
Persona. Tryptyk 

Marilyn 

scenariusz, reżyseria i scenografia: Krystian Lupa 
muzyka: Paweł Szymański 

kostiumy: Piotr Skiba 
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występujq: 

Sandra Korzeniak - Marilyn 

Katarzyna Figura - Paula 

Piotr Skiba - Andre 

Władysław Kowalski - Greenson 

Marcin Bosak - Francesco 

Henryk Niebudek - Antropolog 

Agnieszka Wosińska - Salzman 

Zbigniew W. Kaleta (gościnniej/Piotr Subbotko 
(gościnnie) - Wielki Mag 

Agnieszka Roszkowska - Caruso 

Krzysztof Oracz - Reżyser 

Adam Ferency - Gabriel Baltazar 

Operatorzy: Andrzej Szeremeta, Marcin Tyrol 
Ćwiczqcy: Adam Graczyk, Małgorzata Maślanka 
(gościnnie), Jolanta Olszewska 

muzycy: 

Magdalena Bojanowicz (wiolonczela), Anna 
Sikorzak-Olek (harfa), Barbara Skoczyńska 
(instrumenty perkusyjne), Dariusz Pogłud 
(kontrabas), Krzysztof Zbijowski (klarnet) 

reżyseria dźwięku: Andrzej Brzoska 

„Andy Warhol mówił o swoich filmach, że ich tema

tem i bohaterem jest osobowość - nie historia czy 

losy indywidualnego człowieka, lecz właśnie osobo

wość człowieka z całq jej niewyraża lnościq - więc 

kiedy ma się człowieka jako obiekt - lepiej na niego 

patrzeć, niż o nim opowiadać. Trzy fantazje o trzech 

postaciach (Gurdżijew, Marilyn Monroe, Simone 

Weil) to próba pójścia tym śladem. Nie historie, lecz 

sytuacje, w których osobowość staje się widzialna 

i może również być punktem przecięcia z osobowoś

ciq aktora, który wchodzi z niq w osobistą, wręcz 

- intymnq przygodę, w fantastyczny i ryzykowny eks

peryment wymiany. Osobowość to nie tylko charak

ter osoby, to również jej ekstremalne marzenie, jej 

niespełniona, lecz potencjalna wersja, osobowość 

wreszcie to również autosugestia i autooszustwo, 

a również mit, jaki wybucha czasem wśród innych. 

Wszystkie trzy, tak różne od siebie, indywidua łqczy 

pragnienie przekroczenia granic - choćby nawet 

trudno je było ze sobq porównać - to w izja trans-

premiera 18 kwietnia 2009 roku na Dużej Scenie gresji jest jedna - odwiecznie ludzka." 

Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa 
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Szukam, szukam pozy ... Każda śmierć, każda droga do śmierci 

kończy się innq pozq. Czy jesteśmy w stanie to znaleźć? - tam koń

czq się twoje intuicje. Muszę o tym nie wiedzieć, muszę mówić coś, 

co mnie ułoży tak, jak się układasz, kiedy przewracasz się na d rugi 

bok ... a może to jest czterdziesty bok - w czasie snu. 

Może powinnam spać, kiedy mnie fotog rafujesz? 

Rzecz w tym, że nie potrafię zasnqć ... 

Co tu można szukać, jakie wyobrażenia? To przecież nie może wy

pływać z intencjonalnego rozkapryszenia. Z jakiejś wybrednej perwer

syjności. To powinno być całkowicie spontaniczne. 

Czy sq to fotogra fowane powroty do wspomnień„. 

Wszystkie dotychczasowe moje zdjęcia sq puste. Robiłam ich ty

siqce, tak, a lbo tak, ciqgle szuka jqc w sobie tego ustawienia, które. 

(notatki Krystiana Lupy z prób) 

Marilyn: 

Ja czekam, bo wierzę, że warto czekać„. A wy? Nikt was nie 

zmusza do czekania ... Mnie się wydaje, że to ja wiecznie czekam ... 

Greenson: 

Już dawno chciałem to pani powiedzieć, ale bałem się ... Może li

czyłem, że pani to sama odkryje ... albo, że pani to jakoś przekroczy, 

przeskoczy - przezwycięży, rzetelnie wchodzqc coraz głębiej ... 

Pani traktuje te seanse jako jakqś mechanicznq przyjemność, 

przyjemność ... ekshibicjonistycznq ... 

Pani przychodzi po moje wszystkie pytania, dociekania - jak po 

dotyki, spełnienie potrzeby, żeby się paniq nieustannie zajmować ... 

Tak jak się pani sobq za jmuje ... nieustannie ... 

(fragment scenariusza) 

PAULA STRASBERG (ur. 1934, zm. 1966) - aktorka, żona i całkowicie oddana współpracowniczka Lee 

Strasberga - założyciela nowojorskiej Actors Studio. Znienawidzona przez reżyserów i ekipy fi lmowe na
uczycielka Marilyn Monroe. Oboje Strasbergowie byli jedynq w yroczniq Marilyn w sprawach aktorstwa. 

Już w czasie pracy na planie The Misfiłs (Skłóceni z życiem) chora na raka. 

ARTHUR MILLER (ur. 191 5, zm. 2005) - amerykański pisarz, scenarzysta, eseista i autor słuchowisk ra

diowych, zdobywca Nagrody Pulitzera, w latach 1956-61 mqż Marilyn Monroe. Podczas słynnego „po

lowania na czarownice" w Stanach Zjednoczonych odmawiał złożenia zeznań przeciwko innym w Izbie 

Reprezentantów ds. Działa lności Antyamerykańskiej. Planowana przez Millera adaptacja filmowa Braci 
Karamazow z Monroe jako Gruszeńkq została zniweczona przez ich rozstanie. Autor scenariusza The Misfiłs 
(Skłóceni z życiem) - ostatniego ukończonego filmu z udziałem Marilyn. 

ANDRE DE DIENES (ur. 1 9 1 3, zm. 1 985) - fotografik amerykański pochodzenia węgierskiego, długoletni 

przyjaciel i portrecista Marilyn Monroe. Autor wczesnych zdjęć Marilyn w naturalnych amerykańskich pej

zażach wykonanych podczas wielu wypraw samochodowych. Bogate portfolio zdjęć Monroe wykonanych 
przez Andre przyczyniło się w dużym stopniu do rozwoju kariery M arilyn jako modelki, a następnie aktorki. 
Fotografie Andre często ukazujq M arilyn w prywatnych momentach jej życia. 

DR RALPH GREENSON (właściwie Romeo Samuel Greenschpoon) (ur. 191 1, zm. 1979) - znany amery

kański psychiatra i psychoanalityk. Donald Spoto, najważniejszy biograf Marilyn M onroe, wyraża prze

konujqcq teorię, że dr Greenson w chorobliwej walce o utrzymanie relacji z M onroe, która chciała zerwać 

z psychoanalizą, przyczynił się do psychicznego załamania, a nieodpowiedzialnq terapiq środkami uspo
kajajqcymi doprowadził nieumyślnie do śmierci Monroe, co następnie usiłował zataić, dowodzqc jej samo

bójstwa. 


