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John Suchan
John Suchan (1875-1940 ) był wszechstronnie uzdolnionym brytyjskim politykiem oraz pisarzem. U ro dził się we wschodniej Szkocji w rodzinie pastora prezbiteriańskiego o su rowych kalwińskich przekonaniach, a zmarł jako Lord Tweedsmuir, gubernator generalny Kanady. Buchan studiował filologię starożytną
w Oksfordzie oraz przygotowywał się do kariery prawniczej, jednak nie zdecydował się na rozpoczęcie praktyki. Po zakończeniu wojny burskiej wyjechał
jako administrator kolonialny do Afryki Południowej. W ciągu swego bogatego
w wydarzenia życia był redaktorem Spectatora oraz korespondentem wojennym Timesa, a także postem do parlamentu jako przedstawiciel uniwersytetów
szkockich, dyrektorem w agencji Reutera oraz w wydawnictwie Thomas Nelson,
a także dwukrotnie został mianowany Wysokim Komisarzem Jego Królewskiej
Mości przy Zgromadzeniu Generalnym Kościoła Szkocji. Poślubił córkę lekko
podupadłej rodziny arystokratycznej, z którą miał czworo dzieci. Otrzymał tytuł
barona (najniższy szczebel dziedzicznego szlachectwa w Wielkiej Brytanii) wraz
z nominacją na Generalnego Gubernatora Kanady w 1935 r. Jako gubernator stał
się bardzo popularny wśród Kanadyjczyków z powodu swoich nieustannych podróży, których celem było lepsze poznanie kraju oraz warunków życia ludności.
Buch an objechał całą Kanadę, od arktycznej północy aż do południowej granicy
ze Stanami Zjednoczonymi. W swojej działalności politycznej nawiązał dobre
stosunki dyplomatyczne z prezydentem Rooseveltem. Zmarł na wylew krwi do
mózgu podczas porannego golenia, krótko po podpisaniu decyzji o przystąpie
niu przez Kanadę do li Wojny Światowej.
Ale przede wszystkim pisał. Pisał bez chwili wytchnienia . Pełna lista jego publikacji obejmuje sporo ponad sto pozycji, z których t ylko czterdzieści zaliczyć moż 
na do literatury pięknej. Dzisi aj Joh n Suchan jest pamiętany przede w szystkim
jako autor 39 Steps oraz Green mantle . Wiele jego thrillerów i opowiadań nadal
jest wznawianych. Powieści historyczne Suchana są obecnie nieco zapomniane,
mimo iż w krótkim okresie, kiedy w Wielkiej Brytanii obowiązywał pięćdziesię
cioletni okres ochrony praw au torskich, na półkach księgarskich pojawiły się
nowe wydania wielu z nich. Była to złota epoka dla fanów Suchana - nie można
było wejść do księgarni nie p otykając się o którąś z jego powieści. Powieści historyczne Buchana z pewn o ścią zasługują na ponowne
odkrycie przez czytelników. To samo dotyczy biografii oraz studiów historycznych jego autorstwa,
z których wiele do dziś uznawa nych jest za wzory
naukowości. Buchanan napisał ta kże p odręcznik
dla księgowych pt. The Law Accordin g to the
Taxation of Foreign lncome.

,

Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock urodził się we wschodnim Londynie w 1899 r. Wyreżyserował
ponad 60 filmów, wliczając w to także odcinki seriali telewi zyjnych i projekty
nieukończone oraz krótkometrażowe. Hitchcock jest powszechnie uznawany za
mistrza pełnych suspensu thrillerów. Inne cechy charakterystyczne jego twórczości to skłonność do makabry oraz szczególny typ atrakcyjnych i błyskotliwych
bohaterów - a zwłaszcza bohaterek. Dtuga i pełna sukcesów kariera Hitchcocka
rozpoczęła się w latach dwudziestych XX w. i trwała aż do późnych lat siedemdziesiątych. Zmarł w Los Angeles 29 kwietnia 1980 r. w wieku 80 lat. Granada
International ma w swojej ofercie wiele klasycznych filmów Hitchcocka, w tym
39 Steps (1935), Gospodę Jamajka (1939) oraz Lokatora (1926).

