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Uważany za jednego z najwybitniejszych 

dramatopisarzy w USA i zapewne najlepsze

go pochodzącego z Południa, urodzi I się w 1911 

roku w Columbus, Mississippi, jako Thomas 

Lanier Williams. Jego dzieciństwo nie nale

żało do najprzyjemniejszych. Ojciec swoim 

dzieciom nie okazywał żadnego uczucia, a mat

ka po przeprowadzce do St. Louis czuła się 
zagubiona w wielkim mieście. Duży wplyw 

na późniejszą twórczość Williamsa i jego 

życie intymne miały wspomnienia z dzieciń
stwa, związane przede wszystkim z chorą 
umysłowo siostrą Rose oraz molestowanym 

przez ojca rodzeństwem. 
Williams otwarcie przyznawał się do ho-

moseksualizmu. Natomiast literackie inspira

cje w jego twórczości sięgały tragikomicznych 

dziel Czechowa, powieści D.H. Lawrence'a 

oraz poezji Harta Crane' a, dotykającej tema-
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wiać wolną rękę zarówno reżyserom teatral

nym, jak i filmowym. 
Nieproszony nie wtrącał się do ich wizji 

dramatu . Kolejną nagrodę otrzymał w 1944 

roku za swoją drugą, obok Tramwaju ... , naj

lepszą sztukę, pt. Szklana Menażeria , która też 
została przeniesiona na srebrny ekran w 1950 

roku '<V reżyserii Irvinga Rappera z Kirkiem 
Douglasem w roli głównej. Inne ważniejsze 
jego sztuki, które doczekały się wkrótce ada

ptacji filmowych to: Kotka na gorącym, bla
szanym dachu i Noc Iguany. Szczyt jego ka

riery przypadł na lata pięćdziesiąte. Jednak 

od momentu śmierci jego przyjaciela Fran

ka Merlo w 1961 Williams, zaczął zażywać 
narkotyki i popadł w depresję. Jego później
sze sztuki cechuje wyraźny spadek formy. 

Zmarł w 1983 roku , zakrztusiwszy się nar

kotykami. Niektórzy spośród historyków te-

tów życia i śmierci, 
homoseksualizmu 

i odrębności USA 

od Starego Konty-

nentu. 
Pod koniec lat 

30., po ukończe

niu studiów na 

Univcrsity of Iowa, 

zdobył ważną na

grodę teatralną za 

American Blues. 
Wówczas też przy

brał imię Ten-

WILLIAMS OTWARCIE PRZYZNA
WAŁ SIĘ DO HOMOSEKSUALIZMU. 
NATOMIAST LITE,RACKI~ INSPIRA
CJE W JEGO TWORCZOSCI SIĘ;GA· 
ŁY TRAGIKOMIC~NYCH DZIEŁ CZE· 
CHOWA, POWIESCI D.H. LAWREN
CE'A ORAZ POEZJI HARTA CRA· 
NE'A,,DOTYKAJĄCEJ TEMATÓW ŻY· 
CIA I SMIERc;I, HOMOSEKSUALIZMU 
I ODRĘBNOSCI USA OD STAREGO 
KONTYNENTU. 

nessee. Fabułę 
jego następnych 21 dramatów scenicznych ce-

chują przede wszystkim wątki związane z prze

mocą i seksem. Pojawiają się w nich szaleń
stwo, gwałt, nimfomania, brutalność i kaz i

rodztwo. Williams zawsze starał s i ę zosta-

atru twierdzą, że kreując postać Stanleya Ko

walskiego, Williams wzorował się na swoim 

gruboskórnym, osiłkowatym kochanku , 

imieniem Pancho Rodriguez Gonzalez. Co 
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- Niewykluczone jest, Że „ Tramwaj zwa

ny Pożądaniem", miedzy innymi dlatego jest 

wciąż realizowany w teatrze, po to by kolejni 

twórcy, mogli się zmierzyć z mitem filmu 

Kazana. Nie udaję, że go nie znamy, przeciw

nie celowo używam niewielkich fragmentów 

filmu, bo porów11al1 i tak nie unikniemy. Nie 

ma na to szans. Nawet jak, ktoś nie widział 

tego obrazu, to na pewno o nim słyszał, i ze 

słyszenia nadbudował sobie wyobrażenia o tek

ście Williamsa. W naszym spektaklu spełnia on 

funl(Cjf ironicznego komentarza. 

