


Pisarz niemiecki, urodził się 12 listopada 1929 w Garmisch-Parten
kirchen. W 1950 roku ukończył szkołę teatralną i pracował w Monachium jako 
aktor, scenarzysta, dyrektor teatru oraz krytyk filmowy. Od 1971 roku mieszkał 
i pisa we Włoszech. Zmarł w 1995 roku. 

f3ył jednym z najbardziej znaczących niemieckich autorów książek 

dla dzieci i młodzieży, pisał sztuki teatralne, słuchowiska radiowe oraz scena
riusze tel~wizyjne, zajmował się także krytyką literacką i publicystyką. Pierw
szym wielkim sukcesem literackim była powieść „Jim Knopf und Lukas der Lo
komotivfiihrer" Qim Knopf i Łukasz motorniczy), dalszy ciąg - ,,Jim Knopf 
LUld die wilde 13" Qim Knopf i dzika trzynastka). Znajomość dziecięcej psy
chiki i rodzaj wyobraźni odpowiadający dziecięcemu widzeniu świata znala
zły swó) wyraz w kilku utworach dla najmłodszych, m.in. w wesołych historyj
kach: . Der kleine Lumpenkasperle" (Mały, szmaciany pajacyk), „Das Traum
fresserchen" (Pożeracze snów). Jednak największą sławę przyniosły pisarzo
wi dwie powieści przygodowo-fantastyczne: „Morno, czyli Osobliwa historia 
o złodziejach czasu i o dziecku, które zwróciło ludziom skradziony im czas" 

(1973, wyd. poi. 1978) oraz „Nie kończąca się historia od A do Z" (I 979, wyd. poi. 1986). Zyskały one wiele nagród i wyróżnień 
literackich, m.in. w 1981 roku Nagrodę Janusza Korczaka, a w 1982 roku międzynarodową Nagrodę Lorenzo il Magnifico. 

Książki „Morno ... " oraz „Jim Knopf und Lukas . . . " zostały zaliczone do międzynarodowego kanonu lireratury dziecięcej 
i młodzieżowej oraz wpisane na Listę Honorową im. Hansa Christiana Andersena. 

Dzieła Michaela Endego były tłumaczone na wiele języków. 

Kochani Wicjzowie, 
Pewnie wielu z Was zastanawia się, dlaczego jako reżyser i autor scenariusza sięgnęłam po motywy z książki „Niekończąca się 

historia". Po prostu marzył mi ~ię spektakl bajko"'Y• pełen fantazji, który zmusza do uruchomienia wyobraźni dziecka - tak jak powieść 
Endego. Uznałam tę książkę za, niebywale mądrą, z przesłaniem, które mówi o tym, że człowiek dochodzi do istoty kochania drogą 
wielu trudnych doświadczeń. Niekiedy trzeba przewędrować cały świat, użyć całej swojej wyobraźni, aby zobaczyć, że miłość jest na 
wyciągnięcie ręki i prawdziwą wolą każdego z nas jest kochać i być kochanym. 

Założeniem Teatru Muzycznego Tintilo jest próba wyjaśnienia młodzieży takich poj ęć jak: tolerancja, przyjaźń, dobroć, miłość 
i wybaczanie oraz ukazanie innych ponadczasowych wartości, wpływających pozytywnie na rozwój młodego człowieka. Zgodnie z rą 
filozofią „świat Bastiana" konfronruje młodych widzów z istotnymi problemami i pragnieniami „dorosłego świata". Dlatego historia 
Basriana ' adresowana jest także do dorosłych - zarówno tych, którzy potrafią spojrzeć w niebo i wyobrazić sobie lecącego wśród chmur 
~~moka Szczęścia, jak i tych, którzy twardo stąpają po ziemi, nie mając odwagi puścić wodzy fantazji. Jednak i jedni, i drudzy na co 
dzień srają przed rak ważnymi zagadnieniami jak: samoakceptacja, odpowiedzialność, pragnienie władzy, zdrowe współzawodnictwo, 
budowanie przyjaźni, podziw i uznanie, dojrzewanie do miłości. 

W spektaklu znajdziemy mnóstwo symboli i magicznych atrybutów, których znaczenie odbiorca musi sam odnaleźć i zrozumieć. 
Pod bogatą symboliką kryje się ważne przesłanie: Wśród tylu powierzchownych, często nieprzemyślanych życzer1, które wydają się być 

._ :vażne, r.rud~o ?~kr{,ć swoje ~ajgłębsze: najważni~js.ze, p.ragnienia i konse~wentnie. dąży~ do ie~ spełnienia. . . 
·: · Chcączwrocfo"uwagę widza na rd lę wyobrazm, sprewamy o potrzebie fantaz1owama, kusimy do odkrywama tego, co mezwykłe: 

Poruszcie swo)4 wyobraźnię, pozwólcie jej żyć, 
bo gdy zapomnicie o marzeniach, • 4 
Nicość was pochłonie! 

