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Miedzy nimi znów pojawiły się płomie
nie. zamieniające się w popiół w ser
cach. Ona była przygotowana na to co 
uważała za pewną niedojrzałość, dzie
cinność, nieodpowiedzialność jego cha
rakteru - i co po części właśnie tym 
było - gotowa była to kochać, i ko
chała: ale nie była gotowa na odkrycie. 
że pod tymi wszystkimi cechami kryje 
się człowiek podobny do jej ojca. po
zbawiony światowych ambicji w potocz
nym tego słowa rozumieniu i przekona
ny. że życie jest niewdzięczną próbą, 
w której człowiek ma po prostu na
uczyć się skakać przez płonącą obręcz. 
W gruncie rzeczy ożenił się z nią po to 
tylko, by mieć z kim dzielić samotność 
na ścieżkach wiodących przez labirynt 

pokuty, który musi przejść do końca. 
Ona szukała czegoś wręcz przeciwne
go i wybierała się na inną pielgrzymkę: 
przyciągały ją do niego nie tylko mylnie 
oceniane rozczulające słabości. ale 
przede wszystkim najbardziej powierz
chowna i nieprawdziwa warstwa jego 
charakteru, poza. tkwiący w nim aktor: 
zdobył ja tym że dawał się lubić, był 
przystojny, miał poczucie humoru i był 
niespokojnym duchem: jeśli nawet przy
ciągało ją do niego ich rzeczywiste po
krewieństwo duchowe, kryła się za tym 
nadzieja. że związek z nim odwróci jej 
przeznaczenie, choć Ten człowiek 
może być przeklęty. 



Eridanus Z tyłu dornu, który kupili 

z całym dobrodzie jstwem 

inwenta rza za sto d olarów, 
rozciągał s ię teren s pace rowy w postaci czte r dziestu akrów lasu; 

czasami nocą do dornu zakradały się zaciekawione szopy, a wiosną 

przez ok n a podzielone na kwadraciki szyb ek obserwowali jele

nie przepływające rzekę, nad którą , w gorącym powietrzu późne
go lata , kapryśnie kołysały się wierzbówki . 

Czase m w letnie 'l'rieczory nawet niedźwiedzie pojawiały się na pla
źy i chrupały skorupiaki. 

Ra nkiem refle ksy odbitego w wodzie słońca ślizgały się p o p osre
b rzonych ze starości cedrowych ścianach; mewy przylatywały na 

gan ek, domagając się pożywienia i wydziobywały okruchy z ich 
dłoni . 

Ukryci w dole nad własną zatoczką, która sarna była odnogą więk

szej zatoki, cieszyli się niemal absolutną wolnością i odosobnie
niem, spokojem i ciszą; pływali i opa.lali się, a jeśli o czwarte j nad 

ranem mieli ochotę śp iewać pełnym głosem , nik t ich nie słyszał 

oprócz może czapli , pokrzykującej w drodze na połów przy świe
tle księżyca. 

Statki t akże gubiły się w wąskiej zatoce. Słyszeli je p rzez gęstą mgłę 
- s tatki b ez radarów, próbowały znaleźć drogę przez fiord, kieru

jąc się odbitym od wybrzeży echem syren przeciwmgłowych. 

Marcin . Nie nazywałbym tego spektakle m. Budowę tej maszyny, 
która p rzez ponad godzinę pracuje na oczach widzów, zacząłem już 

kilk a lat temu i w zaskakujący sposób moje relacje ze wszystkimi 

osobami, któ re zapraszałem d o tego działania, ule gły wówczas 

gwałtownemu pogor szeniu. I ma to moim zdaniem absolutny zwią
zek z tym właśnie te kstem. Próby zawsze się rozpoczynały, trwały 
tydzień i z bardzo różnych p rzyczyn, mniej lub bardziej dramatycz

nych ale najczęściej niezależnych od nas, były zaw ieszane. Mam ta
kie przeczucie, że coś lub ktoś chce nam w tym przeszkodzić. Jakaś 

siła.Jestem po prostu przekonany, że to nie jest tym razem taka zwy

czajna rzemieślnicza robota teatralna, tylko dotykamy tu różnych, 
nie do końca jasnych przestrzeni. Co nie znaczy, że ten spektakl 

jest rodzajem seansu spirytystycznego. Nie . To jest bardzo taki - p o

wiedziałbym - skromny i prosty performance muzyczny. 
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NORTH SOUTH 