- Dokąd zmierza współczesny Tramwaj? 
- Reżyserujqc „Tramwaj" chciałem ... 

No właśnie, i tu zaczyna się korowód tru

izmów . . . Banał goni banał. Najchętniej nic 

bym nie mówił, pozostawiajqc widzowi spek

takl. Niech sam się z nim konfrontuje: „ To 

widzę", „tego nie ma", „tego nie rozumiem", 

„to mnie drażni". To byłaby uczciwa sytuac;·a, 

do której można się odnieść. Co kogo obcho

dzi czego ja chciałem! 

jeśli dowiedziałbym się, że nastqpila ko

munikac;a między scenq a widownią, to zre

alizowałbym najbardziej podstawowe zada

nie ;akie stoi przed teatrem. 

Pewnie dlatego kazałem aktorce w moim 

imieniu wejść w publiczność, chwycić widza 

za rękf i powiedzieć do niego ostatni mono

log. jesli wypowie tylko do niego te najintym

niejsze słowa, a on je zapamięta, uznam, Że 

zadanie .zostało dobrze wykonane. 

Ale skoro nalegasz. Dobrze ... 

Jesteśmy skazani na upływ czasu. Nasta

rość i choroby, na przemij"anie ... 

Dzisiaj mamy do czynienia z wręcz kary

katuralnym wyparciem tego problemu z na

szej świadomości i kultu1y. Świat się odmła
dza; robi sobie operac;e plastyczne, zapamię

tale ćwiczy star.zejqce się ciała, każe nosić 



dżinsy, by markować upływ lat. Wydaje się, że 

tylko młodośćjest dynamiczna i coś warta. Sta

rak funkcjonuje jako element zbędny. 

Koszmarny sen! Wystarczy się obudzić i pro

blem zniknie. Spazmatyczna ucieczlęa w życie, 

w pożądanie, to odpowiedź Blanche na lęk 

przed śmiercią . 

A zatem dla mnie centralny problem w „1iwn

waju" to śmierć i przemijanie. falę sądzisz, chy

ba aktualny? 

- W związku z tym nie usunąłeś, jak to 

bywało w poprzednich realizacjach, postaci 

Meksykanki, granej tutaj przez Renatę Prze

myk. 

-Meksylęanlea to symbol bez, lętórego nie ma 

dla mnie tego tekstu! 

Cala inscenizacja, z oszczędną scenografią 

Joanny Sc/zoen, osadzona jest w realiach polo

wy ubiegłego wielęu. Ale obok nie;; umieściłem 

równoległy wątek: aletorki. Oczywiście nie do

pisałem do sztulęi Williamsa ani linzjki, ale 

bazując na nie;; doinscenizowałem struktu rę 

prze.strzeni aktorki wcielającej się w Blanche. 

To taleie współczesne lustm. 

Wiara aktorki w magiczną moc teatru od

mieniającą rzeczywistość, bliska jest wierze 

Blanche, w podobną silę symbolicznego chiii

skiego lampionu, l1.,tó1y zakłada na gołą żarów

kę lampy Stanleyów. 

Czy to wiara tylk .. o jednostmnna? To pyta

nie przerzucam przez rampę za pomocq figu1y 

Aletorlei - Blanche. 

- W Tramwaju jest jeszcze wiele innych 
tematów. 

- To prawda. Jest wpisana w ten tekst opo

zycja: leu/tura a czlowiek w swej pierwotnej, 

instyn~towejformie. Blanche i Stanley będq 

dwiema obcymi siłami ściera1~101111i się w slnier

telnej walce. 



Ten tramwaj jeździ prosto jak strzała przez 

całą Canal Street w kierunku 1 ółnocnym, czyli 

w kierunku wylotowej ąutostrady. Ale potem 

ma dwa rozgałc,:z ienia ża ścisłym centrum: albo 

jedzie prosto w kierunku olbrzymich rozmia

rów cmentarzy (widać je dobrze z autostrady), 

albo skręca w kierunku City Park, dokąd jeżdżą 

turyści, pragnący zwiedzić Museum of Art. 

