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Aktor pochodzenia słowackiego, mieszka i pracuje w Pradze.
Jest absolwentem Wydziału Filozofii na Uniwersytecie
w Bratysławie (Univerzita Jana Amosa Komenskeho). gdzie
studiował historię sztuk pięknych.
Debiutował jako adept w Teatrze w Preszowie (Słowacja);
tam pobierał lekcje dramatu i śpiewu.
Dziesięć lat pracował ze znakomitym czeskim reżyserem,
aktorem i plastykiem, Miroslavem Hornićkiem, z którym
występował na wszystkich ważniejszych scenach Słowacji
i Czech. Przez osiem sezonów współpracował ze słynnym
praskim Teatrem Lalkowym Spejbla i Hurvinka.
Dwukrotnie był gościem Chansonfestu - Międzynarodowe
go Festiwalu Piosenki Aktorskiej w Zagrzebiu. Tam właśnie
poznał Marię Meyer i Elżbietę Okupską.
W grudniu 2004 r. wystąpił w Gali Piosenki i Musicalu w Teatrze Rozrywki. Od tego czasu stale współpracuje z chorzowską sceną. Jako dyrektor Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Aktorskiej w Pradze zaprosił Marię Meyer i Elżbietę
Okupską, gościł również obydwie aktorki i Roberta Talarczyka
na scenach praskich teatrów.
Jego komedia pt. „Pomalu, a jeszcze raz!", wystawiona
w Teatrze Rozrywki w 2006 roku, cieszy się niesłabnącym
powodzeniem u widzów. Sztuka ta, napisana specjalnie
dla Marii Meyer, Elżbiety Okupskiej i Roberta Talarczyka,
to zabawna ale i wzruszająca opowieść o życiu aktorów,
okraszona pięknymi piosenkami Jifi Toufara.
„Pomalu, a jeszcze raz!" zostało również wystawione w warszawskim Teatrze Capitol. Premiera odbyła się w listopadzie
2008 r. Igorowi Seba i Robertowi Talarczykowi partnerują
Olga Bończyk i Hanna Śleszyńska.
W październiku 2007 r. miała miejsce prapremiera kolejnej
sztuki Igora Seba. „Intercity" czyli opowieść o polsko-czeskich stereotypach, wystawił z powodzeniem Teatr Polski
w Bielsku-Białej. Spektakl zrealizowany został ze środków
Funduszu Wyszehradzkiego.
Igor Seba jest także autorem monodramów „Moje past"
i „Nuselsky most", które napisał dla siebie oraz innych sztuk

dla teatru i dla radia ( „Podivna splatka" i in.)
Jako aktor śpiewający reprezentuje gatunek, który w Polsce
nazywany jest piosenką aktorską, zaś za granicą ma bardziej adekwatne miano - „chanson". Nagrał osiem płyt,
z piosenkami w większości skomponowanymi przez stałego
współpracownika, Jiri Toufara .
Niektóre z nich prezentował podczas trzech kolejnych Koncertów Sylwestrowych (oraz Sylwestrów Bis) w Teatrze Rozrywki. Tu jednak bardziej znany jest z pastiszowych wykonań
światowych przebojów (m. in. w duetach z Elżbietą Okupską,
Marią Meyer, Aloną Szostak czy Małgorzatą Gadecką).