ł 
Igor. Dużo improwizacji . Kwestionowania tej rzeczywistości, która 

otacza nas, ale także b ohaterów. Bo otacza nas oczywistość i „nieszla
chetna prostota". W naszej pracy próbujemy się od niej zdystanso

wać, jakoś ją przerysować , wydrwić. Budujemy jakby dwa ludzkie 
fronty - front świata, który kreujemy p rzy pomocy aktorów, i front od

powiedzi na ten świat, który może wykreować każdy widz, ale który 

w jakimś sensie realizuje się w Ethanie i Jacqueline. 

Ewa. Jest to próba ocalenia w so

bie p ewnego piękna , pielęgnowa

nia w sobie wrażliwości . Bo to, co 

nas otacza i to jak życie na nas 

wpływa często p owoduje, że prze
stajemy czuć. Wszystko staje się 

brudne, zamienia się w wielki 

śmietnik i tak naprawdę nas też 

już nie ma. 





"' Barkerville 
Jak na dom z Nowego 

Świata i tak miał on długi żywot . Budowany, p rzeb udowywany i powięk

szany przez pięć pokoleń lJewelynów odznaczał się pełną wdzięku fa

sadą, której dodawały godności fantazyjna połać d achu nad skrzydłem 

oraz pię tro, nadbud owane w 1800 roku . Pie rwotnie d o m składał się 

z p rzepastnej p iwnicy i czterech pokoi na tyłach, do których w obec

nych czasach schodziło się p o trzech schodkach z frontowej części b u

dynku . Końcowym efekte m tej palimpse stycznej metody b udowania 

było ogromne drewniane gmaszysko, w którym p rzez niezliczone p o
koje i wąskie kory1arze we wszystkie strony biegły powyginane, czar

ne, b laszane rury, połączone z p rzepa stnym paleniskiem żarłocznego 

pie ca w kotłowni. 
Największy kłopo t polega ł na tym, że d om był dla nich za duży 

(okn a zaś, jakby dla równowagi, były za małe , nawet g dy się patrzy

ło z zewnątrz, i p rzez to dom zd wał się mówić: „Patrzcie na mnie" , 
zamiast: „Z mie szkajcie we mnie") . Cały b udynek przypominał sta

ry, połatany, zbuntowany fracht owiec, który pragnie już rozsypać 

się doszczę t nie i pój ść wreszcie na złom . 

Igor. Jesteśmy jak maszyna parowa, która w swoich tłokach wytwa

rza ciśnienie i w te n sposób się porusza . Przemie szczamy się, zrnie

niamy lokalizację i mimo że fizycznie możemy oddalać się od siebie, 

to naprawdę pracujemy w taki sposób, by w każdym miejscu akcj i 

być wciąż tą jedną zgraną maszyną. 

Dobromir . To ciekawie doświadcze

nie, mam na myśli odkrywania niezna
nych mi materii , nie tylko ze względu 

na p oe tycki choć trudny tekst, lecz 

równi eż od s tron y p racy w zesp ole 
czyli wzajemnego oddziaływania, gdyż 

przez cały spektakl wszyscy j esteśmy 

na scenie i nieustannie pracujemy na 

siebie. 

