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premiera 6 czerwca 2009 roku 

dramaturgia projektu: Dorota Sajewska 
przestrzeń wizualna: Anna Baumgarl 
konstrukcja przestrzeni: Mariusz Guglas 
współpraca kostiumograficzna: 
Agnieszka Stanasiuk 
asystentka scenografii: Jagna Dobesz 
produkcja: Sławomir Adamko 
inspicjent, sufler: Barbara Zając 

1. 
reżyseria: Maria Kwiecień 
występujq: Krzysztof Oracz - Jackie, Anna 
Kłos-Kleszczewska (gościnnie) - Jackie, 
Agnieszka Wosińska - Jackie 

2. 
scenariusz i reżyseria: Suse Wćichter 
wideo: Jo Schramm 
występują/ animacja lalek: Klara Sielawka, 
Rike Schubert (gościnnie), Suse Wćichter 
(gościnnie) 

3. 
udział wzięli: Marcin Bosak, Agata Kulesza, 
Dagmara Lutosławska 

montaż materiału wideo: 

Anna Baumgarł, Dorota Sajewska 

4. 
reżyseria i adaptacja: Agnieszka 
Korytkowska-Mazur 
instalacja dźwiękowa: Paweł Betley, 
Sean Palmer 
występujq: Katarzyna Figura - Elisabeth/ 
Marylin, Sean Palmer (gościnnie) - DJ Fritzl, 
Ewa Telega - Elisabeth/ Jackie 

s. 
reżyseria: Małgorzata Głuchowska 

współpraca dramaturgiczna: 
Justyna Konieczna 
muzyka: Radzimir Dębski 
wideo: Tomasz Gajewski 
występujq: Piotrek Polak - Fulwio 
oraz Joanna Drozda 
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„Austria to mały świat, w którym duży świat przechodzi próbę" - twierdzi Elfriede Jelinek. Ale czy ma rację? 

Czy jej własne teksty sq w stanie mówić o patologiach innej rzeczywistości niż austriacka? Czy sposób, w jaki 

demaskuje obecne w życiu społecznym przejawy seksizmu, faszyzmu, antysemityzmu, może być w Polsce sku

teczny? I wreszcie, czy polski teatr jest w stanie znieść ten język? Takie pytania Teatr Dramatyczny chce postawić 

w najnowszym projekcie ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA na podstawie Dramatów księżniczek Elfriede Jelinek. 

Śmierć i dziewczyna /-V. Dramaty księżniczek to cykl napisanych w latach l 999-2003 pięciu scenicznych minia

tur, których bohaterkami Jelinek czyni kobiece postaci, a właściwie fantazmaty i mity kobiecości pochodzqce 

ze świata baśni i mediów. Zaczerpnięty z kwartetu smyczkowego Franza Schuberta tytuł wyznacza strukturę 

każdej z poszczególnych części: rytuałowi przywracania głosu kobietom nieustannie towarzyszy śmierć jako 

figura ich losu i przeznaczenia. Dwa pierwsze utwory podejmujq znane motywy baśniowe - Jelinek modyfikuje 

i reinterpretuje historię Królewny Śnieżki i Śpiqcej Królewny. W trzech kolejnych dramatach wprowadza na scenę 
kobiety współczesne, ale zarazem kobiety-ikony: zaangażowanq w feministyczne ideały lat 70-tych pisarkę 

Rosamundę (porte parole samej Jelinek), dwie legendarne autorki kobiece Sylvię Plath i Ingeborg Bachmann, 

wreszcie Jackie Onasis, Marilyn Monroe i Lady D. Wszystkie z tych postaci otrzymujq zaszczytne miano 

księżniczek - córek króla, które swq wysokq pozycję spolecznq uzyskujq wylqcznie dzięki figurze Ojca. Fakt 

podporzqdkowania mitu kobiecości paradygmatowi patriarchatu Jelinek wykorzystuje jednak przewrotnie, 

tak jak przewrotnie mówi o swoim scenicznym pisaniu: „W zasadzie moje sztuki nie ~q sztukami teatralnymi 

w przyjętym znaczeniu. To teksty przeznaczone do wypowiedzenia i to z wyeksponowanej pozycji mówiqcego 

na scenie, nic więcej." 