nie tylko dzieci traktują źle. Swoim partnerom też
wiele krzywd.
Właśnie. Ale różnie bywa - ja na przykład pozostaję w wielkiej
przyjaźni ze wszystkimi moimi „byłymi". Nie znoszę sytuacji,
kiedy dwoje ludzi po rozstaniu obarcza się wzajemnie winą
za to, co się stało. „Nie mogę już na niego patrzeć I", „Jak
mogłem być taki głupi?!" itp. Zawsze myślę w głębi ducha:
„przecież nie możecie odrzucać wszystkiego, co przeżyliście!
Musiało być między wami coś pięknego, niepowtarzalnego".
Pod warunkiem oczywiście, że tych dwoje nie było idiotami
już od początku. Jeśli ona lub on mają jakiekolwiek zalety,
to po rozstaniu naprawdę można się porozumieć. Wystarczy
chcieć. Jasne, że człowiek zakochany jest ślepy, ale to nie
Twoja bohaterka ma problem nie tylko z partnerem. Męczy znaczy, że musi być głupi. Na początku związku najczęściej
po prostu nie chcemy widzieć wad partnera, albo myślimy,
ją zfa relacja z synem ...
Stale się zastanawiam , czym jest wychowanie dziecka. że z czasem go zmienimy. Niestety - to niemożliwe. Nagle
okazuje się, że już nie możemy razem żyć, ale to przecież
Na przełomie XV i XVI wieku, czeski pedagog i filozof. Jan
Amos Komensky, stworzył podwaliny pod współczesne za- nie znaczy, że się kiedyś nie kochaliśmy' Być zakochanym
to największe szczęście ... Myślisz , że jest inaczej?
sady pedagogiki. I od tego czasu nic nowego nie wymyślono!
Mam taką ulubioną piosenkę ludową rodem ze Słowacji.
Są matki, które całe życie się poświęcają, a z dziecka nic
Sądzę, że nie trzeba jej tłumaczyć na polski:
dobrego nie wyrasta . Są inne, które pracują zawodowo i mają
z tego powodu wyrzuty sumienia, a w efekcie wychowują
Prsi prsi len sa leje
pracowitego, porządnego człowieka. Jak to jest? Jestem
A
ja chodim bez nadeje.
pewny, że nie chodzi o ilość poświęconego dziecku czasu,
Nikt
mi chleba neodkroji
lecz o jego Jakość . Czy jesteś tylko obok swojego dziecka,
Ani
vina
nenaleje.
czy też potrafisz być z nim w pełni. To jest najważniejsze,
bo tylko taki czas się liczy.
Mal sam milu
Uz ma nechce .
A skąd temat poprawczaka?
Nechjuzato
Siedziałem w poprawczaku. Naprawdę.
Pan Boh stresce.
???
Nie vsak vel"a
Spokojnie. Byłem tam jako reporter radiowy, który miał zrobić
Len tak malo,
audycję o chłopcach (do oddziału dziewczęcego mnie nie
wpuszczono). To było straszne. Do dzisiaj nie mogę pojąć , Aby sajej
Nić nestalo.
jak można tak traktować dzieci'
Twoja pierwsza, wystawiona w Polsce sztuka opowiada o relacjach między aktorami. Po raz kolejny opisujesz kogoś z tego
środowiska. Dlaczego?
Ludzie pracujący w teatrach są dokładnie tacy sami, jak
wszędzie indziej, chociaż powinni być na przykład bardziej
wrażliwi, bo wciąż pracują na emocjach. Mówi się, że są małostkowi i zazdrośni. Ale przecież tak jest wszędzie, tyle,
że na aktorów patrzy się przez lupę. Oczywiście, że moja
bohaterka mogłaby być na przykład nauczycielką, ale nie
chcę krzywdzić nauczycielek. A każda aktorka wie, że grając na przykład morderczynię - na pewno nie zostanie
posądzona przez widzów o realne morderstwo .

Dorośli

potrafią wyrządzić
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JAl<I Cl ĘZl<I BAGAZ
To naprawdę ujmujące. Ale kiedy patrzę no Emilię i Dawido, nie
wydaje mi się, by byli zdolni tak o sobie nawzajem myśleć ...