Vancouver 
Buldożery ryły p o plaży ' 
nad English Bay, ale na szczęście większość domów i różanych ogro
dów schodzących aż do brzegu ocalała, i Llewelyn owie irracjonal-

nie uczepili się tego faktu, uznaj ąc g o za talizman własnego p rze

trwania. Wszędzie dokoła jednak d omy kryte dachówką padały jak 

kręgle , każdego dnia widzieli wieżyczki zrzuc ane z dachów poża

łowania godnych, p odobnych do parowców wiktoriańskich budyn
ków, które zwalano , podobnie jak drzewa, by zrobić miejs ce b ez

d usznym Behe motom okropnych nowych bloków m ieszkalnych, 

martwym kształtom przyszłości. Wznoszone wszędzie, g dzie się da-

ło, tandetne , nowoczesne b udynki o wiele b ardziej zasługiwały n a 
potępienie z zimną krwią niż te, któ re stały na ich miejscu poprze d

nio. Przeciekały w nich dachy, waliły się kla tki schodowe , toalety 
nie dzi ałały. Poza wyniszczającą duszę brzydotą wszystkie nowe bu

dynki miały j edną cechę wspólną, mi anowicie wewnątrz i na ze

wnątrz wydawały się dziwnie przestarzałe. Było to coś zupełnie in
nego niż s t aro świeckość kojarzących się z parowcami g o tyckich 

domków. Te gma chy, z nim jeszcze zo st ały ukończone , p otencjal

nie już były ruiną, czymś w rodzaju śmiecia . I j eśli n awet czas e m, 
rzadko, wyrósł gdzieś dobrze zaprojektowany nowy budynek , spra

wiający wrażeni e, że ma zamiar prze trwać długie Jata w d obr ym 

stanie, w otoczeniu rozsypujących się sąsiadów i on nabierał okrop

nego wyrazu, jakby nie był e lementem zakotwiczonym w „rozwija

jącej się społeczności", lecz e ksp onatem na częściowo zdemonto
wanej wystawie , który wkrótce ma zostać uprzątnięty, ale póki co 

zasłania wid ok. 

Kasia. Dużo rzeczy dziej e się w głowi . Każde z nas ma swój świat 

wyobraźni . Mam wrażenie chaosu. W cie lam s ię w różne postacie 
al moją osią , moim zaczepi niem jest postać anonimowej aktorki, 

która wraz z przyj a c ielem, demiurgiem , magikiem, nie wiem jak 

je szcze można go nazwać , tworzy ten głośny, ekspresyjny i nach al

ny świat wokół . 

I' 





Nanaimo 
Niezbyt przypominało 

miasto przyszłości . Ba rdzo czy s te, sch ludne i przy jemne dla oka, 

rozciągało się od podnóży gór aż d o zakola przystani lśniącej w bla 

sku słońca, u.lice biegły z centrum pod górę jak szpr ychy koła. 

Miasto wywierało szcze gólne wrażenie, trochę jak se n , który w trak

cie trwania wydaje się mieć olbrzymie znacze nie sym boliczne , ale 

już w tedy p odejrzewa się , że po przeb udzen iu okaże się całkiem 

nieważny albo nabierze zupełnie inneg o sensu. W snach także cza

sami p ojawia się p ewne roztargnienie architektoniczne. Drzwi znaj

duj ą się w niewłaściwych miejscach, pokoje nie mają wej ść , okna 

otwierają s ię w próżnię . Takie właśnie wrażenie sprawiało Nana

imo. Nie które domy wyglądały, jakby nigdy nie miały zo stać ukoń

c zone, a inne, bliższe ukończeni a, nawe t przedwcześnie zamiesz

kane, od zewnątrz p okryte były smołowanym papierem 

poprzecinanym lis tewk mi pod tynk, i miały nagie podwórka b ez 

trawy. Chociaż były nowe, panowała wokół nich atmosfera nie trwa

łości, nieo d wra calny ch szkó d sp owo d owanych przez opóźnienia. 

Wyglądało to tak, jakby te domy ni e chciały istnieć. 

Igor. Brak tu wyrazistego, o czywistego konfliktu , który je st p rze

cież p odstawą b udowania jakiegokolwiek zdarzenia teatralnego 

i d ramatu. Ko nflikt, jeże li tu przebiega, to głównie na linii świat 

- człowiek, który go odbiera. 

mug shaving soap 
NET WT. 1'% OZ. 