Jelinek, nazywajqc swój cykl Dramaty księżniczek, sugeruje dość bezczelnq analogię z dramatami królewskimi 

Szekspira. Gest powierzenia wielkich monologów aktorkom to próba oddania kobietom głosu na scenie, ale 

nie w sensie teatralnej ecriture feminine, lecz w znaczeniu oddania teatru jako instytucji w ręce kobiet tak, by 

scena stała się dla nich miejscem aktu publicznego mówienia. 

Jak Jelinek obnaża sam teatr, demaskuje jego patriarchalny charakter, który ujawnia się w hierarchicznej 

relacji między męskim a kobiecym, tak i zdarzenie w Teatrze Dramatycznym pomyślane zostało przez drama

turga projektu Dorotę Sajewskq nie tylko jako eksperyment estetyczny, ale także jako rodzaj eksperymentu 

socjologicznego, który polegać ma na wypróbowaniu w instytucjonalnym teatrze modelu prawdziwie kolek

tywnej pracy, gdzie nikt sam nie jest autorem. 

Do realizacji Drama/ów księżniczek zaproszone zostaly twórczynie z dwóch kręgów kulturowych - z Polski 

i Niemiec. Wśród nich znajdujq się zarówno jeszcze nieznane reżyserki młodego pokolenia - Małgorzata 

Głuchowska, Agnieszka Korytkowska -Mazur, Maria Kwiecień oraz Niemka polskiego pochodzenia Dagmara 

Lutosławska, jak i znakomite doświadczone a rtystki - niemiecka aktorka i animatorka lalek Suse Wachter 

oraz polska rzeźbiarka i artystka wideo Anna Baumgart. 

Baumgart wchodzi do teatru z radykalnq koncepcjq przestrzeni - każe umieścić reżyserkom historie księżni

czek w betonowej piwnicy Josefa Fritzla. Wprowadza tym samym jeszcze inny głos Jelinek - już nie pisarki, 

lecz politycznej aktywistki, która o toczqcym s ię w dzień i w nocy przedstawieniu Fritz la pisała w ten sposób: 

„To nie sztuka wykorzystywać coś jako kobiece ciało, sq przecież nadmuchiwane lalki, wydrqżone jabłka, 

zwierzęta . Ale na pewno sztukq jest budowa pomieszczeń na wzór kobiety - świqtyni wzniesionej tylko dla 

żqdzy Ojca." 

Elfriede Jelinek (ur. 1946) to najwybitniejsza współczesna dramatopisarka niemieckiego obsza

ru językowego, laureatka wielu nagród, w tym te j najbardziej prestiżowej: Literackie j Nagrody 

Nobla 2004. Dorastała w Wiedniu, gdzie następnie studiowała w Konserwatorium Muzycznym oraz na 

uniwersytecie teatrologię i historię sztuki. Debiutowa/a w roku l 967 tomikiem wierszy Lisas Schol/en, 

a w l 977 roku jako dramatopisarka nawiqzujqcq do twórczości Henryka Ibsena sztukq Co się zdarzyło, kiedy 

Nora opuści/a męża albo Podpory społeczeństw. Oprócz sztuk scenicznych pisze w iersze, słuchowiska, powieści 

i eseje. Jej powieść Pianistko została zekranizowana w 200 l roku przez austriackiego reży sera Michaela 

Haneke, a głównq rolę zagrała francuska aktorka Isabelle Huppert. 

W całej swej twórczości Jelinek - jako pisarka od lat zwiqzana z lewicq (w latach l 97 4-1991 była członkiem 

Komunistycznej Partii Austrii) - rozprawia się z mitami kulturowymi, ostro krytykuje wytwarzanie przez media 

rzeczywistości, tropi wszelkie przejawy seksizmu, faszyzmu, antysemityzmu. Nie unika przy tym skandalizujq

cej tematyki; wręcz przeciwnie, przy pomocy swojej największej broni - języka - obnaża konstruktywistyczny 

charakter rzeczywistości, w tym również takich je j sfer, jak erotyka i seksualność. 
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