Patrick Barlow
Patrick Barlow stworzył w 1980 r. legendarny duet kabaretowy National Th eatre
of Brent. W programach National Theatre of Brent osobiście wciela się w rolę
dyrektora artystycznego oraz głównego me nedżera teatru, Desmonda Oliviera
Dingle'a . W toku swojej działalności National Theatre of Brent wystawił s erię
spektakli komediowych dla dwóch aktorów, w tym The Charge of the Light
Brigade, Zulu/, The Black Hold of Calcutta, Wagner's Ring Cycle, The Messiah
(Tricycle Theatre), The Complete Guide to Sex, The Greatest Story Ever
Told (Tricycle Theatre), Love upon the Thro ne - the Charles and Diana Story
(przedstawienie nominowane do nagrody Oliviera) oraz The Wonder af Sex
wystawia ne na deskach The Nationa l Theatre. Ich krótka, ale wyczerpująca
historia św iata , sztuka All the World's a Glabe (w której Barlowowi partnerował
Jim Broadbent) t ransmitowana była przez BBC Radio 4 oraz zdobyła Sony Gold
Award za najlepszą komedi ę (w kategorii „scenariusz adaptowany"), a także
nagrodę Prem ier On das dla najlepszej komedii europejskiej. W najnowszych
produkcjach Patricka Barlowa partnerują mu John Ramm oraz Martin Duncan.
Należą do nich Complete and Utter His tory of the Mona Lisa, która zdobyła Sony
Gold Award w kategorii "najlepsza komedia " oraz New York Festival Award za
najlep s zą komedię. Sztuka The Messiah natomiast doczekała się transmisji
radiowej na antenie Radio 4 w Święta Bożego Narodzenia 2006 r. Najnowszym
tytułem w dorobku grupy jest obsypana nagrodami seria The Arts and How They
Was Dane, która tran smitowana była (także na antenie Radio 4) w kwietniu
2007 r. Działalność Barlowa niezwią zana z National Theatre of Brent obejmuje
libretta do Sądu Parysa dla Covent Gsrden Venture (z muzyką Johna Woolricha)
oraz Requiem for a Relationship dla Gogmagog Theatre Company, do którego
muzykę skomponował Django Bates.
Barlow jest też autorem licznych scen ariuszy filmowych i telewizyjnych . Ma na
swoim koncie m . in . scenariusze do Bolesnego dojrzewania Adriana Mole'a,
The Ghost of Faffner Hall, Scarfe on Sex, Mighty Moments from World History,
Th e Messiah, Prawdziwych Przygód Krzysztofa Kolumba, Queen of the East,
Van Gogha (film nagrodzony Prix Futura na festiwalu filmowym w Berlinie),
French Revolution' (film otrzymał nagrodę dla najlepszej komedii na festiwalu
filmowym w Jerozolimi e), Massive Landmarks from the Twentieth Cen tury oraz
The Young Visiters. Scenariusz tego ostatniego filmu jest adaptacją powieści
Daisy Ashford , w której wys tąpili Jim Broadbent oraz Hugh Laurie.
Twórczość radiowa Barlowa niezwiązana z National Theatre of Brent obejmuje
The Comp/eat Life and Works of William Shakespeare oraz The Patrick and
Maureen Maybe Music Experience (z lmeldą Staunton).
Patrick Barlow jest też autorem książek , wśród których wymienić należy All the