Gabriola 
Wyspa leżała p rzed nimi 

w ostatnich pro mieniach zachodzącego słońca, długi , c iem ny 

kształt , porośnięty rysuj ącymi się ostro na tle blednącego nieba so

snami. Nie było tu złotego i szkarła t nego p r zep y chu klonów, tylko 

splend or cze r ni i mroku. G dy zbliżyli się b ardzie j, zauważyli , że nie 

m a tu plaży, ty lko wysokie, os tre klify urywające się prosto nad wo

dą . Niebo za Nana im o pokryło się brudną, posępną czerwienią ; gó

ry n a kontynencie stopiły się z mrokiem . 

G abriola . .. Wyglądała tak dziko, o d ludnie, p ierwotnie i niedostęp

n ie ! Ani jed n ego światełka , ani je d n e g o dom u wid ocznego spoza 

d rzew, nie było tu nic op ró c z skał, tak wysokich, że rosnące n a ich 

szczycie drzewa wydawały się skarlałe , niby odłamki potłuczonych 

butelek s trzegące krawędzi, skały i ryk morza u ich podnóża . Prom 

skręcił ostro, b y okrążyć wys tęp lądu ; w tej same j c hwili wybuchł 

ogłuszający zgiełk i wszyscy zakryli uszy dłońmi. To syre na promu 

odezwała się głębokim , przedłużonym akordem żałobnego triumfu. 

Dostr zegli w półmroku zarys y zaciszne j doliny, która przechodziła 

łagodnym zb oczem w cichą, spokoj ną zatokę. Dalej , w głęb i ciem

nego la s u , płonął ogie ń, iskry wzbijały się w górę jak ognista fon

tanna; tak , rzeczywi ście ktoś wypalał p niaki na swojej działce . Do 

tarł d o nich ryk krów i n isko przy zie mi zobaczyli rozkołysaną 

latar nię . Przez wodę zawołał d o nich j akiś czys ty głos . A teraz zo

baczyli p o most i poruszaj ące się n a nim ciemne sylwetki na tle kil

ku lśniących w m roku świateł.. 

' · 
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Malcolm "'°d"' „. w Memy,,d. w Anglii ,, lip 

L 
ca 1909 roku jako syn pośrednika handlu baweł-

0 ną i wnuk kapitana statku żaglowego. Od dziesią-
tego do czternastego roku życia cierpiał na 

chroniczną chorobę oczu, która bardzo go ograni

czała, przeszedł jednak udaną operację i zaczął uczęszczać do Leys 

School w Cambridge. 

W późniejszych latach prowadził niezwykle aktywne życie, był mi

strzem gry w golfa i marynarzem (odbył podróż do Chin na frach

tow cu). Wrócił do Anglii i w 1929 roku wstąpił na uniwersytet 

w Cambridge; ukończył studia w 1932 roku . W tym samym roku re

daktorowi londyńskiego wydawnictwa skradziono walizkę zawie

rającą manuskrypt jego pierwszej powieści. Nie istniała żadna peł

na kopia, ale autor w ciągu trzech miesięcy napisał książkę od nowa 

na podstawie notatek znalezionych w koszu na śmieci, i powieść 

opublikowano. Lowry przeniósł się do Francji, a potem do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie napisał długie opowiadanie Lunar Caustic. 

W 1936 roku pojechał do Meksyku i tam powstał pierwszy szkic Pod 

wulkanem. W 1939 roku osiedlił się na stałe w Kanadzie. W tym cza

sie przerobił obie swoje prace, mimo to wydawcy p owtórnie je od

rzucili. Gdy pracował nad ostateczną wersją Pod wulkanem, spło

nął jego dom. Rękopis został ukończony w Wigilię Bożego 

Narodzenia 1944 roku. Po skończeniu powieści Lowry wraz z żoną 

odbudowali dom własnymi rękami . Podczas podróży do Meksyku 

dotarła do nich wiadomość, że Pod wulkanem zostało przyjęte do 

publikacji w Anglii i Ameryce. Obydwa listy nadeszły tego same

go dnia. 