1 Jednocześnie przestrzegamy Rrzed niebezpiecze11stwem zamykania się młodych ludzi we własnym wewnęm,nym świecie, 
co może prowadzić do zrywania więzi z najbliższymi. Chcemy przywrócić dzieciom wiarę w potęgę mądrych książek, pobudzających 

wyobraźnię i ukazujących ważne prawdy. 
„Świat Bastiana" to kolejna produkcja z udziałem dzieci i zawodowych aktorów zrealiwwana w Teauze Rampa. Dzięki niej 

dzieci uczą ~ ię sztuki akrorskiej od profesjonalistów, przez co ich kreacje stają się bardziej wiarygodne, a one same bardziej świadome 

i ~ojrzałe 
Wspólnie z innymi twórcami przedstawienia zrealizowaliśmy koncepcję spektaklu niebywaJe plastycznego, wzbogaconego o fan

tazyjne, baśn~we kostiumy i dekoracje - symboliczne, barwne, chwilami dziwaczne, oddąjące harakter bohaterów. Podkreślają one 
nasz ceł - pobudzenie wrażliwości oraz bujnej wyobraźni dziecka. Całości dopełnia niezwykła muzyka - symfoniczna, ilustracyjna, 

1
mocno sięgają~ do klasyki, z polifonicznymi chórami - podkreśla charakter charyzmatycznych postaci Fantazjany i poszczególnych 
scen. Jest to Iji pliwie jedna z naszych największych produkcji, przygotowana z ogromnym rozmachem scenicznym. 

Mam , :1 eję, ~ nasz spektakl śmiało możemy nazwać ucztą intelektualno-duchową dla każdego. 
Teresa Kurpias 
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Filolog, rwórca Teatru Muzycznego Tinrilo, a zarazem jego 
dyrekror arrysryczny, aurorka scenariuszy, tekstów piosenek, reży

ser spektakli. Do 1988 roku prowadziła Teatry Studenckie: Teatr 
Próba, Teatr Panopticum; współpracowała także z Teatrem „77" 
w Łodzi. Założycielka Teatru Muzycznego „Siedem", w którym wy
reżyserowała spektakle „Brama" (I 997) i „Ślady" (2000) wystawiane 
w Teatrze Nowym w Warszawie. Przygotowywała młodzież zdającą 
do szkół teatralnych. W latach 90-rych współpracowała z redakcją 
programów dziecięcych Telewizji Polskiej. 

Dla Teatru Muzycznego Tinrilo wyreżyserowała 12 musicali 
z udziałem dzieci i młodzieży prezentowanych na deskach teatrów 
warszawskich: Teatru Polskiego - ekorewia „Kolorowa Łza" ( 1991 ), 
Teatru Muzycznego Roma - „Przyszła fala, świat oszalał" (1993), 
Teatru Nowego - „Daj mi znak" (1996), „Zwierzanie" (1997), „Po
dróż" (I 998) oraz Teatru Rampa na Targówku - „Ania z Zielonego 
Wzgórza" (I 999), „O dobry dzień" (2002), „Dziewczyna i chłopak 
czyli heca na 14 fajerek" (2003), „Poskromienie złośnicy" (2004), 
„Mały Książę" (2005), „Przygody Sary" (2006), ~Obcy" (2008). 

(
„ .: ·es·11· ,,,s'ród całeao śmieciowiska medialno-internetowego uda mi się odnaleźć takie mief1ce, gdzie piękno nabiera 
zeszę Jtę, J ,, ... 6 . . b . , bł k h ' . , . . 

ivlaściwego .znaczenia, a C-i,aS nie pędzijak szalot!J'· Dusza mqja wtecjy dostaje skrzy~el. Che~ m_z szę_ '!!ac w .o „ ~ _ac; smc.na pivze, 
dzielić się pa!J"ą z bliskimi i !t(JŚleć o kolqtrym nyzµ;aniu artystycz_11ym UJ pracy z dzzecmz. Uwtefbzam zch szczel'OSC l 1ak.._e częJtO zalu;ę, 
że. . . z JJJiekiem zanika zdolność 111ó1vienia prawcjy. 

Kompozytor muzyki do przedstawień: „Ślady", 
„Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek", „Mały 
Książę", „Poskromienie złośnicy", „Przygody Sary", 
„Obcy". Założyła i prowadzi chór Sienna Gospel 
Choir oraz Sienna Gospel Young. Wcześniej przez 5 lat 
dyrygowała zespołem wokalnym MFJ w Zielonej Górze. 
Bierze czynny udział w propagowaniu ukochanej mu
zyki Gospel w Polsce, poprzez liczne koncerry, udział 

i organizację warsztatów wraz z chórem oraz występy 
w mediach. 

Współpracowała z takimi arrystami jak: Ruth 
Lynch, Gerald T. Smith, Karen Gibson, Norris Garner, 
Junior Robinson, Grażyna Auguścik, Wayne Ellington. 