\Vłaśnie tu pn-:yjechałem tramwajem, pocąc się 

pod straszliwym żarem Nowego Orle;rnt; . Pa

trzę na akjk~ pi ęknie utrzyman ą , prowadząq 

do wspomnianego muzeum. Koniec podróży 

mówi czarny motorniczy. 

Patrzymy sic; na szyny przed nami, zablo

kowane potc;żnym metalowym kozłem. Da

lej nie można j echać, dalej nie ma torów. Jest 

okr<1gły plac, na nim na środku klombu stoi 

na cokole generał E G. T Bcaun.:gard na ko

niu . Na konia , na kwiaty, na generała i na 

mnie leje się z nieba rozżarzony skwar. Ale to 

normalne w owym Orleanie w amerykań

skim stanie Luizjana. 

Motorniczy si przestał dziwić, że nie \.vy

siadam. Wstaje, przechodzi \vzdłuż wagonu 

tramwaju i prze\vraca poJ innym kątem 

drewniane wypolerowane oparcia si edzeń. 



De sire 
W roku 1947 Tennessee Williams pisze 

sztukę teatralną pod tytułem "A Streetscar Na

med Desire", czyli „Tramwaj zwany pożąda

niem". Obsypuje się dramaturga za ten tekst 

nagrodami. \\'strząsający dramat trojga ludzi; 

dwu sióstr i męża-szwagra. On na zywa się 

Stanley Kowalski. To właściwie jedyny akcent 

polskość, która w dramacie nie jest istotna, 

bardziej ważne jest to, że Kowalski reprezen

tuje emigrację, kogoś z zewnątrz. Kogoś dla 

kogo stare wartości Południa nie mają znacze

nia. To osiłek, brutal, nieokrzesany natursz

czyk, prymityw bez ogłady. Bije żonę, gwałci 

szwagierkę ... 

Wizja smutnej rzeczywistości przewija się 

zresztą przez wszystkie teksty literackie T. "Wil

liamsa. Jest to subtelna gra: jak z jednej stro

ny postrzegamy naszą rzeczywistość , a jak -

z drugiej strony - dalece tkwimy w sferze 

uczuć, iluzji i subiektyvvnych wyobrażeń o nas 

samych i naszych partnerach życiowych. Z rej 

delikatnej dychotomicznej mieszanki rodzą 

s ię historie i bohaterowie Williama. 

Ale co ma do tego wszystkiego tramwaj, 

który tkwi w tytule sztuki? Jad ę nim dalej po 

ulicach Nowego Orleanu, który się starzeje. 

Jedynie nazwa zosta ła . . . 

Miasto si ę starzeje. V>/ sztuce starzeje się 

Blanche, gmatwają się wzajemne relacje, na 

horyzoncie nie widać happy endu. I wiemy, że 

go nie będz ie . 

Myś lę o rych postaciach, jadąc wzdłuż osi 

urbanistycznej Nowego Orleanu, czyli C anal 

Street, będąc turystą, tropiącym okruchy dra

m atu osadzonego w tutejszych realiach. 

Jadę sł ynn ym tramw~qem, którym Blanche 

przybyła do siostry. 

Tc tory do p rzedmi eś ci :i Marign y, gd z ie 

miesz kali K< walscy, te raz nic i s tni ej ą . Z osta-

program li stopad 2008 23 

ly zlikwidowane. Zatem jadę trochę zastęp

czym tramwajem, nie całkowicie po tej literac

kiej linii, ale prawie. Spoglądam na ulice od

budowane po kolejnych orkanach, i myślę 

sobie, że domy są w lepszej sytuacji niż ludzie. 

Domy można odbudować, a ludzkie losy po 

tornadach załamań niekoniecznie. 