A przecież i oni przeżyli tę jedyną, największą miłość' Popatrz
przez chwilę przez dziurkę od klucza na dwoje ludzi, którzy
nie wiedzą, co mają do siebie czuć . Czy jeszcze miłość , czy
też już tylko nienawiść?! Szukają swoich win, ale równocześnie mierzą i ważą winy partnera. Widzimy ich w bardzo
istotnej dla nich chwili . Jaka to chwila - widzowie dowiedzą
się ze sztuki. Mam nadzieję, że znajdą w niej swoje prywatne przeżycia. Może nie będą tylko płakać, ale też od czasu
do czasu uśmiechną się .. .
Bardzo interesuje mnie połączenie na scenie słowacko-cze
skiego myślenia z polską emocjonalnością. To dla mnie wielka
przygoda pełna niespodzianek i napięć. I śmieszna, i bolesna.
Wyobraź sobie, że komuś zdradzasz wszystkie swoje myśli,
opowiadasz o przeszłości, zmartwieniach i uczuciach. To nie
jest tekst autobiograficzny, alej est w nim wszystko, co mnie
kiedyś spotkało i dotknęło. Być może dotknie i kogoś innego.
Kamyk jest malutki. Ale w bucie uwiera bardzo dotkliwie„.
Rozmawiała

JOLANTA KRÓL

Sztuka Igora Sebo „Kamyk w bucie" opowiada o aktorce.
Czy wobec tego możemy ją oglądać jako rodzajowy obrazek
dotyczący pewnego specyficznego środowiska i spokojnie
komentować „no tak, ci aktorzy mają często pogmatwane
życie; teatr jest zaborczy, nadmiernie pochłania"? I w efekcie
spokojnie wrócić do domu w przekonaniu, że te problemy
nas nie dotyczą?
Oczywiście,

niesiemy
my.

nie. Wszyscy, podobnie jak bohaterka sztuki,
A w tym bagażu ludzkie proble-

życiowy bagaż.

Trzymając się

metafory bagażu przyjrzyjmy
ruszanym w spektaklu kwestiom.

się różnym

po-

Na początku przywołajmy tak zwane „Prawo walizki". Prawo
to, choć nigdy nie uczono go w szkole, jest nam dobrze znane
z autopsji. Składa się z kilku twierdzeń:
l. Z walizki możemy wyjąć tylko to, co zostało do niej wcześniej zapakowane lub napakowane bez ładu i składu.
2. Walizka w miarę dopakowywania staje się coraz bardziej
wypchana.
3. Wypchana walizka staje się niewygodna w niesieniu i marzymy o tym, by móc się pozbyć niesienia jej ciężaru.
4. Nadmierniernie wypchana walizka traci swój początkowy
kształt .

5. Rozepchana ponad miarę, prędzej czy później pęknie .
6. Stanie się to w nieoczekiwanym przez nas momencie.
7. W konsekwencji zawartość torby wysypie się i odsłoni
(często przed przypadkowymi widzami).
8. To, co się z niej wysypuje, nierzadko nas dziwi, a przy
okazji zawstydza.
g. Wolelibyśmy, żeby wielu rzeczy, teraz widocznych, w ogóle tam nie było .
Otóż