Jest kierownikiem muzycznym i producentem 
licznych nagrań płytowych. Prowadzi działalność peda
gogiczną jako nauczyciel emisji głosu i dyrektor kierun
ku muzycznego w Warszawskim Seminarium Teologicz
nym. 

Była instruktorem na warsztatach wokalnych 
w Polsce i USA. 

Mówi, że jej praca jest jej wielką pasją. 

Mqj świat, to bardzo złożone pqjęcie ... to mqja Rodzina, którą kocham ponad Jl!szystko, Przyjaciele, z któo•mi roZ!JlOIJ1)' tak mnie 
wzbogacają, to ... Świat Mqjq WJ10Graź!1i. To tam rodzą się marzenia, mqja tęsknota za prZJ'gOdami, tam mieści się mqje Miasto Dźiviękó1JJ. 
A 1v nim czasami.Jest spokqjnie i ci"cho z wszechobectrym ladem, i1111Jin1 razem dramatycznie lub chaotycZ?Zie, a czasami 1vesoło, tak jakby 
mieszkańcy mieli poczucie humoru ... Jestem peuma, że Ktoś tam 1v górze pomaga mi poszerz.ać,granice tego ś1viata ... 
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/f;f;f .. · .. ~''XI: L J 1 ·~ 
tekst /~~VJ./(t !(011~0f V( ~I" 
muzyka~ABAJAK U -

ct'm r poC1.t;ł:i ie;. gdy mi:il.i 1 ldc 
lu mu 1cal:ich 1 pokaza1..h tanccrnyc.h 

e 1 ryrnłow. Obecnie ies1 choreografem 
:onego, specjal1w1e si~ glnw1 1~ w st -l.1Lh 

1~w,,.:w..,p1n1 j:in i mnJern . 

. 'C vm Ti nr ilu W\ptltpr.icujc 11J pno.11.l 12 1111, 
„, .~:::.v- r ~r tę <lu\ iękvQ{ci musicali. 

~owi.1 Jl.1 nh:j prwtlc w~rv. lkilfl Ind ie (c1 Jmi 

u 

41..y P•ISJt;. nicstanJardQwc z;:aim resuw;m.i':l m1 

n-c_h rcali1:.icj! konsekwentnie. <ląż.1. Dla mej amei 
od Law~1t· 1 jw1c; · szą pasją w ivciu 1esc wiru.me taniec, a mar1.enicrn. 

Ju kruregu ,pefnienia ..-.Lvy. 1es1 dzidcn ie 1 OJ'\ tją j i.ara" nic 

Najzo/}kkjsu drzwi do srAfj, kuchni, st11j11i, 
~I stać si( furtlu, do pilzr,J z;a chmurami. 

'Nim wyruszy;z - poznaj sw4 'Prawdziw4 Wol{, 
choć jej tajemnicę "4.wnOI nos~ w sobie. 

\ 

A jak do niej dotrr! 

Drog4 własnych pragnień. 
Zdarza się, że bywa na niej niebezpiect:fii~. 
Jest jak most zwodz8rtych marzeń!1 uu sum,· · 

Można zgu.bić się tam ostatecznie. 

Q){a __ f~ __ ó}/t,' · A 
'lf~ 

nią innych. bn\VłEżA Z:te~ŚCFSł..0NJA"\VF.J J1ćf:NT"'""'~ 
w i.y iu, kuirą - pupnci swoją pracę - "pr7.cpi~ujc" 1.i lÓ-;;r1in;.i<. 

.\fo1 . M'ie;~1gdZtie zacuziyn4al-s.ię i kończzyirEai:itazjana ·aJc~~(?itiQ;taki<ii·1~ni ' rlai<'l:Qwej oJ P'ZJ.f11d~lo 
11 1l11rha11 r r1,,,ft1;ttc}'&a&i\vłia~Hi''·fytfńzma1o~ffkty-_ , pt~~~~gi"{~j~ńltfyrff'Mtiaf'e · . 1. ·1 ri 1.1kz1' ;m:v~1r·m1 
.rl1J11(11 Ilu IU'tll'ZJ' 1 '11p"d(!; pmn ·fr:?_<I /111 lf'ln1r li mn1111 JIJ'/1'17f !llt l!JlJ 1111r;sra 'dla 1zc1rtJm ' ll11d1 · .rprcm1 lr1t"zą .il{' 11• prz,·.rp1<'.l"z11 

11y1n 1r111pir. ,, d11h11 r;;,1st1!111 1111oi Im d/11 .'.J .l!.111izim·. /rd11c1k 111w'l'I p1111mm1 n~tf!.lr:w1 li1i,w1 i ilo.rri 'ZdCZJ. k1m--;1"i sir Z.t!J'1119c. 
z1111'.1z1 '.",1111/tlr r/11nfc. ,;/;1 llTrlurh.1/ IJ/11~ 11 :ry1', ~,u 111 sh11t<"':;) .rlt pm.m1k11 .. . 