World's a Globe, Shakespeare. The Truth!, The Complete History of the Who/e
World, Love Upon the Throne, The Messiah oraz The Wonder of Sex.
Poza działalno ś cią literacką , Patrick Barlow prowadzi także działalność aktorską.
Jako aktor teatralny ma w swoim dorobku role w The Knock, Coś śmiesznego
wydarzy/o się w drodze na forum, Loot, The Common Pursuit, Silly Cow. Wcielił
się także w postać Pana Ropucha w adaptacji O czym szumią wierzby dokonanej
przez Alana Bennetta.
Patrick Barlow gra również w filmach i ma na swoim koncie role w takich
produkcjach jak Zakochany Szekspir, Notting Hill, The Girl from Rio, Dziennik
Bridget Jones oraz Niania. Jego ostatni film to Scoop - Gorący temat Woody'ego
All enci .
Ważniejsze role Patricka Barlowa w telewizji obejmują następujące seriale i filmy:
Talk to Me, All Passion Spent, Aristophanes, Cows, French i Saunders, Absolutnie
fantastyczne, A Bit of Fry and Laurie, Is This Lega/?, Goodbye Mr. Steadman,
Hans Christian Anderson, Murder in Suburbia, Shakespeare 's Happy Endings,
Panna Marple, Jam and Jerusalem oraz ostatnio serial Sensitive Skin.
Ważniejsze role artysty w radio obejmują The Midsummer Marriage, Pamiętniki
Adama i Ewy, Czarnoksiężnika z krainy Oz, Christmas Eve, Rent, The Furniture
Play, Volpone albo lis oraz Just Plain Gardening. Barlow wziął też udział
w radiowej adaptacji powieści Terry'ego Pratchetta Pomniejsze bóstwo. Patrick
Barlow jest też st ałym współpracownikiem audycji Looking Forward to the Past
oraz Quote Unq uote.
Patrick Barlow jest laureatem Nagrody Oliviera oraz What's Onstage Award
w kategorii "najlepsza nowa komedia" za s woją adaptację 39 Steps.

Simon Corble
Simon rozpoczął karierę aktorską w teatrze Manchester Poly, gdzie ju ż wkrótce
zaczą ł także reżyserować oraz pracować nad własnymi projektami. Założył
także własną grupę teatralną, którą nazwał Midsummer Actors. W latach
dziewięćdziesiątych grupa realizowała unika lne spektakle ści ś le związane
z miejscem wystawienia. Należy tu wspomn i eć o wystawieniu Burzy Szekspira na
piaszczyste] pl aży wysepki Hilbre (okol ice pó łwy spu Wirrall) położonej w ujściu
rzeki Dee, a takze o autorskiej ada ptacj i powieści Thomasa Hardy'ego The
Woodlanders wys tawionej w lesie w okol icach miasteczka Hebd en Bridge. Inne
produkcje Midsommer Actors, z którym i grupa podróżowała po Anglii, obejmują
SirGawaina i Zielonego Rycerza, Dracula The Undead, The WonderlandAdventures
of Alice (spektakl współprodukowany przez Manchester Library Theatre oraz

Nobby Dimon
Nobby jest dyrektorem artystycznym North Country Theatre,
grupy aktorskiej pochodzącej z Richmond w Yorks hire.
Podczas ponad 20 lat swojej kariery w teatrze pracował dla wielu
grup teatralnych , najczęściej jako reżyser, dramatopisarz oraz autor
adaptacji, a także od czasu do czasu jako aktor.
Ma na swoim koncie adaptacje m in. Powieści
Roalda Dahla Jakubek i brzoskwinia olbrzymka
(dla Snap Theatre), staroangielskiego eposu
Beowulf, Dzwonnika z Notre Dame, dramatów
pasyjnych (dla Harrogate Th ea tre). 39 Steps,
Opactwa Northanger, Zaginionego świata oraz
powieści J.L. Carra Miesiąc na wsi (dla North Country
Theatre}. Ostatnio Nobby ukończył pracę nad pierwszą
adaptacją teatralną The lmitation Game lana McEwana.
wędrownej

