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Rebecca lenkiewicz 
- bryWjska dramatopisarka i poetka. urodzona w 1968 r. w Plymouth, Oevon. Studiowała literaturę angielską 

i filmoznawstwo na Uniwersytecie Kent; ukończyła również szkołę teatralną. Zadebiutowała sztuką ..Soho". którą 
napisała dla Royal Shakespeare Company (nagroda na festiwalu w fdynburgu) . lenkiewicz jest również autorką 
..Shoreditch Madonna", (sztuka została wystawiona w prestiżowym teatrze offowym - Soho Theatre). Wraz 
z Abdulkareem Kasid stworzyła nową wersję „Historii żołnierza" (na podstawie dzieła Ramuza 
i Strawińskiego) . W 2008 r. Teatr Arcola wystawił jej adaptację „Wroga ludu" (wg Ibsena). a Teatr Narodowy 
autorski dramat pt. „Jej naga skóra". 

Rebecca lenkiewicz podkreśla , że najbardziej interesuje ją człowiek i jego relacje z otoczeniem. Jej pisanie 
oparte jest na emocjach. Pisze o tym co ją dotyka. a inspiracje czerpie z życia. W jej twórczości jest wiele wątków 
autobiograficznych. Jak sama przyznaje, dwie pierwsze sztuki były rodzajem terapii po nieudanych związkach . 
Krytycy twierdzą. że w jej dramatach pobrzmiewają echa twórczości Czechowa. O'Neilla. Pintera. Becketta. 

„Nocną porą" . jej druga sztuka. miała swoją premierę w Królewskim Teatrze Narodowym (2004 r.). Oramat 
lenkiewicz został entuzjastycznie przyjęty przez krytykę teatralną. a autorka otrzymała nagrodę Critics' Circle 
Theatre Award dla najbardziej obiecującego dramaturga roku. 

Autorkę interesował związek między irlandzkim poetą W.8 Yeatsem i aktorką Maud Gonne -chciała napisać 
sztukę w „staroświeckim stylu". choć w odniesieniu do współczesności . Zastanawiało ją czy jest możliwy 
platoniczny związek i czy ma szansę na przetrwanie. Stąd miejsce akcji umieszczone w Irlandii i odniesienia do 
Yeatsa. W trakcie pisania zmieniła się koncepcja i tekst zyskał całkowicie inny wymiar. 

Yests - Gonne 
W l 889 roku w domu państwa Yeatsów złożyła wizytę zafascynowana wierszami Williama Butlera aktorka 
i akWwna działaczka irlandzka Maud Gonne. w której poeta się zakochał . Maud była jego wielką. n i espełnioną 
miłością - w ciągu czternastu lat wielokrotnie się jej oświadczał. zaś ona za każdym razem go odrzucała . 
W l 903 roku Gonne poślubiła irlandzkiego nacjonalistę Johna Mc8ride 1a. ale nie była w fym związku szczęśliwa. 
Jako gwiazda Abbey Theatre utrzymywała konta kW z Yeatsem, które z czasem zaczęły się stopniowo ochładzać. 
głównie ze względu na inne spojrzenie na irlandzką sprawę narodową. Maud wyznawała radykalne poglądy. 
od których Yeats szybko odszedł . Pod koniec lat 20. kontakty Yeatsa z Maud Gonne uległy całkowitemu zerwaniu. 
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Marek Pasieczny 
ladebiutował w 1987 roku reżyserią ..letniego dnia" Sławomira Mrożka w Teatrze Scena Stu w Krakowie. Od 
tego czasu zrealizował okola 30 spektakli. takich jak: „Jutro" Josepha Conrada (Teatr im. Słowackiego, 
Kraków). ..Zamiana" Paula Claudela. „ Godzina kota" Olova Per fnquista . ..Sonata Kreutzerowska" lwa Tołstoja 
(Stary Teatr. Kraków): ..Szklana menażeria" Tennessee Williamsa (Teatr im. Solskiego, Tarnów). ..Antygona 
w Nowym Jorku" Janusza Glowackiego (Teatr Współczesny, Szczecin). ,.Kowal Malambo" Tadeusza 
Słobodzianka (Bałtycki Teatr Oramatyczny, Koszalin). „Oziecko" Jona fosse'a (Teatr im. Siemaszkowej, 
Rzeszów). ..Podział południa" Paula Claudela (Teatr im. Kochanowskiego, Opole). „Chłopcy" Stanisława 
Grochowiaka (Teatr Nowy. Łódź) . ..Łucja i jej dzieci" Marka Pruchniewskiego (Teatr Współczesny. Szczecin) . 
..Szalona Greta" Stanisława Grochowiaka (Teatr Nowy, Łódź). W warszawskim Teatrze Montownia zrealizował 
..Peer Gynt' a" Henryka Ibsena oraz Jovv" Stefana lindberga. W 2007 roku wyreżyserował „Małe zbrodnie 
małżeńskie" f. L Schmitta (Teatr Współczesny. Szczecin). rok później „Mój boski rozwód" Arona Geraldine 
w Teatrze Nowym w Łodzi. 