mam nieodparte wrażenie, że sztuka Igora Sebo jest
tego praktycznie potwierdzającego się „Prawa
walizki". Emilii nie tylko rozsypał się bagaż. Wydarzyło się
to w sytuacji dokonywania życiowej przesiadki, kiedy bagaż
ilustracją
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staje się szczególnie dotkliwym utrudnieniem.
Co się wysypało?
Konflikt między obciążającą pracą a życiem prywatnym.
Któż go nie zna. Jest to fakt, któremu trzeba spojrzeć w oczy,
ocenić pole manewru i dokonać wyboru określonego sposobu
rozwiązania tej kwestii. Na tyle, na ile to możliwe. W tym
celu trzeba zdecydować o wartości różnych spraw i ich
układzie w trakcie życia . To jednak wymaga skupienia. Jeśli
życiową walizkę pakujemy w pędzie, w którym nie umiemy
zatrzymać się na chwilę trzeźwej re~eksji, to poddajemy
się biernie przelotnym emocjom i w efekcie odbijamy się
od ściany do ściany. To nie my dokonujemy wyborów, tylko
pcha nas na ślepo nurt wydarzeń. Niesieni tym nurtem
przegapiamy wiele ważnych rzeczy wokoło . I tak samo, jak
siedząc w pędzącym pociągu, co chwilę gubimy z oczu mijane widoki, którym nie mieliśmy czasu przyjrzeć się bliżej, nie
zauważamy ważnych życiowo momentów, które przemijają
zostawiając jednak bolesne często konsekwencje, dające
o sobie znać na tyle późno, że już ich nie kojarzymy z przyczyną. Zatrzymać się, ... rozważyć ... Kto ma na to czas?!
Czyż nie kierujemy się często dewizą: „jeśli nie wiemy dokąd
idziemy to ... chodźmy szybciej!"
Nieudane związki.
Zawierane pochopnie, bez zastanowienia, z chwilowego
zachwytu, których kurczowo się trzymamy z lęku przed
samotnością, dając nierzadko sobą pomiatać. Złudzenie,
że początkowe olśnienie przetrwa wieki i bez żadnego wkła
du z naszej strony będzie nas niosło w szczęśliwą, nigdy
niekończącą się przyszłość, kieruje często naszymi nagłymi
decyzjami. Czujemy się zagubieni, sytuacja nas przerasta?
No to koniecznie szybko musi znaleźć się ktoś drugi, kto
przejmie nasze kłopoty i uwolni od trosk i problemów. Uciekamy w ramiona partnerów przed własnymi lękami i niemocą.
I cóż się dzieje? Nasze oczekiwania zostają zawiedzione. No
tak, to wina partnera, miał przecież nas uszczęśliwić, nawet
wbrew nam samym.
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rami. Wychowujemy napad owo, z doskoku, kochamy „małpią
Czy nie towarzyszy nam często irracjonalne przeświadczenie, miłością" bez wymagań, lub kochamy za mato, bo stanowią
że zawsze musimy być przez innych akceptowani i powinniprzeszkodę w pracy, w zdobywaniu powodzenia. Żeby zaśmy odnosić sukcesy w każdej sytuacji? Naturalna niedoskogłuszyć wyrzuty sumienia, dokonujemy od czasu do czasu
nałość ludzkich poczynań czyni spełnienie tego oczekiwania
spektakularnych poświęceń, bądź też zamieniamy miłość
niemożliwym, co jednak nie zmienia faktu, że czujemy się,
na prezenty, uciekając od stałego, mądrego i ciepłego konpodobnie jak Emilia, boleśnie zranieni, gdy mamy okazję
taktu. No i cóż, w efekcie okazuje się, że zachowanie naszych dzieci bardzo odbiega od naszych oczekiwa1i. Niedobre
przekonać się o tym . Wysiłki, by w ten właśnie sposób
kształtowało się nasze życie, nakręcają spiralę stresu. I nie
dzieci.
chcemy zaakceptować prawdy porzekadła, że „raz na wozie, To wszystko właśnie zapakowała do swej walizki życiowej
raz pod wozem". Zamiast cieszyć się sukcesami, jakie zostały
Emilia, a co się z niej w efekcie wysypało, widzimy na scenie.
nam dane i ludźmi, którzy nas akceptują, zachowujemy się „Prawo walizki" działa bezwzględnie. Pamiętajmy jednak,
jak łakomczuchy, które zamiast delektować się dwoma po- że jeśli wrzucaliśmy do niej wszystko w chaosie, to najwyż
szy czas, by spróbować ją przepakować. Najlepiej to zrobić,
siadanymi ciastkami, martwią się, że nie mają pięciu.
Spodziewamy się od innych nieprzerwanie taktownego, życz zanim sama pęknie.
liwego i sprawiedliwego traktowania, niezależnie od okoliczności. Niespełnienie oczekiwań w tym względzie dotyka nas
KATARZYNA POPIOŁEK
tak boleśnie, jak gdyby ktoś nam kiedyś obiecał, że życie
będzie różanym ogrodem. Zapominamy, że nam samym
zdarza się być niesprawiedliwym, czy popełniać nietakty.
Jesteśmy więc pobłażliwi dla siebie, równocześnie zbyt wiele
oczekując od innych. Często również w sposób nieuzasadniony oczekujemy, że ktoś, kto stale ma zwyczaj robić nam
drobne złośliwości, nagle sam z siebie zaprzestanie tego
procederu i stanie się uroczym partnerem. W ten sposób
ciągle pozwalamy się od nowa ranić. Nie zastanawiamy się
jak to zmienić, nie próbLijemy również inaczej się do tego
ustosunkować. Zamiast tego czekamy i gromadzimy pokłady
stresu. OenerwLijemy się, że świat nie zawsze jest przyjazny
i komfortowy; jakby specjalnie dla nas stworzony. Przeciwności traktujemy w kategoriach prześladującego nas pecha.
Oczekujemy tzw. świętego spokoju, sprzecznego z naturą
życia, które jest zmienne, dynamiczne. Potrzeba nam chwili
re~eksji nad sensem przeżywanych trudności, aby stały się
wyzwaniem, a nie stresowym obciążeniem.
Zgubne oczekiwania.