"i 



.~~,~~''\ \:\)'\.~~ \\il:),a. 
.~ll'\3-"l'll~~~'~ ~~ S\l'\ \\~ ~-s. t~lt s. 

.k~s.,s:i.m t\)'(,1'~1:)~'S. \~l:)m i~~ i~\ 

.~~:s.) ~U} mia :\ll 'i\~~~s. ~ ~ 

lAJ<ullJ)I Al3JI:łT mb1 
XAlAH AYil-1A dxsum 

hlolog, rwnn„a feacru h.~~Yl\\l11 \t\t.'łt
0

\\ l~)~ L 
dyrckror .urvsryc.rny, aucork:i. ~c n.i.nmz\ r ~~ p•• ·v 'J 
sC'r spckra.kli. L o l 988 roku 1 ~adt1ła 1 Lr 

Proba, Tearr Panopr irnm; sp1 11 \\ 11 t 1U 
w I uJzi. ~i-sWm~·i};\l;\_ ~~~t~~ct\·y<~~l·(\'\ W 
rci.y\t'rllWJ.la spckcakle „BramJ ( 19'1 -~ - I J \~h) • ul . ,v, . P .l'7'1:)mt '!Nmt~t ~\S\1.U'-„'\ 
w feamr Nowy"ł "'! w_aJ~1..1 . \ 1e, ~<,.-C,.. o~ 1 r1 ' · . 
<ln \Zk61 rearralm'łłt\. \\tl.łir~~ ~ .'.tt'\ , . . ~ ~ \\\S\~M. 
programów dziecii;cych Tel ~- 't"Q.l~~'S. ~~l~S\''\ \~~\~~~(;) 

DIJ fe.n ru Muzycznego Iinrilo wvr n ·sc: 

z udi.i :i. łem dLieci i młodt i~i. 
t ~ "\l ń~'S. .l~l,;~lll'I \s:i.-u ~\Vl warszawskiLh: T~lru Pol. k · - l!TI ·nL ~ - 1 

Teatru Muzyc.-.mcg(> R m ;.l:)"\Rt7~łl\Jsi:łt~~ "'~\Mt ~\Y., 
-r N [) · · Jr.~.J 1 m · <.\. , 1earru owego - „ J l m i ~'iji '-~'(.'S: . ~ < ~".\ ~t~t~\J 
<lr61" ( 1998) uraz fr,m , lhmpa n.!! . I r ku - .l \ 111 1.' , ,...\ 
W ' " ( (<'Oe•) .'lA' ~°'~ ~ )~ ~(\°'7'~°' l'll:) '!:'-." 1gun ._, ._, , · .~ 1 n t:Jl · , . ..:1 P 

CZ) li lu: n I f;tj r k" (20 ) .I u k.r mi r,j • zlosnlC (21 

1a1y" ią1 ." (:!00~1 • . 1117.•~•w~i~ll - \ ~~ '~~ ~\Vt 

."ll:)m ~:~~'\'S.I:)' \\l'\l.Ul~ s:i.~t~~Vl 

~~i ~v~>\.~ „~· ~ ·~~'~Jt\:.'V 
( I , ri b111nr ~t~a~t'tl:i-Yl~ i. 
I ibi kb sz1'!<"' rt~~ . ~ 1r- ~~~~~ 

.s:i.\_ .).~\. ~Wi.~s.~t s.i~i~~\\ i. 
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Jej wielka przygoda z cańcem rozpoczęła się, gd}'.' miała lac. 
Od tego czasu brała udział w idu musicalach i pokazach tanecznych 
oraz:' zdobyła wiele wyróżnień i rycułów. Obecnie jest c]:i.oreografrm 
oraz crenerem cańca nowocz>?neg9, specjalizuje-~ię„.głównie-w srylac ' 
funky, hip-hop, disco -qraz jazz i modern. 

Z Teacrem Muzycznym Tincilo współpracuje .ed pooad 12 lat1 _ 

}VSpółtworząc choreografię do "'fiększoś(:i musicali. ' f 
- Insp.irację stanowią dla niej przede wstystki~ Ju~~ (ci duzi 

i ci mali) - posiadający pasję, niestandardowezą}mereScŁw~nia- siraz ' 1,,.,.-. 
marzenia, do których reali_za,cji konsekwe'fu:nie dążą. Dla niej samej ... " 
od zawsze największą pasją w życiu jesc właśnie taniec, a marzeniem, 

do którego spełnienia dąży, jest dzielenie się swoją .pasją · zarataąie 
nią innych. T~ryjec jest jeL,~receptą" nY dbbre samop(;cz cie i radość 

'lvI arzenie i ;Pe) nie nie. ,„ 
• f 5 zaleńsńvo „ źapomnienie 

Spontamez!1ość - ~ozra:gnienie. 
;.Inspiraqa:n woi{ente 1 

• -

Żj•cie ii biegu „ zatracenie 
I , . . 

