze w więzieniu zaczęła 
wydawać gazetę dla więźniów. Napisała też autobiografię, by - jak pisze 
redaktor ,,The Independent" - wyjaśnić synowi, dlaczego wychowują go obcy. 
Książka została zresztą wycofana z obiegu wkrótce po opublikowaniu pod 
zarzutem, że opis rozprawy uznać można za obrazę sądu. No i wreszcie spod 
jej pióra wyszły trzy pierwsze sztuki. 
Debiut pisarki , „Jordan", to monodram, napisany wspólnie z aktorką Moirą 
Buffi ni. Opowiada historię Shirley Jones, którą Reynolds spotkała w więzieniu, 
a która zabiła swojego trzynastomiesięcznego synka, zaś w dniu wyjścia na 
wolność odebrała sobie życie. Sztuka zdobyła liczące się nagrody Writers 
Gu i Id i Time Out. („.) 
Zdaniem wielu recenzentów, jako przykład z jednej strony - daru obserwacji, 
z drugiej - umiejętności przekazywania innym czyjegoś życia, jest to sztuka 
doskonała . Reynolds nie tylko pokazuje tok rozumowania swojej bohaterki, 
ale - co więcej - potrafi widzów do niego przekonać . Shirley swą wielką 
wrażliwość przykrywa maską, W rezultacie nikt nie rozumie jej bólu - ani 
rodzina , ani przyjaciele, ani tym bardziej mąż . 

Tekst jest niezwykle żywy, bezpośredni , pełen znaczących detali i współczucia 
pozbawionego sentymentalizmu . Reynolds potrafi kilkoma zdaniami 
zbudować scenę czy postać. (.„) 
„Wild Things" (Rzeczy szalone) to dramat oparty na doświadczeniach 

wyniesionych przez pisarkę ze szpitala psychiatrycznego, gdzie sześć 
miesięcy oczekiwała na rozprawę. Byłą wtedy jedyną kobietą na oddziale 
morderców i gwałcicieli. Marzyła, by uciec z powrotem do więzienia. Prócz 
podawania leków, nie stosowano na oddziale żadnej innej terapii. Sztuka 
została napisana na zamówienie Anne Firse, dyrektora artystycznego 
londyńskiego teatru „Pa ines Plough" (stałą dramatopisarką tej sceny była 
m. in . Sarah Kane) . 
Trzecia sztuka Anny Reynolds „Red" (Czerwony) została wystawiona przez 
zespół „Clean Break", założony przez byłe więźniarki . Po premierze w lon
dyńskim New End Theatre, spektakl pokazywany był w więzieniach. W tym 
dramacie zajmuje się ona problemem żalu i bólu. „Nagle zdałam sobie sprawę 
- mówiła autorka w wywiadzie dla „The Daily Telegraph" - że próbuję 

powiedzieć, iż tacy jakja nie mają prawa do tego rodzaju uczuć. Nikt nie daje 
ci tego prawa, a już najmniej sam sobie na to pozwalasz. Na pewno zaś nie 
wtedy, kiedy spowodowałeś czyjąś śmierć". („.) 
Sądy nie są zainteresowane prawdą , tylko aktem skruchy - mówi pisarka , 
która nigdy nie ocenia swoich postaci. One sarnę robią to za nią. „Red" to nie 
tylko pierwsza z jej sztuk, która miała zostać pokazana w więzieniu , to ta kże 
pierwsza , w której- zauważa dziennikarz „The Independent" - pisarka walczy 
z własnymi demonami . ,,Jordan" to była opowieść o kimś innym - mówi 
Reynolds. - W „Wild Things" wymyśliłam mężczyznę , który wyrażał moje 
własne rozgoryczenie . Praca nad „Red" była najbardziej bolesna - to przecież 
o dwu kobietach, które zabiły. Niezależnie od oczywistego związku tych 
utworów z jej życiem, byłoby uproszczeniem traktować twórczość Anny 
Reynolds jako literaturę faktu czy autoterapię . Jo sztuki o rzeczywistości , 

o prawdzie" powiada sama autorka. (.„) 
„Jordan", „Wild Things'' , „Red" tworzą w pewnym sensie trylogię . Po jej 
zakończeniu pisarka posta nowiła zająć się innymi tematami. Przygotowała 
scenariusz, krótkiego filmu telewizyjnego. Napisała też dla BBC „Paradise'', 
czarną komedi ę o rodzinie, która nie mając pieniędzy na wyjazd, a wstydząc 
się tego przed sąsiadami, spędza wakacje w piwnicy. „Miałam już gotową 
taką scenę - przyznaje się w jednym z wywiadów - w której ojciec rodziny 
wiesza się , ale w końcu pomyślałam sobie - nie, dosyć. Muszę pamiętać, że 
można dociera ć do ludzi bez konieczności wspominania o śmierci." 

