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Ignasia me wiedzia!a, co dale; począć. Usiad!a na 

!awce stojącej w pobhzu kana!u. By!o to na uhcy 

Nyhavn w Kopenhadze. Mia!a w kleszem tylko ty

le pieniędzy, ile potrzeba na zaplacenie taniego 

hotelu misyjnego dla przyjezdnych sluzących. 

W konsulacie i w poselstwie, skąd wlaśnie vvyszla 

pow1edziano ;e; to samo .· polic;a nie pozwala na 

d!uższy pobyt w Dann, o 1le nie zna;dzie posady . 

Na prózno tyle tlumaczyla, że jej matka mieszka 

w Danii, ale wysz!a po raz drugi za mąż i ;est 

obecnie obywatelką duńską . .. 

Tak rozpoczyna się „Słońce w kuchni". Ivne w wyniku Zilska

kującego spotkania zostaie niejako poddanct obróbce losu . 

\i\Tkrótce znajduje się w małym miasteczku Aagaard nil Jutlan 

dii . gdzie w oczekiwaniu na ukochanego, przez kilka miesię

cy pełni służbe w mieszczańskim domu pani Vibeke Nielsen . 

Wyobrażmy sobie lvne 1ako współczesną dziewczynę , iest wy

starczaiąco ładna i mila żeby stereotypowo i dość łatwo prze

żyć życie . jest jedną z tych wielu, o których mówi się „napraw

dę wrażliwa dziewczyna" - ponieważ nic więcej me da się 

o niej powiedzieć . Swiat . ludzie . spotkania przydarzaj ą się je]. 

ona nie tworzy swojej rzeczywistości. Ivne jest dziewczyną bez 

właściwości . nie może tworzyć relacji. tworzy tylko rodzaj na 

pięcia. niepokoju. który wynika z przeczucia , że pewne rze-
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czy w jeJ życiu muszą się wydarzyć - napięcie musi zostać roz

ładowane . Jvne czeka więc żeby sprawy się potoczyły i żeby 

spokojnie mogła odpocząć, niejako po swoim życiu . S!ońce 

w kuchni to studium braku tożsamości. W opowiadaniu ze

wnętrzność zdarzeń nie ma większego znaczenia . Wrażenie 

iest takie Jakby po pustych pokoi ach krążyły w dużym natęże

niu dżwięki o różnej barwie. Zycie Jvne przeżyte do granic wy

trzymałości. zagrane bez żadnego sposobu. zawarte w ekstre

malnych emociach , wydarza się do wewnątrz. Zanurzone jest 

w muzyce istniejące] poza czasem (PUCH). w które] istotne jest 

brzmienie dżwięków. a nie melodia . Oglądanie S!ońca w kuch

ni może powodować poczucie. że przeceniamy wpływ tragicz

nych. mocnych zdarzeń na nasze życie .. i może być żródłem 

fałszywej satysfakcji , że oglądanie Ivne roz ł adowuje nasze na

pięcia - iest tak bezwolna, że również widz może jej użyć 

Marcin Brzozowski 
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W październiku 1932 r. wyjechał Jaroslaw Iwaszkiewicz , Jako 

sekretarz poselstwa RP. do Danii. Wyjeżdżał z wielkim zapa

łem . ciekaw położonego na wyspach kraJU. Jego przyrody, kul

tury i mieszkanców. Wpadł w wir swych obowiązków od razu, 

nawiązywał kontakty w środowisku dunskim i dyplomatycz

nym, uczestniczył w życiu polskiego wychodźstwa jako orga

nizator odczytów i imprez kulturalnych , brat udzial w obcho

dach rocznic narodowych - poznaj ąc problemy e migrantów 

zyskiwał ich zaufanie i sympatię. 