Prag J:elne poswt ceme 
f...1itbśt, 1pofność, ZfOZf'mienie 
Taniec sztuka bfask na Scenie.·· ! j ' '! „ 

- w zyciu, którą - poprzez swoją pracę - „przepisuje" także innym. 
~ ' I/ / 

Mij ś1viat to moje pomy!J1, emocje, słabości : raz marJ nia, do których realizarji dąfę. To ludzie, którycb.;k!Jcham, głos fozyjacida 
iv słuchalJ!ce Ciodający sil)', gqy tego na/bardzie; potrzebuję, śzczeo· śmiech i dlt.1l!fe· tozmoil!J ludzi kochających życie. To także promienie 
slońca na h/Jai'Z)' i zapach powietrza po letnie;' burzy. IP inoim świecie nie ma mie;sca dla szarości i nuqy - spral/J)' toczą się UJ pr::;;•śpieszo

nym tempie, a doha czasami mt1si b)lć d!uższa niż 24 godzi1ry. Jednak na1vet pomimo ciqg,f ego bie,_~11 i ilości rzecZJ1, którymi się za;mt(/ę, 
zau;sze zna;dę ChlVŻfę, a~)' u:ys/uc/JaĆ 17lUZJki l zataJlCZJĆ, zanim skOtlCZJI St'ę piosenka ... 
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Absolwentka Studium Choreograficznego w Wama~c: 
Tancerka, instruktor i choreograf zespołów o różnych stylach: 
modern, jazz, funky, taniec towarzyski, baJet. Była tancerką 

Śląskiego Teauu Tańca w Bytomiu, tańczyła w spekcakłach Ann 
Sokolov, Melissy Monceros, Marka Haima, Avi Kaisera:, Jacka 
Łumińskiego . Współzałożycielka i choreograf warszawskiego 
Teatru Tańca N EI , kcóry prezentował~ swoje sp~kcakle podci.as 
festiwalu Hor Fest w Austrii, Tanec Praha w Czechach, Summer 
Dance w USA i licznych festiwali w Polsce. 

Jest nauczycielem i choreografem kilku grup tanecznyoh: 
Zespołu Tańca Nowoczesnego Flesz, eatru Muzycznego Tintijo 
(spektakle prezentowane w Teatrze Muzycznym Ro!T).a i „Obc:x",' 
w Teatrze Rampa), grupy tanecznej PJ}f Jest również twórcą, 
choreografem i tancerką Graviry Teatru Zbyt Przestrzennego. 

Współtworztła choreografie · tarkzrła w koncertach: Polskich Nagró'ci Muzycznych „Fryderyki 95 ", Festiwalu Piosenki Polskiej 
Opole '95 i '96. Jest twórca układpw scenicznych grupy wokalnej „De Su'1 i Kasi Kowalskiej. Współtworzyła telewizyjne video-clipy 
i programy taneczne. Stale współpra uje z kompozytorem lg<?rem Gzc:;rniawskim (Aya Rl, ŚanriC) . 

Była dwukrotną srypendyst~Dance ,Program of )Vashington Unlversity '96, '97 (USA). Jest cerryfikowanym nauczycielem 
teehniki Skioner · ·ng oraz wykładowcą tańca w s;i:kółach i na festiw: lach tanecznych w .Polsce i za granicą . 

• I 

I 

i duszą ... pom~.fty rodziną a pasjami ... pomiędZJ' światem materiali:ym 

Scenograf, kostiumóloj5- lJkończyła Akademię Teatralną 
w Leningradzie (Sr. Petersburg, Rosja), wydział scep ografil pod kie
runkiem p fesora Afanasievf . Obecni~ jest głównym slenografem 
w Teatrz~ Drama cznypi im. An[\>niego Czechowa w1 Taganrogu. 
Współpracuje z , Teatrem Dramatycznym im. Aleksańdra Pu,.szkina 
w Kursku. Jest członkiem Srowarz.yszenia Artystów Teatru Rosyjskie-• go. Uczestniczyła w \\Vy~tawach scenografów rosyjskich. Jej działal-
ność arrysryczna nie ogranicza si tylko do teatru, realizuje się również 
w malarstwie. 

I I 

„Niek01icząca się historia" - to rpwnież i mf!}a historia, w której 
żyję . .. z nadzieją zmierz.mia się ze sobą i odnalezienia siebie, 

I 
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tekst TERESA KURPIAS 
muzyka ANNA llAJ~1• 

I 

Ludzkie namiętności, 

ludzkie namittności 
ulegaj4 im tizieci, ukgajtf #roili.~ 

Tę książkę musisz mieć, 
tę ksil/Żkę musisz m · ' 

dusza po niq się rWiłł<Jli'flU'ł.t)J~ 

Nienasyceni wciqż! Nienasyceni wci4żf 

KDJ111iczne koło 



llcl. 

lwemb 

.l'li~'U\~~ 1\in~im-s. .n~ii 1n 
.~in\\~ ~ ~ ~\I.) l'l\:~\_~i'-» \)i ~ 1 

.h\)i\U\)\ \'>'t\ \. .st~\.~ \is.~ \\"l ,hl 
.s.t~t"\\lt~ \t~~i~ m'{\ .:S.t'(_'Si~~" m~"l ,l.)l 

w mJlar rwrt'. 