London Bubble), a także Psa Baskervi/le'ów (spektakl wspótprodukowany przez
Duke's Playhouse z Lanca ster oraz wyreżyserowany przez Simona). Simon
spotkał Nobby'ego podcza s pracy nad przedstawieniem dla Harrogate Theatre
w 1995 r. Jako wierny fan Alfreda Hitchcocka oraz Johna Bucha na, natychmiast
zaproponował swoje u s ługi jako dramatopisarz zespołowi , który st worzył
oryginalną wersję 39 Steps. Wersja oryginalna, wystawiana przez North Country
Theatre, odbyta triumfaln e tourn ee po mniejszych miejscowościach i lokalnych
sa lach widowiskowych. Obecni e Simon pracuje nad adaptacją sceniczną baśni
Oscara Wilde'a Rybak i jego dusza dla grupy teatralnej Found Group, oraz
pracuje nad następnym unikalnym spektaklem szekspirowskim wystawionym
w nietypowym miejscu . Czas, którego nie poświęca na pisanie lub prowadzenie
warsztatów Simon spędza jako przewodnik grup turystyki pie szej dla agencji
turystycznej Laskarina Holidays. Simon specjalizuje się w wyciec zkac h pieszych
na uroczej grackiej wyspie Ikaria, uznawanym w mitologii za miejsce narodzin
Dionizosa. Piesze wędrówki po Ikarii są dla niego źródłem inspiracji - a także
okazją do delektowania się znakomitym czerwonym winem z tamtych okolic.

Tomasz Dutkiewicz

Elżbieta Woźniak
Anglistka z wykształcen ia. Najchętniej przekłada farsy i komedie, nie unika
dreszczowców ani sztuk o poważnej tematyce. Odkryła nieznanych pol skim
widzom angielskich dramaturgów: R. Cooneya Mayday, R. Howdona Wieczór
kawalerski, K. Ludwiga Księżyc nad Buffalo, A. Bennetta Szaleństwo Jerzego Ili,
T. McNally'ego Mario Callas, lekcja śpiewu, R. Cooneya i J. Chapmana Nie teraz
kochanie, W. Nichol so na Odwrót, E. Chappella Złodziej, K. Leach Mr Love,
C. McPh erso na Dublińska kolęda, D. Marguliesa Opowiadania zebrane, P. Vogel
Najstarsza profesjo, L. Halla Mała Steinberg, S. Stephenson Pamięć wody,
D. Pown ella Niżyński, R. Cooneya Mayday 2, R. Howdona In flagranti, K. Mellor
Namiętna kobieta, D. Freemana Łóżko pełne cudzoziemców, J. Chapmana
i J. Lloyda Biznes, E. Cha ppella Węże oraz Samotne serca, N. Simona Grają na szą
piose nkę , M. Buffini Apokalipso Homara, N. Deara Władzo, R. Harrisa Stepping
out, R. Cooneya i T. Hiltona Jeszcze jeden do puli?!, P. Quiltera Bosko' i Koniec
tęczy, T. Stopparda Rock 'n roll, S. Maraia Żor, J.Murray-Smith Kobiety w sytuacji
krytycznej, P. Valentinea Przyjazne dusze, I. Ogilvyego Zamiana na wakacje,
P. Quiltera Boyband, G. Gordona i C. McLeoda Kieszonkowa orkiestra.