Na podstawie materiałówzam1eszczonych w .Dialogach" 6/9419/95 







GRZEGORZ KEMPINSKY 
Ukończył wydział reżyserii PWSFTViT w Łodzi (1991). 
Zadebiutował przedstawieniem „Pierś, czyli przypadek" 
Rotha na scenie łódzkiego Teatru Studyjnego ( 1993), 
powtórzonym dwa lata później w Teatrze Wybrzeże w 
Gdańsku. W Łodzi wyreżyserował także „Pannę Julię" 
Strindberga we własnym przekładzie (1994). Od 2006 
roku jest etatowym reżyserem Teatru Śląskiego, gdzie 
zrealizował „Pana Pawła" Dorsta (2004), „Oskara i panią Różę" Schmitta (2005), „Króla 
Edypa" Sofoklesa (2005), „Push-up 1-3. Ostatnie piętro" Schimmelpfenniga (2005) 
oraz „Sinobrodego - nadzieję kobiet" Loher. W Teatrze Dramatycznym w Elblągu wyreży
serował „Samotny Zachód" McDonagha (2004), w Teatrze im. Osterwy w Lublinie 
„Legoland" Dobbrowa (2007). Jest autorem scenariusza filmu fabularnego „Rób swoje, 
ryzyko jest twoje" (2002), pomysłodawcą, scenarzystą i współreżyserem serialu „Czego 
się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście" (2003-2005), współscenarzystą seriali 
„Zostać miss" (2001) i „Zostać miss 2" (2003) oraz autorem dialogów do serialu „Na 
Wspólnej" (2003-2008). Współpracując z TVP, zrealizował wiele programów 
publicystycznych (m. in. cykl „Europejczycy" ) oraz teledysków (m. in. dla zespołu 
„Lombard" ), a także spektakl telewizyjny dla dzieci „Historia o ptaku Cis" Joanny 
Kulm owej ( 1998). 
Dwukrotnie otrzymał nagrodęZłoteJ Maski -w roku 2006 za reżyserię „Oskara i Pani Róży" 
i „Push-up 1-3. Ostatnie piętro", w 2008 za „Sinobrodego - nadzieję kobiet" i „Boga". 
„Oskar i Pani Róża" został nagrodzony na li Międzynarodowym Festiwalu Przedstawień 
dla Dwojga Aktorów w Symferopolu na Krymie w 2005. 
Ostatni spektakl, który Grzegorz Kempinsky wyreżyserował w Teatrze Śląskim - „Zdobycie 
bieguna południowego" Kargego - uczestniczył w tym roku w XI Ogólnopolskim Festiwalu 
Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE. 

EWAKUTYNIA 
Absolwentka wydziału aktorskiego PWSFTViT w Łodzi. Zaraz po 
dyplomie, w 1999 roku związała się z Teatrem Śląskim, gdzie za
grała do tej pory tak znaczące role, jak Helena, Panna i Aurora 
w „Akropolis" Wyspiańskiego, Luiza w „Intrydze i miłości" Schillera 
(wyróżniona Nagrodą im. Leny Starke), Julia w „Romeo i Julia" 
Szekspira, Sekretarka i Niemka w „Kartotece" Różewicza, Ala w „Tan
gu" Mrożka, postaci kobiece w „Beztlenowcach" („Kostka Smalcu", 
„Cynkweiss", „Lemury") Villqista, Lechy w „Zamianie" Claudela, Sabina w „Push up 1-3. 
Ostatnie piętro" Schimmelpfenniga (nagroda na VI Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona" w Zabrzu), Ona w „Sinobrodym - nadziei 
kobiet", Loher i Sheila w „Jednym dniu" Nicholsa (za te dwie role otrzymała w 2008 roku 
Złotą Maskę), a ostatnio tytułowa Julia w „Pannie Julii" Strindberga. Współpracuje także 
z Teatrem Bez Sceny, filmem i telewizją (m. in. seriale „Ekipa" i „Kryminalni"). 

MAŁGORZATA PTOK 
Scenograf. Uko ń czyła kierunek scenograficzny na wydziale Architektury 
i Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dotychczas 
w Teatrze Śląskim, współpracowała jako asystent scenografów - Pawła 
Dobrzyckiego („Polterabend" Mutza) i Bożeny Pędziwiatr („Zdobycie 
bieguna południowego" Karge' go). 
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TEATR SLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-mail: teatrslaski@teatrslaski .art.pl, 

www. teatrslaski. art. pl 
DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-Błach, 
asystent dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
sekretarz literacki Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy 
artystycznej Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska, kierownik 
administracji Barbara Króliczek, specjalista ds. marketingu Urszula Marciniak, dział 
edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz-Janiszewska, specjalista ds. biznesu 
Barbara Wolniewicz, kontakt z mediami Krzysztof Lisiak, Irena Myszor, kierownik widowni 
Ewa Wójcik. 
Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki,elektrycy 
Jerzy Boczkowski, Adam Boruta, informatyk Marcin Muller, koordynator techniczny 
Roman Klyta, brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, obsługa sceny Lech Hamerlik, Mariusz 
Konieczny, Sebastian Krysiak, Kamil Małecki, Sylwester Pozłótko, Wojciech Smolarczyk, 
Piotr Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek 
(kierownik), Marek Skutnik, Bartłomiej Zaborowski, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak 
(kierownik), Waldemar Janiszek, Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata 
Dzianowicz, pracownia krawiecka Ewa Kerger (kierownik), Anna Malinowska (zastępca), 
Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna 
Kulik, Aneta Oskard, pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, 
pracownia malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, pracownia 
tapicerska Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, 
magazyn dekoracji Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, 
rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), 
Anna Jamróz, Maria Kra czi a, Konrad Parys. 
Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena w Malarni ul. Teatralna 
2a. Centrala tel. 032 258 72 51, 032 258 72 52, Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel./fax 
032 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, tel.jfax 032 
2588967. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, od wtorku do soboty w godz. 10.00-
19.00, (przerwa 13.00-13.30) w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, tel. 032 
2599360. 
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