. .s11wJ o~::>bfat::>h:bou;s:J rm.s18 - .s8u10 .x~b.s8.sS 
" 'irhJ/ I ~ • ~ ( \ ~')~"l a-H\l\,J „ .. .MJUDI ~a pffi.618 -

::;)]( ... !\ 11ad~1 ~~ 111 _rv, 11 b ''!· d b : Jn.&J \ q .en so::>1woq o ::l.&m~llo "'( .s .~.&JW ::> 
.~iw.s12wb::>s1q ~l ))ii Jlct i ąwn.sq :) 

2Al<ullDI AG'.Ul3T 1cl:n 
li{.AH A~ d'<Wm 

u 

stnm~ 1-}.~h~ 11 
• - ~\ "' „1.. t~ \)I.\ ~rn~ 
••• {>ollll( ';'.") J'~( tli/ fHll.+ • !''') (" 

\\:.\)~S.~ \)l ')\)\.\') 

\\il.)m i'-»U\~~t .~m ~t~ t\"lt ~ts.~i mhl: 
.t~i ii-n~~'(.\\~ '\.~ .;.\_wA'\.s.ti ~t)'\.~ 

l! . \.\)I ~~~ ~ .~~lti\_~ ti\.~'łY 
\~~· \l.)'l wm 1~~) ;.~hs.Ns ~ 

~ t\~t"°''" ~i ,b1.\)m1"tru~~ ~\'(_l 
~ i\\tl.)'\. ,il. ~~ ~n i1 ~i~ s.~s.i\ hl 

\~\~ \i'M~m \\'i\\\"'1\\\ ~\~ ~"is. ~ tis.~1C\. 
~n'M i~~~tlS'l~~\V\ '.s;.b\}! \~~)'\.l~~~"tV\ 

ot~ l{~~'\!Vftl'..,.~ ~i ~o 
Scenograf, kosriumolog. Po ukończeniu srudió 

plasrycznych w Rosrowie {Rosja), pracowała w charakterze pro
jektanta - grafika w agencjach reklamowych, współpracowała 
z wydawnicrwami rosyjskimi i polskimi jako iluscraror ksią
żek dziecięcych. Działalność rwórcza owocowała wysrawami 
własnymi i zbiorowymi w Rosji i w Polsce. Od 10 lat mieszka 
i pracuje w Warszawie, z czego 6 lar współpracuje z Tearrem 
Muzycznym Tintilo przy realizacjach spekrakli cakich jak: 
„Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fa·erek", „Poskromie
nie złośnicy" , „Mały Książę", „Przygody Sary", „Obcy". 

Ceni i kocha pracę z twórcami Tintilo i jest zauroczona 
talentem i dorosłym profesjonalizmem dzieci. 

Swiat jest i piękny, i okrutny. Podziwiam ludzi za pozytyw 
i twórczość, zniechęcam się do nich za niesprawiedliwość i ducho
we Lenistwo. A dobre ksiqżki w pewnym sensie majq zbawiennq 
moc. Małym istotom, do których jest skierowany ten spektakl, dadzq do myślenia, pozwo'4 fantazjować, zaszczepiq w nich twórcze podejście 
do świata, pokierujq nimi w ich dorosłym życiu. Więc czytajcie.' 

'~~~ 
frojcktant, animator komputerowy. Absolwent Wycbiału Archi-
Politechniki Poznańskiej. Studia zakończył projektem d}'p)onai1111N11R 

~wcil.D~)'t:n w ogólnopolskim konkursie. Po ukończeniu studi 
~_,~~~=iałem Architektury, prowadząc zajęcia z grafiki komp 

Najtrudniejszq naukq jest wiedza o sobie samym. Mały człowiek może szukać jej w ksup;/each, ak jest tQ droga mt/llZf>ita.na, jeżeli 
fikcja stanie się bliż.sza niż rzeczywistofć, a dorosły przewodnik - po świecie rzeczywistym - gdzieś się zagubi. 