Aktor i reżyser teatralny. Ukończył Wydział
Aktorski (1988) i Wydział Reżyserii (1993)
PWST w Warszawie. Ponadto studiował także
polonistykę i religioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest studentem li
roku filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1988-1992 był aktorem Teatru
Współczesnego w Warszawie.
W 1999 został dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
Wyreżyserował tam między innymi: Czekając na Godota S. Becketta (1999), Parady
J. Potockiego (2002), Milczenie Schelagh
Stevenson, Trzy siostry Czechowa (2004),
Czego nie widać Michael Franea (2004). Zagrał Gustawa-Konrada w Dziadach,
Stanleya w Tramwaju zwanym pożądaniem Tennessee'a (2002) oraz Valmonta
w Niebezpiecznych związkach Ch. Laclosa (2003).
Wspótpracował jako
reżyser z Teatrem
Współczesnym
w Warszaw ie
(Druga pułapka miłości P. Marivaux, Tacy byliśmy - piosenki z lat '50) Lubuskim
Teatrem im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (Songi B. Brecht, I<. Weil,
1991 ; Transfuzja Adam Karolew ski, 1994). Teatrem Syrena w Warszawie
(Ostry makijaż O. Weinert, 1992) Teatrem Muzycznym im. Baduszkowej
w Gdyni (West Side Story L. Bernstein, 1992, Piaf P. Gems, 1994; Chodnik
R. Bryndal, 1996), Teatrem im. Jaracza w Olsztynie (Rebenthal J. Graser 1995;
Czekając no Godota S. Beckett, 1997; Prezydentki W. Schwab, 1997), Teatrem
Śląskim im. Wyspiań s kiego w Katowicach (Love story E. Segal 1994), Teatrem
Bagatela w Krakowie (Zielony Gil T. de Molina, 1995; ) , Wrocławskim Teatrem
Ws półczesnym (Czyż nie dobija się koni? H. McCoy 1995), Teatrem „Baj Pomorski"
w Toruniu (Tajemniczy dom P. Dorin, 1997), Teatrem Powszechnym w Łodzi
(Jeszcze jedne do puli?! R. Cooney, T. Hilton). Wyreżys erowa ł Zemstę nietoperza
w Luksemburgu i Magiczną miłosną podróż w Goerlitz.
Ma na koncie dziesiątki ogólnopolskich nagród, w t ym nagrodę za najlepszy
debiut na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu, a także
trzy Złote Maski - pierwsze z nich za Prezydentki W. Schwaba, druga za Tamarę
J. Krizanca, trzecia za całokształt działalności artystycznej i menagerskiej .
Od 2006 rokuj est dyrektorem Teatru Komedia w Warszawie. Wys t awił w Komedii
Samotne se rca E. Chappella (2005) , Songi Bertolta Brechta (2006), Jabłko Vern
Thiessena, Zamianę na wakacje lana Ogilvy, Boyband Petera Quiltera.

Wojciech Stefaniak
Urodził się

w 1966 r. w Ka liszu . W 1991 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk
w Warszawie, wydzia ł Wzornictwa Przemysłowego i zwyciężył w kon·
kursie im. Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom ASP. Stypendysta Ministerstwa
Ku ltury i Sztuki . W roku 1995 spędził kilka miesięcy w Argentynie, co było nie
tylko poszuk iwa niem przygody, ale i pogłębianiem doświadczeń zawodowych.
Tam za i n teresowa ł się scenografią, której do dziś pozostaje wierny.
W ciągu ostatnich 13 lat zrealizował ponad sto projektów teatralnych m.in.
w rodzinnym Kaliszu, Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie,
Zielonej Górze, Białymstoku, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Słupsku, Wro·
cławiu, Gdańsku i Gdyni, Radomiu. Na stałe współpracuje z Teatrem Kwadrat
i Komedia w Warszawie. Pracuje z najwybitniejszymi reżyserami teatralnymi
i filmowymi.
Zajmuje się również oprawą plastyczną koncertów i wystaw. Lubi projekty z cizie·
dziny aranżacji wnętrz. Wciąż zajmuje się sztuką sakralną i grafiką użytkową.
W roku 2000 i 2003 otrzymał Nagrodę Prezydenta miasta Kalisza za osią·
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2005 został wyróżniony
w XI Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej.
Na stałe mieszka w Kaliszu.
Pięknych

Dorota Roqueplo
Urodziła się 18.03.1960r. w Neuilly we Francji. W latach 1982-1985 studiowała
w Szkole Projektowania Mody i Kostiumu w Paryżu (Ecole /nternationale des
Arts de la Mode). Od 1985 r. do 1987 r. odbyła we Francji liczne staże w reklamie,
modzie i teatrze. Prace w Polsce rozpoczęła przy produkcji Mistrz i Małgorzata
w reżyserii Macieja Wojtyszki jako asystentka kostiumografa - Ewy Krauze. Jako
autor kostiumów zadebiutowała w 1988 r. filmem Macieja Dejczera 300 mil
do nieba. Dorota Roqueplo zalicza się do grona najlepszych polski ch kostiu mografów. Projektuje zarówno dla filmu i teatru ja k i dla reklamy - na swoim koncie ma ok. 80 spotów reklamowych. Jest dw u krotną lau reatką nagrody
za kostiumy na Festiwalu Polskich Filmów Fabul arnych W Gdyni: w 1995 roku
za Prowokatora Krzysztofa Langa i w 2004 ro ku za Nikifora Krzysztofa Krauzego
i Pręgi Magdaleny Piekarz. Współpracował a z Teatrem Polonia przy spektaklach
Kobiety w sytuacji krytycznej oraz Bóg. Osta tnie film y Lejdis w reżyserii Tomasza
Koneckiego oraz Młyn i Krzyż Lecha Majew skiego .