Marek Pasieczny: 
Ula mnie najważniejsze jest ukazanie skomplikowanych relacji rodzinnych. Historia opowiedziana przez 

lenkiewicz świetnie pokazuje rodzinny „mikrokosmos uczuciowy". 
Wielorodzinny dom zamieszkują trzy siostry, ich babcia- ekscentryczna lily oraz ojciec. Wielką nieobecną jest 

[sther, matka dziewczyn, ~óra porzuciła rodzinę kilkanaście lat temu; wyjechała do londynu. To jest pun~ 
startu. To jest ta chwila w ~órej poznajemy bohaterów dramatu. Wizyta w ich domu Johna. aktora. ~óry ma 
zagrać irlandzkiego poetę Yeatsa. wyzwala wszystkie przypadki na scenie. A co najważniejsze. wyzwala 
konkretne emocje wśród bohaterek dramatu. To dzięki niemu kobiety uświadamiają sobie swoje naturalne 
potrzeby: żeby z kimś być, komuś wierzyć, kogoś kochać i być kochanym. To John przyczynia się do tego, że 
kobiety muszą stawić czoło własnym uprzedzeniom. otworzyć się na świat i odpowiedzieć sobie na kilka 
pytań. . . A przede wszystkim. przewalczyć traumę. ~óra spowodowana była brakiem matki. Ten moment 
w którym one sobie to uświadamiają jest kluczowy. Pozwala im się oczyścić i iść własną drogą . 

..Nie ma tu wielkich dramatów. Są codzienne, zwyczajne problemy, pragnienia i lęki. Z jednej strony poszuki
wanie akceptacji. potrzeba bliskości. czułości. seksualnych uniesień. a z drugiej strony strach przed odrzuce
niem. ośmieszeniem. samotnością, śmiercią". Julia Rzemek . ..Rzeczpospolita'', 25.10.08 

„Gdyby Czechowowskie Jrzy siostry" miały tak szaloną babkę jak lily ich losy mogłyby potoczyć się inaczej. 
Wyrwałyby się z marazmu, przepracowały traumy z dzieciństwa, odnalazły miłość i pocieszenie". 
Joanna Oerkaczew. Gazeta Wrborcza. 24.1 O.OB 

Patrict Wczoraj poszedłem do pubu, żeby zadzwonić. Wszystko jedno gdzie. Chciałem zadzwonić. Nieważne do 
kogo. Obok aparatu przylepiona była kartka z napisem: ..Nie rozmawiać z wymyślonymi nieznajomymi". 
Jesteśmy strasznie samotni i tak blisko piekła jak nigdy dotąd. Świat pachnie sterylnością, a powinien pachnieć 
jak Golgota. 

Lily: [sther. widzisz w ogniu fygrysa~ Pamiętasz swojego ogromnego tygrysa~ Oglądałyśmy go w sklepie 
i rozmawiałyśmy z nim. Nagle. pewnego dnia on zniknął. a fy rozpaczałaś. A on czekał na ciebie. obok twojego 
łóżka, ... w ciemności ... 

Gary: ( ... ) Kilka dni temu sam ze sobą grałem w szachy. Każdy pionek miał twoją twarz. Nawet wieża. Siedzę 
w domu i czekam na ciebie mając nadzieję, że w jakiś deszczowy dzień staniesz w drzwiach. A ja zrobię herbatę 
i wytrę twoje mokre włosy. Pieprzyć to. Ciągle ~oś dzwoni, ale nigdy fy. Wyjeżdżam ( ... ) 
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„NOCNĄ PORĄ" 
(..Night season") 

Rebecca lenkiewicz, przekład -Anna Wołek, reżyseria - Marek Pasieczny, 
scenografia- Jagna Janicka, muzyka· Robert Łuczak 

Asystent reżysera -Adam Hufyra 

Obsada: 
Judith- Małgorzata Marciniak 

lily - rlżbieta Karkoszka (Stary Teatr. Kraków) 
Maud- Katarzyna Mazurek (gościnnie) 

Rose -Agata Ochota - Hutyra 
Gary-Adam Hufyra 

John -Waldemar Cudzik 
Patrick - Michał Kula 

lnspicjenV sufler - Maria Bakuła 

Obsługa techniczna: 
światło - Zbigniew Chęciński 

dźwięk - Zdzisław Kubziakowski 
fryzjerstwo/charakteryzacja -Anna Bednarczyk 

rekwizyty- Tadeusz Przestrzelski 
garderoby-Wanda Zyskowska, Uariusz Haładus 

obsługa sceny-Aleksander Matyka, Zbigniew Oulnik 

PRAPREMIERA POlSKA- 6 marca 2009 r. 

Autora reprezentuje w Polsce Agencja Teatralna BIS z Warszawy 
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PATRONAT MfOIAlNY: 

Dyrektor - Robert Oorosławski 
Dyrektor artystyczny- Piotr Machalica 

Kierownik techniczny- Stanisław Kulczyk 
Główna księgowa - Jadwiga Paciorkowska 

Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży-Joanna Karkoszka - Toborek 
Sekretarz literacki - fwa Oleś 

Koordynator pracy artystycznej-Agata Rospondek 

plakat I okładka - Sylwia Izdebska. redakcja tekstów - fwa Oleś 