Kłopoty
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z dziećmi.

Nie chcemy wiedzieć,

że najczęściej

sam ijesteśmy ich auto-

TROCHĘ

•

ZAL

Przez całe wieki rola kobiety w naszej szerokości geogra- zostawały wdowami, musiały jeszcze ciężej pracować, iść
ficznej sprowadza ta się do funkcji żony i dbającej o domowe „na stużbę" lub - przy odrobinie szczęścia - dożywać swoich
ognisko matki, a określanie pozycji społecznej przez pozy- dni rezydując u zamożniejszych krewnych, Taki los bywa!
cję zawodową byto przywilejem mężczyzn. Rolę społeczną
zwykle okupiony upokorzeniami i bólem. Stąd tak gtęboko
kobiety determinowała pozycja jej rodziców, a póżniej - zakorzeniony jeszcze dziś lęk przed staropanieństwem. Stąd
męża. Rozpaczliwa walka o równe prawa we wszystkich
wciąż powszechne przeświadczenie, że związek małżeński
dziedzinach życia (przede wszystkim o prawo do edukacji jest dla kobiety wybawieniem.
i - co za tym idzie - samodzielności finansowej) przyniosła
w końcu efekty. Nie wszystkie jednak okazały się możliwe
Życie uptywato albo na nudzie, albo na katorżniczej pracy.
do przewidzenia. Oto kobiety sięgnęły po zarezerwowane
I tak źle, i tak niedobrze. Trudno więc się dziwić, że rewolucja
wcześniej dla mężczyzn, kuszące ale i niebezpieczne obszary
przemysłowa, a później społeczna, pobudziła kobiety do walaktywności życiowej. Wyważywszy te drzwi, stanęły na proki o swoje prawa, zwłaszcza, że po wydarzeniach we Francji
gu ze ... zdumieniem. Do dziś chyba nie mogą się nadziwić, 1789 roku niewiele się zmieniło. Kobietom przyznano zaledże ich - tak oczywista zdawałoby się chęć zrównania swojej
wie kilka przywilejów w małżeństwie - możliwość ubiegania
pozycji z pozycją mężczyzn - dla tylu osób jest nienaturalna. się o spadek po śmierci męża, prawo do rozwodu i zgodę
Ale zostawmy gender studies, równouprawnienie, feminizm
na udziat w sprawach sądowych w charakterze świadka.
i parytety. Spójrzmy na ten temat oczami zwykłej baby.
W 1882 roku dzielne kobiety wyda ły pierwsze feministyczne
pismo pn. „Trybuna kobiet" i od tego czasu stało się jasne,
Nie jest dobrze . Ale kiedyś było znacznie gorzej . Oo końca
że nic już nie będzie takie samo. Część mężczyzn (w tym
XIX wieku kobieta miała zapisane w gwiazdach dwie (jak- Karol Marks i Fryderyk Engelsl) poparta emancypantki, nie
byśmy dzisiaj powiedzieli) ścieżki kariery. Jeśli urodziła się
wiedząc wtedy jeszcze, że czyni to na swoją zgubę. Bo przew tzw. „dobrym domu" - czas upływał jej na potwornej
cież dzisiaj warto by pomyśleć o alternatywie dla ... panówl
nudzie. I to wcale nie w sposób sielankowy. Przez pierwsze
Kobiety twardo konkurują z mężczyznami, mają aspiracje
kilkanaście lat życia martwita się, czy wyjdzie za mąż. Czy