Piotr Cyrwus
W 1985 roku ukończył krakowską PWST i jeszcze tego samego roku zadebiutona deskach Teatru Polskiego w Warszawie, kierowanego przez Kazimierza
Dejmka. W następnym sezonie aktor przeniósł się do Łodzi do Teatru im. Stefana
Jaracza. W 1989 roku został zatrudniony w Krakowie, najpierw w Teatrze STU,
a w 1992 roku w Teatrze Starym, w którym jest na etacie do dnia dzisiejszego.
Zagrał w kilkunastu filmach i spektaklach Teatru Telewizji, m.in.: Oo piachu
reż. Kazimierz Kutz (nagroda Rady TVP za najlepszą rolę sezonu), Pan Tadeusz
reż. Andrzej Wajda, Diaboliada reż. Waldemar Śmigasiewicz, Ferdydurke
reż. Maciej Wojtyszko, Śmierć dziecioroba reż . Wojciech Nowak, Noc Walpurgii
reż. Kazimierz Kutz, Polowanie na karaluchy reż. Krzysztof Nazar, Klon - serial
TVP od 1997.
Ma w swoim dorobku wiele ról teatralnych, do ważniejszych można zaliczyć:
Jaśka w Weselu S. Wyspiańskiego, reż. Bogdan Hussakowski (1987), Mikołaja
w Gwiazdy na porannym niebie A. Galin, reż. Walery Masljuk (1989), Fagoosa
w Panu Twardowskim W. Jasińskiego, reż. Krzysztof Jasiński (1990), Alfonsa
w Rękopisie znalezionym w Saragossie J. Potockiego, reż. Tadeusz Bradecki (1992),
Williama w Jak wam się podoba W. Szekspira, reż. Tadeusz Bradecki (1993),
Erica L. w Wariacjach enigmatycznych E. Schmidta, reż. Piotr Mikucki (2001).
Od kilku lat próbuje swoich sił w reżyserii. Ma na swoim koncie m.in. spektakle
Ławeczka i Emigranci.
wał

Magdalena Wójcik
Baletowej w Warszawie i Państwowej
W 1992 r. otrzymała nagrodę na
X Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi
za rolę Gerdy w spektaklu „Pelikan" Augusta Strindberga. W tym samym roku
zostala aktorką Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie . Rok później
została uhonorowana nagrodą dla młodej aktorki na XVll Ogólnopolskich
Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska" za rolę Amelii w „Mazepie" Juliusza
Słowackiego w reżyserii Gustawa Holoubka. Od 1992 r. regularnie występuje
w spektaklach Teatru Telewizji. Współpracuje ze stołecznym Teatrem Syrena
i Teatrem Komedia, gdzie zagrała w spektaklach: „Łóżko pełne cudzoziemców",
„Biznes" i „Węże" w reżyserii Jerzego Bończaka. Wystąpiła również w wielu
filmach: „Kronika wypadków miłosnych " Andrzeja Wajdy, „Za co" Jerzego
Kawalerowicza, „Oczy niebieskie" Waldemara Szaraka i „Pieniądze to nie
wszystko" Juliusza Machulskiego oraz serialach: „Sukces", „Dom", „Złotopolscy",
„Kocham Klarę", „ Na kocią łapę" i „Codzienna 2 m .3".
Absolwentka

Państwo wej

Szkoły

Wyższej Szkoły Tea tralnej w Warszawie.