Jednocześnie znajdował czas na pracę literacką. Uczył się za

pamiętale Języka dunskiego i poznawał dunską literaturę. co 

później zaowocowało licznymi przekladami, między innymi 

wielką fascynacj ą dzielem filozofa . prekursora egzystencjali

zmu S Kierkegaarda - w latach 60. i 70. XX wieku ukazywały 

się koleino przekłady dokonywane przez Iwaszkiewicza , opa

trzone jego wnikliwymi analizami, Bojaźni i drżenia, Choroby 

na śmierć. Albo-albo i Dziennika uwodziciela. Tłumaczył też pięć 

basni Hansa Christiana Andersena. J...'1orego nazywał najwięk

szym dunskim poetą. Pierwszego zachwytu Danią doznał bo

wiem Iwaszkiewicz jako chłopie c oczywiście pod wpływem 

Baśni Andersena - „dla mnie naJdawnieiszym wspomnieniem 

- pisał w książce Gniazdo !abędzi. Szkice z Dani - z dalekiego 

ukrailiskiego dziecinstwa i est księga bajek Andersena ( ... ] któ-

ra mi po raz pierwszy mówila o kraiu pięciuset wysp i kazala 

go pokochać. Z Jakąż radością kilkadziesiąt lat póżnieJ odna

lazłem ten peizaż i koloryt bajek 1 Jaką radością napawala mnie 

możność poznawania tego zadziwiaJ ącego Języka, w jakim sta

ry opowiadacz spisywal swoje bajki, z Jaką radością odnalazłem 

- Jak kra) swoiego dziecinstwa - dzikie łabędzie i po egipsku 

paplające bociany w Ojczyźnie małej syrenki Andersen sprawił, 

ze kochałem Danię. zanim Ją Jeszcze poznałem. · · Dowody Jego 

silnego emocjonalnego stosunku do wszystkiego. co dunskie 

znaleźć można i na kartach Ksiązkl moich wspommeń . i w szki

cach , gawędach i felietonach zebranych we wspominanym już 

Gmeździe !abędzi i Szkicach o literaturw skandynawskie]. 

Fascynacja Danią nie uczyniła jednak Iwaszkiewicza niewraż 

liwym na konfliJ...i między człowiekiem i naturą, na destrukcyj

ne oddziaływanie surowego, grożnego klimatu morskiego i ta

jemniczego pejzażu . wpływających na ksz t ałtowAnie się 

skandynawskiej powściągliwości w wyrażaniu uczuć . rezygna 

CJi w sposobie przyjmowarna nieszczęść i skazanie na życie 

w stanie wewnętrznego , utaionego niepokoju . Zauważał pod 

świadomie kształtowaną przez Dunczyków dyscyplinę pozwa

l aiącą bronić się przed naporem zewnętrznego świata. W 1938 

r napisal Iwaszkiewicz SWÓJ 1edyny „dunski" utwór literacki -

opowiadanie S!Oiice w J:uchni, w którym J UŻ z dystansu i po oso

bistych przejściach opisał dramat dunskiej egzystencji , uka 

zany tym wyraźnie) , że iego próbie poddał Polkę . zagubioną 

zarówno między Dunczykami, jak i polskimi emigrantami, bez

bronną zarówno wobec Jednych , jak i drugich . 

Wszystko, co Ignasia Zielonko spotyka na swej drodze , potęgu

je w niej irracjonalny lęk przed tragicznym końcem - i chłodny. 



choć uroczy dom duńskiej rodziny, w którym pracuje jako słu

żąca . i spotkania z Polakami. i przyjaźń z najmłodszym synem 

pracodawców. nadwrażliwym Kaiem popadającym w obsesyj

ną tęsknotę za najstarszym bratem, Torbenem. który odpłynął 

na Grenlandię. I w końcu - nabrzmiewająca od chwili pozna

nia, miłość do Torbena. pięknego duńskiego chłopca . Milość. 

która od początku powodowała w Ignasi bezgraniczny lęk i. jak

by metafizyczną bojaźń przed istnieniem potęgowaną przez 

uczucie obcości i napierania zewsząd obezwładniającej natu

ry - wszechobecnego morza, przytłaczającego nieba. prze

raźliwego krzyku mew, i ludzi . którzy w przeciwieństwie do 

meJ. znaleźli sposób racjonalnego zapanowania nad tym peł

nym niepokoju i przeciwności światem 
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Tytul opowiadania S!ońce w kuchni brzmi tak ciepło i przyjaź

nie. a przecież to tylko szafki w kuchni państwa Nielsenów (po

dobnie jak u Iwaszkiewiczów w kopenha kim mieszkaniu) by

ły pomalowane na żółty kolor. by stwarzać wrażenie radosnego. 