zawodowe i polityczne, szturmem zdobywają kolejne bastioznajdzie odpowiednio zamożnego kandydata. I czy będzie
ny, w których od lat niepodzielnie r ządzili ONI. Zupełnie niemiał mniej, niż sześćdziesiąt lat. Później, gdy szczęśliwie
dawno media ogłosiły teorię, według której mężczyźni mają
udało się ją wydać za mąż, dzieliła czas pomiędzy niechęć
w stosunkowo niedługim czasie zniknąć z powierzchni Ziemi.
do małżonka, migrenę i młodego adoratora, który wbrew „Przecież to nie byty mamuty" - chciałoby się zakrzyknąć
naszym wyobrażeniom - z rzadka tylko stawał się tajemnym
za Maksem Paradysem. Ajednak. To, co jeszcze kilkadziesiąt
kochankiem. Paradoksalnie, dopiero wdowie11stwo pozwa - lat temu byto nie do pomyślenia, dzisiaj staje się czymś zulało na pewną, niedostępną dotąd niezależność i korzystną
pełnie oczywistym. Czy nie powinniśmy się zastanowić nad
zmianę w pozycji społecznej.
tym, w jakim kierunku postępować będzie zmiana w podziale
ról społecznych? Czy zmiano m w społecznym definiowaniu
Większości kobiet jednak „przywilej nudzenia się" nie byt
roli kobiety towarzyszy (lub towarzyszyć będzie) zmiana
dany. Od najmłodszych lat ciężko pracowały - najpierw
definicji roli mężczyzny? Czy groz i nam SEKSMISJA?
opiekując się młodszym rodzeństwem, później na roli. W wieku 16 byty już matkami - rodziły zwykle nawet ośmioro Model kobiety jako żony i matki, podkreślający miłość jako
dziesięcioro dzieci i to w krótkich odstępach czasu. Kiedy
najważniejszą wartość w życiu, na szczęście zdaje się być
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MAŁGORZATA
niczym niezagrożony. Stracił jednak monopol. Na początku
XXI wieku coraz częstsza staje się sytuacja, w której kobieta robi karierę zawodową i utrzymuje rodzinę, mężczyzna
zaś zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. A że w powszechnym mniemaniu ten kto zarabia, jest głową rodziny,
przeto mamy do dziś do czynienia ze swoistym renesansem
matriarchatu. Podobno jednej trzeciej mężów nie przeszkadza, że żona ma lepszą pozycję zawodową i lepiej zarabia.
Podobno ... Trzeba jednak pamiętać, że dla mężczyzny, który
od wieków zajmował w stosunkach damsko-męskich pozycję
dominującą, nie jest to sytuacja komfortowa. A najczęściej
wymuszona - przez czasowy brak pracy.
Wiele feministek twierdzi, że trzeba kategorycznie skończyć
ze schematem „role męska, rola kobieca". Że nic takiego
nie istnieje. Te najbardziej radykalne śnią zapewne, że nie
dopuszczą, „by kobieta znowu była kelnerką na bankiecie
życia, przy którym ucztuje samiec". Aja myślę sobie, że więk
szość kobiet woli inny cytat z ulubionej komedii; pean, który
żarliwie wygłasza Albert Starski:
„W naszym świecie byłyście na piedestale. Wszyscy zabiegali
o Wasze względy, kochali Was, obsypywali Was kwiatami.
Byłyście natchnieniem poetów, symbolem wyższych idei
i piękna."