Operator, montażysta, grafik komputerowy o ws1..ech
stronnych zainteresowaniach. Pasjonował się tańcem i plasryką 
(rysunek portretowy), ostatecznie jednak wybrał uczelnię tech
niczną rozwijającą kolejny obszar jego zainteresowań. Od 1993 
roku jako absolwent Wojskowej Akademii Technicznej praco
wał początkowo na stanowisku inżyniera, a obecnie jest szefem 
studia filmowego WAT. Polem jego działania są filmy i reporta
że przygotowywane dla potrzeb dydakryki i promocji uczelni, 
za które był wielokrotnie wyróżniany na ogólnopolskich prze
glądach filmowych. Prowadzi również filmowe zajęcia warszta
towe dla studentów WAT i innych uczelni. 

Od 2002 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym 
Tintilo, dla którego zrealizował ośmiem albumów DVD video, 
zawierających profesjonalne rejestracje spektakli teatralnych. 

W świecie moich obrazów najważniejszq rolę odgrywa 
muzyka, która determinuje wszystko. Bez niej obraz jest niekom
pletny Całość zamknięta jest w technice pełniqcej rolę narzędzia, 
które pozwala tworzyć i ciqgle rozwijać młodzieńcze pasje. 

9 



LUDZIE TEATRU RAMPA 

Dyrektor naczelny 
WITOLD OLEJARZ 

Dyrektor arrysryczny 
JAN PROCHYRA 

Główny księgowy 
MARIA GRAżYNA WASILEWSKA 

Organizator pracy a_rrysrycznej 
LIDlA GRZĘDZINSKA 

Kierownik Galerii sztuki 
ADAM BOJARA 

Kierownik techniczny 
ANDRZEJ KULESZA 

Kierownik Biura ?bsługi widzów 
IZABELLA CIESLAK 

Rzecznik prasowy 
AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

Zastępca głównego księgowego 
JAROSŁAW ZAWADZKI 

Dział finansowo-księgowy 
ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOŻNA 

Kierownik sekrerariaru 
DANUTA STĘPIEŃ 

Dział kadr 
MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Radca prawny 
ANNA WIĘCKOWSKA 

Kierownik działu reklamy 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

Dział reklamy 
JACEKSTRUS 

Specjalista dis zamówień publicznych i marketingu 
ELIZA PAROL 

Główny specjalista dis archiwum teatralnego 
DANUTA RYNKUN 

Kierownik administracyjny 
MAREK WILSKI 

Biuro obsługi widzów 
ANNA CHOCHOLSKA, ANNA KAZIMIERCZUK, 
IWONA STEFANKOWSKA 

Inspicjent, sufler 
AGNIESZKA KORCZAK 

Dział techniczny 
Główny inżynier dźwięku MARCIN PAWŁOT 
Realizator dźwięku MIKOŁAJ SKALSKI 
Realizator światła JACEK KACZMARCZYK 
Charakteryzatorka KAMILA KĘPA 
Garderobiane: JANINA KUBIK, TERESA TORUŃSKA 
Brygadier sceny WITOLD KUBIK 
Rekwizytor ZBIGNIEW ROMAN 
Monrażyści dekoracji: ROBERT GRABOWSKI, MAREK KLIMEK, 
JERZY PRZEWOZNY, GRZEGORZ ŻEBROWSKI 

Kierownik sekcji zaopatrzenia 
MIECZYSŁAW STRUS 

Sekcja gospodarcza 
ANNA CISZEWSKA-SZEWCZYKOWSKA, 
SYLWIA GOLUBEK, ANNA KUBIAK, JADWIGA PAWLAK, 
BARBARA ROSTKOWSKA, IWONA SURKONT, 
BARBARA SZOLL, SYLWIA ZWIERZYŃSKA, 
JÓZEF LAWENDA, WOJCIECH WALEWSKI 

AKTORZY 

KAMILA BORUTA 
MAGDALENA CWEN-HANUSZKIEWICZ 
MAŁGORZATA DUDA-KOZERA 
AGNIESZKĄ „FAJKA" FAJLHAUER 
JOANNA GORNlAK 
ADRIANNA JANOTA-SŁOCIŃSKA 
KATARZYNA KOZAK 
DOMINIKA ŁAKOMSKA 
DOROTA OSIŃSKA 
BRYGIDA TUROWSKA-SZYMCZAK 
KATARZYNA ŻAK 
LESZEK ABRAHAMOWICZ 
MAREK FRĄCKOWIAK 
PIOTR FURMAN 
MACIEJ GĄSIOREK 
ROBERT KOWALSKI 
KONRAD MARSZAŁEK 
JULIAN MERE 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
ANDRZEJ NIEMIRSKI 
ROBERT TONDERA 
MAREK URBAŃSKI 
TADEUSZ WOSZCZYŃSKI 
DANIEL ZAWADZKI 

Korepetytor muzyczny 
DOMINIK ROSŁON 

Lekarz zakładowy _ 
ANDRZEJ SUMINSKI 

Tearr RAMPA na Targówku, 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
rearr@rcarr-rampa.pl 
www.rearr-rampa.pl 