rozświetlonego wnętrza - promienie słońca tam nie docierały 

To Jeden z tych sposobów, obcych lgnasi, by latwieJ żyć. by za

akceptować rzeczywistość . by ją zracjonalizować, by uciec 

przed lękiem i smutkiem. To posępne opowiadanie o wielkich 

namiętnościach iest paradoksalnie Jednym z najbardziej .,kolo

rowych" opowiadań Iwaszkiewicza Pisarz nigdzie tak świado

mie nie kontrastuje barw ponurych i przygnębiaiących - natu

ralnych . z tymi, celowo stosowanymi przez mieszkańców 

duńskich miasteczek. radosnymi, Jaskrawymi, a tym samym te

rapeutycznymi , przeciwstawiającymi się naturze. 

Porządkując korespondencję z żoną pod datą 30 IX 1932 ro

ku Iwaszkiewicz napisał: „Tu zaczyna sie nowa epoka . Latem 

1932 zostałem mianowany sekretarzem poselstwa RP w Kopen

hadze od I października . Pojechałem na razie sam „. w listo

padzie przyjechała Hania z dziećmi[. ] meble i służba. W tym 

czasie zaczęło się pogarszać zdecydowanie zdrowie Hani. co 

doprowadziło do katastrofy w marcu 1935 roku [ .. . ]. " 

Na tych trzech latach duńskich pełnych interesujących wrażeń 

i znajomości, twórczej pracy uwieńczonej sukcesami wydaw

niczymi i zadowolenia ze służby dyplomatycznej cieniem po

łożyło się fiasko kopenhaskiego domu stworzonego przez pi

sarza - dyplomatę dla żony i dzieci . Anna wróciła do Stawiska 

po rocznym pobycie nie mogąc odnaleźć się ani w roli żony 

dyplomaty, skazanej na służbową i towarzyską dyspozycyjność , 

ani w wyspiarskim klimacie i przygnębiające] atmosferze ob

cego, ponurego miasta . Niepokój o żonę balansuiącą na kra

wędzi nerwowego załamania i walczącą z lękami - wielbłąda

mi , 1ak oboje ie nazywali oraz „katastrofa", jaką była jej 

choroba, spowodowały, że obraz życia w Danii stworzony przez 

Iwaszkiewicza w jego twórczości nie pozostał idylliczny Osobi

ste doświadczenie dopisało do niego tragiczną stronę prawdy 

o życiu 

Mdlgorzati1 Bojanowska 
kustosz Muzeum 1m Anny 1 Jarosława lwaszktew1czów 

w Stawisk.u 
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adaptacja na podstawie opowiadania 

Jarosława Iwaszkiewicza 

Ivne Ewa Łukasiewicz 

Kearsten Romek Krężel (adept , PWSFTViT) 

Torben Do bromir Dymecki (adept, PWSFTViT) 

Vibek a Małgorzata Skoczylas 

Se rcarz Dymitr Hołówko 

Ciotka G unvo r Katarzyna Zuk 

Kai Filip Talaga, Jędrzej Gaduła Zawratyński 

Dagmar Izab ela Chlewińska 

Adap tacja i reżyseria Marcin Brzozowski 

Scenografia i kos tiumy Anna Kunka-Kawełczyk 

Opieka scenograficzna Grzegorz Malecki 

Muzyk a Puch 

Piotr Matula - mstrumellly klarn szowe e lektroniczne 1 aku styc zne 

Marcin Kuropatwa - g 11 ara 

Marcin Łukaszewski - gitara basowa 

Piotr Wadera - pe 1kusJd 

Ruch s ceniczny Izabela Chlewińska 

As y s tent reżysera Ewa Łukasiewicz 

Inspicjent Jadwiga Dziewałtowska-Gintowt 

ScPnog1di Anna Kunkd Kat\'e/czyk dz1ęh1w 
m9zo1v1 Tomaszo:v1 Ka1velczyko11·1 za po111oc 1 wspólp1 acę 





MARCIN BRZOZOWSKI 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Pwsftvit im. L. Schillera w Lodzi. 

Twórca niezależny Zalożyciel i czlonek teatru Chóry Gertrudy 

Stein. Wspólpracuje z wieloma ośrodkami i teatrami niezależny

mi. Wykladowca na Wydziale Aktorskim Pwsftvit im . L. Schillera 

w Łodzi . 