GADECl<A

Absolwentka Pa11stwowej Wyższej Szkoty Teatralnej w Krakowie. Tuż po studiach została zaangażowana do Teatru Nowego w Zabrzu, w którym spędziła
trzy sezony. W 1993 roku związała się z Teatrem Rozrywki. Zagrała m. in .
w „Oknie na Parlament", „Śnie nocy letniej", „Na szkle malowane" i „Evicie".
Gra w musicalach: „Skrzypek na dachu", „Jesus Christ Superstar", „Dyzma musical", „Rent", „Oliverl" oraz w bajce „Pan Plamka i jego kot". W spektaklu
„KRZYK według Jacka Kaczmarskiego" poruszająca wykonuje song „Nawiedzona ".
Vis comica Małgorzaty Gadeckiej znakomicie wykorzysta! Micha! Znaniecki
w tragifarsie „Szwagierki", zdolności wokalne - Micha! Ratyński w spektaklu
muzycznym „Rumbugitugi czyli nie zapominaj sióstr Andrew", zaś talent dramatyczny i liryzm - Dariusz Miłkowski w monodramie „Shirley Valentine".
Aktorka bierze udział we wszystkich Koncertach Rozrywkowych i Sylwestrowych; ze szczególnym upodobaniem stosuje pastisz. Jest również członkinią
formacji „Moherowe Berety" - kwartetu, powstałego w Teatrze Rozrywki
przy okazji Koncertu Sylwestrowego 2005, który bardzo szybko zaczął żyć
własnym życiem estradowym.
Za tytułową rolę w monodramie „Shirley Valentine" Małgorzata Gadecka
została nominowana do Nagrody Artystycznej ZLOTA MASKA 2004 oraz
do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2004).

Ech, pomarzyć ...
JOLANTA KRÓL
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Cytaty pochodzą z plmu „Seksmisja" wg scenariusza i w reżyserii
Juliusza Machulskiego.
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MIROSŁAW l<SIĄZEI<
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoty Teatralnej w Krakowie. Debiutowa!
w zawodzie na scenie Teatru Rozrywki, w spektaklu „Kraina 105 tajemnicy"
(1988).
Do jego ważniejszych ról należą: Józef w „Cichej nocy", Fitch w „Operze
za trzy grosze", Strach na Wróble w „Czarodzieju z krainy Oz", Gaudenty
w „ Monachomachii", Celnik, a później Cliff w musicalu „Cabaret", Chwostow
w „ Oceanie Niespokojnym", Ronnie w „Oknie na Parlament", Mikotaj Olejnikow
w „Tangu Oberiu . 1928", Proboszcz Perez w „ Człowieku z La Manchy", Fileas
Fogg w „W 80 dni dookoła świata po stu latach " czy Warionucha w „Balu
u Wolanda".
Talent komediowy aktora uwidaczniał się najlepiej w „Dziełach wszystkich
Szekspira w nieco skróconej formie", w których kreował kilkanaście nieodparcie
śmiesznyc h postaci, a także w farsie „O co biega?" (Clive Winton) i musicalu
„Canterville Ghost" (Duch Sir Simona).
Dziś Mirosław Książek jest Ulanickim w spektaklu „Dyzma - musical", Gladem
Handem w „West Side Story", Simonem Stride 'm w spektaklu „Jekyll & Hyde"
oraz Panem Sowerberry w musicalu „ Oliver! ". Bardzo sugestywnie interpretuje
piosenki w przedstawieniu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego" oraz w koncertach, w których proponuje widzom pastiszowe wykonania św iatowyc h
przebojów rozrywkowych.
Ma w swoim dorobku ciekawe doświadczenie aktorskie, związane z jedną
z pierwszych w regionie scen prywatnych. Teatr Małych Form POKO, stworzony
wspólnie z Bogusławą Zarębską, Renatą Spinek i Andrzejem Jakubczykiem
pozostał w pamięci widzów dzięki zupełnie „nie-Rozrywkowym" spektaklom :
„ Nienawidzę " czy „Abbellard i Heloiza".
Wiele z atmosfery tamtych zdarzeń miało porusz ając e przedstawienie pt. „Ptasiek", w którym Mirosław Książek w sposób fascy nujący zagra! rolę tytułową.
Spektakl, oparty na powieści Williama Whartona wyreżyserował wspólnie
z Robertem Talarczykiem.