Jan Jankowski
Studia aktorskie ukończył we Wrocław i u
w roku 1984, jed nak już w latach 1979-81
występował na deskach słynnego ongiś
wrocławskiego Teatru Kalambur. Pierwszym
oficjalnym angażem Jana Jankowskiego byt
Tea tr Rozmaitości w Warszawie (1984 -86)
a następnie Teatr Polski we Wrocławiu
(1986-1987). Za stworzenie ciekawej postaci, jako Władzia w „Ś lubie" Gombrowicza w przed stawie niu dyplomowym
wrocławs kiej PWST, aktor otrzymał nagrodę na li Og ólnopolskim Przeglądz i e
Spektakli Dramatycznych Szkół Teatralnych w Łodzi.
Nie będąc związany etatowo ze sceną, gra ł m. in . w . Teatrze Studio Buffo
w Warszawie, Tea trze Dramatycznym i Syrena (również w Warszawie) oraz
w Teatrze Powszechnym w Łodzi i Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
W ostatnich latach wystąpi! miedzy innymi w przedstawieniach: „Pecu nia non
olet?" (Teatr Syrena Warszawa, 2005), „Won !" (Teatr Syrena 2006, Warszawa),
„Opowieść o zwyczajnym szaleństwie" (Teatr Dramatyczny 2005, Warszawa),
oraz w Teatrze Komedia w przedstawieniach: „ Prywatna klinika" (2000),
„Stosunki na szczycie" (2001), „Łóżko pełne cudzoziemców" (2003), „Jeszcze
jeden do puli?!" (2006), „ Pół żartem pół sercem" (2006), „ Koleżanki" (2007),
„Jabtko" (2007), „Zamiana na wakacje" (2007), „Nieb ezpieczne związki" (2008),
„After Ashley Show" (2008) oraz „ Boyband" (2008) . Aktor zagrał t eż wiele
ról filmowych i telewizyjnych. Miłośnicy seriali pamiętają go na pewno z roli
Pawła Hanisza, bodaj pierwszego polskiego serialu-tasiemca, pod tytułem
„W labiryncie" (wyprodukowany w latach 1988-1990), zaś wielbiciele kina kojarzą jego osobę z filmami Krzysztofa Gradowskiego o Panu Kleksie, gdzie zagrał
postać Komandora Maxa Bensona. Jak większość wziętych aktorów, występuje
głównie w serialach , takich jak: „Złotopo lscy ", „S amo życie", czy „M, jak miłość".
Jan Jankowski jest laureatem prestiżowej Nagrody im. Zbigniewa Cybulskiego
przyznawanej przez liczący się w końcu XX wieku tygodnik filmowy „Ekran".
(Rok przyznania: 1986). Spektakl 39 Steps wieńczy 25-lecie pracy artystycznej
Jana Jankowskiego.