Glówne role w filmach Ono reż . Malgorzata Szumowska 

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

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

Bzymek (2006) - film dyplomowy. 

Realizacje teatralne Clapham Junction - autorski monodram 

2001 - premiera 6 września 2000 , Technika Punktu Świetlnego 

- P Galasa Teatr Chóry Gertrudy Stein - premiera 2 lutego 2002, 

Los pobres - sp ektakl zrealizowany ze studentami III roku Wy

działu Aktorskiego Pwsftvit w Łodzi premiera - 16 kwietnia 2003 , 

Śmierć Wenecji - spektakl inspirowany prozą T Manna Stowarzy

szenie Targowa 62 , premiera 6 listopada 2004 -Teatr Studyjny 

Pwsftvit., En Face - autorski monodram inspirowany myślami 

H. Brocha, E. Ciorana - premiera 29 kwietnia 2005 , Łasztownia/ 

Lastadie - projekt realizowany z Teatrem Kana 2006 - premiera 

l października 2006. Bog, Honor, Ojczyzna - projekt realizowa

ny z Teatrem Usta Usta - wrzesień 2007 . Serenite - autorski mo

nodram wedlug opowiadania J Iwaszkiewicza - !-_'Wiecień 2008. 

N agrndzony między innymi: Grand Prix - nagroda za monodram 

Clapham Junction Łódzkie Spotkania Teatralne 2002. I nagrodą 

za monodram Clapham Junction - Ogólnopolski Festiwal Teatrów 

Jednego Aktora Wroclaw 2002 . I nagrodą dla Chóry Gertrudy 

Stein za spektakl Technika Punktu Świetlnego - Łódzkie Spotka

nia Teatralne 2004 i Nagrodą im Zbyszka Cybulskiego za role w fil

mach Chaos. Aleja Gówniarzy-2007r (nagroda publiczności) . 
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ZESPÓŁ PUCH 

PUCH łączy wiele gatunków muzycz

nych, nie utożsdmiajac się z żadnym 

konkretnym Zespól porusza się w ob

szarze Jazz-rocka. awangardy. transu, 

ambientu, neofolku , elektroakustyki . 

Występował z czołówką sceny około

j azzowej (m. in .· Robotobibok Pink 

Freud. Sing Sing Penelope, Kapltal Band 

1. Don 't Shelest . Mitch&Mitch) . Poszu

kiwanie muzycznego języka oraz no

wych form ekspresj i zaowocowało 

w pólpracą z artystami z kręgu video, 

animacji i poezji 

Wdzn1eisze wydar zen1c1 

Re -.irnmacjct - Lodz 2006 

AJterna11ff - Kielce 2006 

Fo1ofest1wal - Lódz 2007 

Festiwal D1dlogu Czterech Kultur 

On Air - Lódz 2006 2007 

Firmament Fes11v1al - Kielce 2007 

Scend Eksperymen t<1lnd Muszli 

Koncerrowei - Lublin 2007 2008 

Lodz AJ1ernatywd - Lodz 2008 
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.„ Twórczość zespolo to sięganie po 

bardzo różnorodne gatunki. Mozycy 

pre zent ują niez wykły collage am

bientu, jazzu i transu. We wspólm· 

snej oprawie możemy odnaleźć też 

rockowe korzenie. Na scenie ekspe

rymentnj ą , slnchaczy zabierając 

w podróż po przeróżnych zakamar· 

kach muzyki i zarazem innych dzie

dzin szto ki Porównywani czasem 

brzmieniowo do wczesnego King 

Crimson i Tonoise. To, co grają, jest 

tajemnicze i rzadko spotykane na 

polskiej scenie . Puch to pod wzglę

dem muzycznym zaskakuj ące zwro

ty akcji, dźwięki pelne zawirowali 

i nagle wyciszenia„ 

Marta Szczecina 

GmT! WY BO RCZ A 

.„ to jest pewnego rndzaju podróż 

w gl ąb siebie i na zewnątrz „ 

f IRMA!!rNT fm11m 2007 



TEATR NOWY 
im. K. Dejmka w Łodzi ------Dyrektor naczelny 

Janusz Michaluk 

Dyrektor artystyczny 

Zbigniew Brzoza 

Koordynator pracy anystycznej: 

Andrzej Podgórski 

Barbara Dembinska 

Rzecznik prasowy: 