Ni e lubi się fotografować.

Malarz, scenograf, dekorator wnętrz . Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki
krakowskiej ASP. W latach 1980-85 twórca instalacji rzeźbiarskich i environment o charakterze scenograficznym. Współzałożyciel The International
Groupe Blue Organization, z którą brat udział w licznych wystawach, m.in.
Świątecznej Pieśni Błękitnego Kadeta w BWA we Wrocławiu, Mauzoleum
Samotnych Kochanków w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Klatce
dla Jednorożca w krakowskim BWA.
Swoje prace prezentowa! także w Akwizgranie, Berlinie, Franfurcie, Nowym
Jorku i Montrealu.
Od 1995 roku tworzy prawie wyłącznie scenografie teatralne, współpracując
przede wszystkim z Łukaszem Czujem . Zaprojektował scenografię do nastę
pujących przedstawień tego reżysera: „Tango Oberiu.1928" (Teatr Rozrywki
Chorzów 1997). „Miłość, zbrodnia i sikawka" M. Chludzińskiego (Gliwicki Teatr
Muzyczny 1998), „Sen pogodnego karalucha" D. Charmsa (Teatr Mniejszy
Kraków, 1999), „Symfoniczna wazelina 1917'' (Teatr Ludowy Kraków-Nowa
Huta 1999l. „Studia Skarbnika" (Gliwickie Teatr Muzyczny 2000). „Opowieści jedenastu katów" (Teatr Ludowy Kraków-Nowa Huta 2000). „ Dwa"
J. Cartwrighta (Teatr Wybrzeże Gdańsk 2001). „Cafe Panika. Rewia paniczna
z songami" (Wrocławski Teatr Współczesny im. Wiercińskiego 2003), „Królowa
Nocy" (2003). „Bal u Wolanda" wg M. Bułhakowa (Teatr Rozrywki Chorzów
2004), „Gombrowicz . Opereta muerta" wg W. Gombrowicza (Teatr Studio im.
Witkiewicza Warszawa 2004). „Przygoda fryzjera damskiego" wg E. Mendozy
(Teatr Rozrywki Chorzów 2008) oraz „Rewizor" M. Gogola (Teatr Polski BielskoBiała 2009).
Michał Urban jest również autorem scenografii w spektaklach „Ptasiek" wg
W. Whartona (reż. M. Książek, R. Talarczyk, Teatr Rozrywki Chorzów 1998),
„Kafka" (reż . T. Wysocki, Teatr Ludowy Kraków-Nowa Huta 2001), „Cantigas
de Santa Maria (reż. A. Kwaśny, Teatr 38 Kraków 2002), czterech przedstawieniach w reżyserii Roberta Talarczyka: „Testament Teodora Sixta" A. Pałygi
(2006), „Ży d" A. Patygi (2008) i „Szwejk" J. Haska (2008). wystawionych
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej oraz „Pomalu, ajeszcze razi" (Teatr Capitol
Warszawa 2008).

Za scenografię do spektaklu „Kafka" byt nominowany do nagrody Ludwik 2001.
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l<RYSPIN HERMANSl<I
Absolwent Państwowej Szkoty Baletowej w Bytomiu. Jeszcze w szkole mia!
praktyki w Operze Śląskiej i Śląskim Teatrze Tańca. Tańczył również w Zespole
Pieśni i Tańca „Ś ląsk ".
Od roku 2006 jest cztonkiem zespo łu baletowego Teatru Rozrywki; jako solista
bie rze udziat w musicalach ( „Skrzyp ek na dachu ", „Jesu s Christ Superstar",
„West Side Story", „Jekyll & Hyde", „Oliver!", „Producenc i"), przedstawien iach
baletowych ( „Rudolf Valentino", „Zo bacz Alicjo"), Koncertach Sylwestrowych
i Sylwestrach Bis .
W roku 2008 został finalistą popularnego telewizyjnego programu „You
can dance".
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