Dyrekcja +48 (22) 679 34 28, 679 71 OO 
fax +48 (22) 679 31 71 
cenrrala +48 (22) 679 50 51, 679 50 52 
Biuro obsługi widzów +48 (22) 679 89 76 
rel./fax +48 (22) 679 05 35 

kasa czynna: 
od poniedziałku do sobory - godz. I I.OO - 19.00 
w niedziele - godz. 15.00 - 19.00 
(dotyczy niedziel, w których grane są spektakle) 
przedsprzedaż do godz. 18.00 

punkry sprzedaży bilerów: 
TEATR RAMPA - ul. Kołowa 20, 
rei. +48 (22) 679 89 76, rel./fax 679 05 35 

EVENTIM sp. z o.o. - Al. Jerowlimskie 25 
rei. +48 (22) 621 94 54, 353 93 93 

internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów: 
www.ebiler.pl, www.evenrim.pl 

projekt okładki (plakatu), graficzne opracowanie programu 
ILONA ZAJĄCZKOWSKA 
zdjęcia w programie: 
DOROTA KOZIELSKA, BORYS KOZIELSKI, archiwa prywatne 
redakcja programu: 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA, AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 
skład i przygotowanie do druku 
ARTUR KONICZ » www.zcdon.eu 

druk AGENCJA REKLAMOWA ARPEX s.c. 
ul. Szpitalna 2, 05-270 Marki k/Warszawy 

dyrektor artystyczny JAN PROCHYRA 

Licencja na wystawienie utworu wstała wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Filmowanie lub reż nagrywanie sztuki jesr ściśle zabronione. 
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REPERTUAR TEATRU RAMPA 

JAK STAĆ SIĘ ŻYDOWSKĄ MATKĄ 
W DZIESIĘĆ PRAKTYCZNYCH LEKCJI 
komedia PAULA FUKSA 
reżyseria JAN PROCHYRA 

NIE UCHODZI, NIE UCHODZI... 
CZYLI DAMY I HUZARY 
sztuka ALEKSANDRA FREDRY w wersji musicalowej 
muzyka JERZY DERFEL 
reżyseria MACIEJ WOJTYSZKO 

JEŹDZIEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 
muzyka JIM MORRJSON, THE DOORS 
scenariusz LOU RISING 
reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

SZTUKMISTRZ Z MIASTA LUBLINA 
wg ISAACA BASHEVISA SINGERA 
muzyka ZYGMUNT KONIECZNY 
reżyseria JAN SZURMIEJ 

A MY DO BETLEJEM ... 
muzyczny spektakl kolędowy 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

ÓSMY CUD ŚWIATA I ZAGŁADA 
komedia autorstwa 
PIERRE' A PALMADE'A I MURIEL ROBIN 
reżyseria GRZEGORZ WARCHOŁ 

PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA 
kabaret muzyczno-rewiowy 
scenariusz i reżyseria JANUSZ SZYDŁOWSKI 

OSKARY, OSKARY ... 
CZYLI PIOSENKI ZE STATUETKĄ 
spektakl muzyczny 
scenariusz i reżyseria JERZY SATANOWSKI 

KRUCJATA 
dramat na motywach powieści 
ZOFII KOSSAK „Bez oręża" 
muzyka KRZYSZTOF PENDERECKI 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

GRUPA MOCARTA 
kabaret muzyczny 
scenariusz i reżyseria GRUPA MOCARTA 

EDITA GEPPERT 
recital 
scenariusz i reżyseria PIOTR LORETZ 

PINOKIO 
musical familijny 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

AWANTURA W PIEKLE 
musical dla młodzieży 
libretto JAN RYSZARD CZARNOCKI 
muzyka WOJCIECH GŁUCH, 
MARCIN DOMINIK GŁUCH 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

TAJEMNICZY OGRÓD 
musical familijny 
według powieści FRAN CES HODGSON BURNETT 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

ZŁOTA KACZKA 
musical familijny 
muzyka PIOTR RUBIK 
reżyseria JAN SZURMIEJ 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE 
musical dla dzieci 
według HUGH LOFTINGA 
muzyka TOMASZ ŁUC 
reżyseria JERZY BIELUNAS 

WIELKA WYPRAWA 
spektakl dla najmłodszych 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

I I 

SZEŚĆ W JEDNEJ 
komedia MICHAELA FRAYNA 
reżyseria GRZEGORZ WARCHOŁ 

JASKÓŁKA 
dramat na motywach opowiadania IWANA TURGIENIEWA 
„Żywe relikwie" 
reżyseria ŻANNA GIERASIMOWA 

HAROLD I MAUDE 
autor sztuki COLIN HIGGINS 
komedia romantyczna 
reżyseria JAN PROCHYRA 

A SEN TO MIAŁAM ... 
(POPRAWINY) 
spektakl muzyczny 
wybór, układ tekstu i muzyka ZYGMUNT KONIECZNY 
na motywach „Wesela" STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
reżyseria PAWEŁ AIGNER 



NIEKOŃC7,.ĄCA 