Jolanta Jackowska - Czop 

Sekretarz literacki : 
Bozenna Jędrzeiczak 

Konsulta nt ds. wydawnictw: 

Dar iusz Bilski 

Specjalista ds. zbiorów archiwalnych: 

Zofia Plinkiewicz 

Dzial Wydar ze ń Okolotea tralnych 

i Wydawnictw: 

Zdzisław Jaskuła 

Specjalista ds. edukacji teatralnej : 

Anna Ciszowska 

Kierownik Dzialn Promocji : 

Bolesław K. Galczak 

Kierownik Biura Organizacji Widowni: 
Elżbieta Kujawińska 

Kierownik Dzialn Technicznego: 

Sławomir Bergański 

Pracownia elektroakustyczna: 

Wiesław Rożnia tov1ski 

Sławomir Solarski 
Ryszard Sosnowski 

Lucjan v regner 
Maciej Wypłosz 

Stolarnia: 

Paweł Jaszczak 
Roben Kędzierski 

Ślusarnia : 

Leszek Pawlak 

Charaktery za tom i a: 

Bożena Kobierczyka 
Malgorzata Zawadz ka-Lewik 

Rekwi zytorzy: 

Marzena Łuczak 
Piot r Malec 

Pracownia plastyczna: 

Dorota Ciach 
Jarosław Kluszczynski 

Tapicer: 

Piotr Nowosielski 
Garderobiane: 

Teresa Cichoń 
Beata Łuczak 

Krystyna Meczkulska 

Obsluga sceny: 

Jace k Augu tyniak 
P10tr Budner 

Leszek Pawlak 
Grzegorz Pawlowskl 

Adam Sobczyński 
Marek Szymański 

Modystka: 
Barbara Dyguda 

Redakcja programu: 

Dariusz Bliski 

DUŻA SALA 

Stanis!aw Wyspiailski 

Klątw a 

w µ1 Z YLJ O l OWrll\IU 

G . A . Burger 

Przygody barona 
Mii nchhausena 

Autorski spektakl w reżrseri i 

Piotra Cieplaka 
pod rohczrm trtulem 
Przed południem. 
przed zmierzchem 

jul! sz Słowacki 

Król-Duch 

MALA SALA 

Ferdinand Bruckner 

Ch oroba młod ości 

Ofelia is not Death 
Dada von Bzdulów 

Ki lka bły s kotl i wych 
spo s trze że ń 

Fiodor Dostojewski 

Stawrogin 
Wieczór autorski 

CENTRUM EDUKACJI 

KULTURALNE] 

Vasek Kania 

Brygada szlif ie rza 
Karhana 

NOWY PRZEDSTAWIA 

Agata Biziuk 

Kukułka 
Nava Seme l 

Yo tam 



Re zerwaC)a i sprzedaż biletów oraz infor macje : 

Biuro obsługi widzów 
czynne od poniedziałku do piątku w 

godzinac h 10 .00- 16.00, przy jm uje re zerwacie 

biletów g rupowych i udziela mformac)l 

o rep ertuar ze ; 

tel./fax (042) 630 20 86 

lub 633 44 94 wew. 30 6 

e -m ail: bilety@nowy.pl 

Kasy teatru 
Duża Sa la ul. Więckowskiego 15 

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

kasa czynn a od wtorku do piątku w godzin ach 

09.00- 19.00 , w soboty w g odzinach 12.00-19.00 

oraz godzinę prze d rozpoczęciem p rzedstawien 

g ranyc h w nie dzie le , święta i do południa. 

Mała Sal a ul. Zachodnia 93 

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

kasa czynna godzinę prze d 

rozpoczęciem przedstawienia. 

W ob u kasach można kupować bilety 

na przedstawienia grane zarówno 

n a Dużej ja k i na Male j Sali 

oraz w Ce n trum Edukac ji Teatralnej, 

ul. Andrzeja Str uga 90 

Rezerwac ja biletów: 

telefonicznie w kasach teatru 

p rzez interne t , e-m ail: bilety@nowy.pl 

---~----- --- --------------------------------------------------
Sponsorzy i partnerzy teattll: 

„„.„ 11111'1111 

·:ie: Dalkia 
• l ódi 
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Patroni medialni: 

www.jaszpol.pl 
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