Robert Rozmus
Absolwent wydzi ału aktorskiego PWSFTViT
w Łodzi. Po studiach zos tał zaangażowany do
Teatru Powszechnego w Łodzi, potem do Teatru
Nowego w Warszawie. Ważniejsze role teatralne: Puk w „ Śnie nocy letniej" W. Szekspira,
Hrabia Tuzenbach w „Trzech siostrach"
A.Czechowa, Herost rates w „Zapomnieć
o Herostratesie" G.Gorina (TVP), Tytułowa posta ć w „ Peer Gyncie" H. Ibsena,
Gospoda rz w „Weselu" S. Wyspiańskiego.
Laureat I Nagrody Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Grono oddanych fanó w zapewnity mu piosenka " Mówili na Nią Słońce" pochodząca
z pierw szej solowej płyty oraz własne kompozycje z płyty "W niebowzięty ".
Wieloletnie doświadczenie na scenie i estradzie pozwoliło Robertowi Rozmusowi
połączyć dwie pasje - aktorstwo i ś piew. Już dawno okrzyknięto go królem musicalu („Chicago", „Kwiaty we włosach", „Miss Sajgon", „Pięciu braci Moe" ... ).
Jego kreacja Profesora Abronsiusa w „Tańcu wampirów" - hicie Romana
Polańskiego, spotka ła się z ogromnym uznaniem krytyki i publiczności (Platynowa Plyta). Równie en tuzja styczne recenzje zebrał za tytułową rolę w musicalu
„Akademia Pana Kleksa" (Złota Płyta). Szerokiej publiczności dał się poznać jako
Pan Razi z Kabaretu Olgi Lipińskiej oraz członek grupy „Tercet czyli Kwartet ",
którą tworzy z Hanną Śleszyńską, Piotrem Gąsowskim i Wojtkiem Kaletą. Wielkim sukcesem okazał się jego autorski program Robert Rozmus Show, wielokrotnie emitowany w TVP. Był gospodarzem popularnych telewizyjnych show :
„Dziewięciu wspaniałych", „Ro dzina jak z nut". Grał w wielu serialach telewizyjnych, m.in. : „ Na dobre i na złe", „ Niania", „Bu lionerzy", „ Magda M". Brat udział
w hitowych programach telewizyjnych Zbigniewa Górnego i Krzysztofa Jaślara :
„Gala Biesiadna", „Poprawiny", „Biesiada bez granic", a także najpopularniejsz ych show ostatnich lat: „Taniec z Gwiazdami" oraz „ Gwiazdy tańczą na lodzie".
Znane są jego sportowe pasje. Robert Rozmus to dusza artysty w ciele sportowca. Wielokrotny Mistrz Polski Aktorów w teni sie ziemnym. Każdą woln ą chwilę
spędza na polu golfowym.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Tomasz Dutkiewicz
Ko ordynacja pracy artystycz nej - Krystyna Pile
Inspicjent - Henryk Zandecki
Ki erownik Pracowni Akustyczn ej - Andrzej Zagórski
Główny elektryk - Tomasz Wawer
Kierownik sceny-Władysław Gurdek
Projekt okładki i plakatu oraz ilustra cje w progra m ie - Marcin Sal ma
Graficzne opracowanie programu - Tomek Wolff
Zdjęcie

Magdaleny Wójcik zostało w ykonane i
przez Agencję Fotograficzną AKPA

użyczone

Granada International Jest a.t;k:ią łTV Worldwid e oraz jednym z najw i ę k s 1 yc h 1 odno sz4cych naj w ię ksle su kcesy
kom rcyjn ych dystrybutorów na europe1sk1m rynku t e l ewiz ~·jnym . Unikalny ka ta log propo i y'-]1µrogramo·Nych ofe rowanych przez Granada ł nte rnd ti ondl Law1era najciekawsze pozycje brytyjski ej produkcji 1 e l e wąyJ nej, ko prod ukcje
m ięd zynarodowe. fo rmd ty, 1elew1zyj ne filmy hollywoodzkie, klasykt; oraz nar1qzszeJ J a ko ści niezależne produkcje

telewizyjne z ca ł ego iw1•tJ

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ

w rezysern Mdril A1tken, odbyld się w Tricycle Theatre w Ki lhurn w sierpn iu 2006r, a od 14
wrie~ n1 a 2006r pr1edst.1w1en1a odbywdM się w Cntenon The-at re na West End. P rJp rem ie rę b ryt yjs k. q rezyserowala
Fiona Buffim
Pre m l~ra l ondyńska

Niniej'.óze przedstawienie wyprodukOWdOO Od prawach lJCenq1 rrv Global Entert amment Ltd, Dystrybutorem filmow

I•" ITV Global Entenainment Ltd

Północn e

Centrum Sztuki Teatr Komedia
01 -59 2 Warszawa, ul.Słowackiego 19a
te ł. 02 2 833 40 66, 022 833 15 84
www.teatrkomedia.p l
Se kretariat
M ałgorzata Ko ndracka
tel. 022 833 15 84
sekre tar iat@teatrkom e dia . pł

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni
Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska
tel./fax 022 833 96 10, tel. 022 832 46 19
Biuro@teatrkomedia .pt
Rezerwacja@teatrkomedia.pl
Kasa biletowa czynna:
w poniedziałek w godzinach 10:00 - 15 :00
Od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 14:30 i 15:30 -18:00
w niedzielę w godzinach 15:00- 18:00
oraz zawsze na godzinę przed spektaklem
tel. 022 833 68 80
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