W 1946 roku Malcolm i Margerie Lowry odbyli podróż na wyspę 

Gabriela, sporządzając notatki do dłuższego opowiadania , które 

napisal i razem. W następnych latach podróżowali na Ha iti, do Fran

cji , Włoch, Nowego Jorku i innych miejsc, a opowiadanie rozrosło 

się w powieść, którą Lowry kilkalaotnie przerabiał. W czerwcu 1957 

roku , gdy ostateczna wersja była już prawie ukończona, Malcolm 

Lowry zmarł w Anglii. 

Absolwe n t Wydziału Aktor

skiego Pwsftvi t im . L. Schil

lera w Lodzi . Twórca nieza

leżny. Założyciel i członek 

la rei n 
Brzozowski 

teatru Chóry Gertrudy Stein. Współpracuje z wieloma ośrodkami i te

atrami niezależnymi . Wykładowca na Wydziale Aktorskim PWSFTViT 

im. L. Schillera w Lodzi. 

GLÓWNE ROLE W FILMACH: Ono reż. Małgorzata Szumowska 

(2004) , Chaos reż. Xawery Żuławski (2005), Aleja Gówniarzy reż . 

Piotr Szczepański (2006) , Nagle na zawsze reż . Zbigniew Bzymek 

(2006) - film dyplomowy. 

REA.LIZACJE TEATRALNE: Clapha.m Junction - autorski monodram 200 l 

- premiera 6 września 2000, Technika Punktu Świetlnego - P. G a

lasa Teatr Chóry Gertrudy Stein - premiera 2 lutego 2002 , Los p o
hres - spektakl zrealizowany ze studentami III ro ku Wydziału Ak

torskiego Pwsftvit w Łodzi pre miera - 16 kwie tnia 2003 , Śmierć 
Wenecji - spektakl inspirowany prozą T. Manna Stowarzyszenie Tar

gowa 62, premiera 6 listopada 2004 - Teatr Studyjny Pwsftvit„ En 
Face - autorski monodram inspirowany myślami H. Brocha, E. Cio

rana - premiera 29 kwietnia 2005, Łasztownia/Lastadie - projekt 

realizowany z Teatrem Kana 2006 - premiera l października 2006, 

Bog, Honor, Ojczyzna - proj e kt realizowany z Teatrem Usta Usta 

- wrzesień 2007, Serenite - autorski monodram według opowiada

nia J. Iwaszkiewicza - kwiecień 2008 , Słońce w kuchni - według 

opowiada nia J. Iwaszkiewicza , Teatr Nowy w Łodzi, premiera 18 

stycznia 2009. 

Nagrodzony między innymi: Grand Prix - nagroda za monodram 

Clapham Junction Łódzkie Spotkania Teatralne 2002 , I nagrodą za 

monodra m Clapham Junc tion - Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jed

nego Aktora Wrocław 2002, I nagrodą dla Chóry Gertrudy Stein za 

spektakl Technika Punktu Świetlnego - Lódzkie Spotkania Teatral

ne 2004 i Nagrodą im. Zb yszka Cybulskiego za ro le w filmach Cha

os, Aleja G ówniarzy -2007r (nagroda publiczności) . 



TEATR NOWY 
im. K. Dejmka w Łodzi --Dyrektor aamlny ---
Janusz Michaluk 

Dyrektor artystyczny 
Zbigniew Brzoza Z-ca Kierownika 

Dzialn Teehn ic znego: 

(eordynator ·pracy artystymej: 

Barb ra Dembińska 
Rzeczni k prasowy : 

Jolanta Jackowska-· Czop 

Sekretarz literack i: 
Bozenna Jędrzejczak 

lnnltant ds. wyd awnictw: 

Dariusz Bilski 

Specjalista k zbioró w arcbiwal nyc · 
Zo fia Plinkiewicz 

Dzial Wydarz eń Oiolo teatral oych 

i Wy dawa ictw: 
Zdz1staw J askuła 

Specjalista ds. ed aiacji teatra lnej: 

Anna C i szewska 

Kierownik Dzialn Promocji: 
Bolesław K. Galczak 

Kiero waii Biara Organ izacj i Wi downi: 
Elżb ieta Kuj wińska 

Ki erown ik Dz ia ln Technicznego: 
Sławomir Bergańskl 

Pracownia eleitroaiostyczna: 
W1eslaw Rożniatowski 

Sławomir Solarski 
Ryszard Sosnowski 

Luc jan Wegner 
M ciej Wypłosz 

Leszek Pawlak 

Stolarnia: 

Paweł Jaszczak 
Rober t Kędzierski 

Cha railery zalornia: 

Bozena Kobierczyka 
Malgorzi'lta Zaw<1rlzka-Lewik 

Rekw izytorzy: 
M arzena Łuczak 

Piotr Malec 

Pracownia plastyczna: 

Dorota Ciach 
Jarosław Kl uszczyński 

Tapicer: 
Pio tr Nowos1ełsk1 

Garderobi aR 
Teresa C ichoń 

Beata Luczak 
Krystyna Meczkul.'lka 

Ob1ln ga sc en y: 
Piotr Budner 

v! 1cha ł Jez iorski 
Mac1ei Kuzm1ńsk1 

Grzegorz Pawłowski 
Adam Sobczyński 
Marek Szymański 

l adystka: 

Barbard Dyguda 

Red akcja pro gramn: 
Dar IUSZ Bilski 
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DUZA SALA 

w g G . A . Burgera 

Przygody barona 
Mii nchhausena 

Słowacki/Śpiewak 

Król_ Duch 
Reżymia 

Łukasz Kos 

Ray Cooney 

Mayday 

NOW Y PRZEDSTAW I A 

Nava Semel 

Yo tam 

G era ldine Aron 

Mój boski rozwód 

CENTRUM EDUK A CJI 

TEATRALNEJ 

Vaśek Ka ma 

Brygada szlifierza 
Karhana 

MAl:.A SALA 

Przed południem, 
przed zmierzchem 
Reżyseria 

Piotr Cieplak 
Jarosław Iwaszkiewicz 

Słońce w kuchni 

Ofelia is not Dead 
Fiodor Dostojew ski 

Stawrogin 
Wieczór autorski 

Ferd inand Bruckner 

Choroba młodości 



Rezerwacja i sp rzedaż b iletów oraz informacje: 

Biuro obslugi widzów 
czynne od p oniedzialku do piąl ku w 

godzinac h 10.00-16.00, p rzyj m uje rezerwacje 

bilelów grupowych i u dzie la informacji 

o repertuazze; 

lel./fax (042) 630 20 86 

lub 633 44 94 wew. 306 

e-mail: bilety@nowy.pl 

Kasy teatru 
Duża Sala ul. Więckowskiego 15 

tel. (042) 636 05 92 lub 633 44 94 wew. 305; 

kasa czynna od wtorku do pi ątku w g odzinach 

09.00-19 .00 , w soboty w godzinach 12.00-19.00 

oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawień 

granych w niedziele, swięla i do południa. 

Mała Sala ul. Za c hodnia 93 

te l. (042) 633 44 94 wew. 317; 

.kasa czynna godzinę przed 

rozpoczęciem przedstawienia. 

W ob u kasach można kupować bilety 

na przedstawie nia gr a ne zarówno 

na Dużej jak i n a Male j Sali 

oraz w Centrum Edukacji Tealralnej, 

ul. Andrzeja Struga 90 

Re:i:erwacja biletów: 

telefoni cznie w .kas ach teatru 

przez internel, e-mail: bilety@nowy.pl 

Pro1ek t 

p1ogr,-1mu 1 plcik,11ow . 
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Patroni medialni: 
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rm www.jaszpol.pl 

JASZPOL SP. Z O.O. 
AUTORYZOWANY KONCESJONER RENAULT I DACIA 
ŁÓDŻ. UL.BRUKOWA 2 TEL 042 61 2 12 22 
ZG!ERZ. UL.ŁÓDZKA 28 TEL. 042 716 26 52 
SKI ERNIEWICE, UL.BUCZKA 2 TEL 046 833 26 90 R 