Pod koniec czterdz iestych lat XX wieku 

nowoorelański ławki w tramwaju Pożądanie 

były prawdopodobnie twarde i niewygodne 

dla Blanche, jak i dla mnie teraz. Ale nie mam 

prawa narzekać. Sam przecież zadecydowa

łem jeździć nim tam i z powrotem. W ten 

sposób chcę poznać to miasto. Robię wiec jesz

cze spacer nad Missisipi, a później jadę nasta

ry cmentarz. Białe wytvvorne grobowce - ka

pliczki starych rodzin kryją szczątki pierwo

wzorów bohaterów Williamsa. 

Patrzę na wchodzących i wychodzących 

współpasażerów, płacących motorniczemu za 

bilet. Wszyscy są uprzejmi, wszyscy w biolo

gicznym rytmie swych trosk, z nadwagą lub 

bez, pokonują wysokie stopnie tramwaju. Dla 

starszych to spory wysiłek ... 

Ciekawe, czy pamiętają kolejnych aktorów, 

wciel ających si ę w rolę Stanleya i aktorki gra

jące Blanche i Stellę? Poza słynnym filmem 

Kazana były przecież i jeszcze inne realiza

cje. Powstała nawet opera. 

Mnie tekst sz tuki kojarzy ś ciśle z przepięk

nie położonym miastem. Z silnymi emocja

mi ludzi, broniących swoich decyzji, postaw i na

tur, trudnych do naprawienia. 'N gorącym 
mieście gorące namiętności ... Ucz ucia ludz

kie są na pewno silniej sze niż huragan Katri

na .... Wychodzę z ciemnozielonego tramwa

ju. Sporo w nim du chów p rzesz ło ś ci. Wiem, 

7.c m nie i dogonią, jak obezw ł a dniający upał 

lejący się z metalowego b ł ęki tu niebios. 
\Vicsb w Piec hoc ki 

Nowy Orlean, L11izj1111a, sie1pil'1i 2008 
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Molier, Świętoszek. Na zdjęciu: B. Grzybowicz - Orgon . 

Na rozmowę umówiliśmy się w bufecie te

atralnym, ale okaza ło się, że spokojny na ogól 

bufet, akurat w tym dniu by ł szczelnie wypeł

niony gośćmi z zewnątrz. Porzuciwszy więc 

myśl, by rozmowie towarzyszy ł mało politycz

ny papieros oraz niewskazana ze względów 

zdrowotnych kawa , przenieśliśmy się do nie 

oferuj ąc zbyt wiele pokus, zacisznej garderoby. 

W otoczeniu teatralnych kostiumów oraz 

kosmicznie wyglądającej deski do prasowania, 

usiadłam naprzeciw Bogdana Grzybowicza -

aktora, który w marcu 2009 roku obchodzi 50 

lecie pracy twórczej. Żeby uściślić, wypadało
by dodać: czynnej i aktywnej pracy twórczej. 

- Czy wiesz, że w Bagateli, z którą jesteś 

związany od 1968 roku zagrałeś 73 ról? 

- O Boie, nigdy tego nie liczyłem. Skqd 

- Pilnie to zostało odnotowane przez ar

chiwum naszego Teatru. O pomyłce mowy 

być nie może. No, ale rejestr, choć skrupu

latny, obejmuje dopiero role od 1968 roku. Co 

było wcześniej? 

-Po uk01iczeniu lódzk._ze} PWSTiF {w 1958 

mku) zacząłem grać w teatrze, l(tÓrego }uz nie 

ma. By! nim Teatr Miniatura podlega}qcy sto

łecznym !clubom oficerskim, l\tÓ1y wbrew swo-

Jej pr.zynależno/ci w nazwie, me mial me 

wspólnego tematycznie z wojskiem. 

Wylądowałem w nim przez przypadel\, bo

wiem Ja i l(oledzy z mojego ml(u, mieli/my 

wczes'nie} obiecane angaże w Teatrze Młodego 

Widza w Łodzi. Ale to z Jakzf powodów nie 

wypaliło, i wlakiwe za naszymi plecami, zo

staliśmy wcieleni do Teatru M iniatura, w któ-

1ym spędziłem Jeden sezon. 

Tak naprawdę nie włączam tego rok,_u do 

mojej biografii teatralne;: choć według dat 

wszystko się zgadza. Moje prawdziwe bycie w te

atrze zaczęło się w Teatrze Ziemi Mazowieckie;; 

w l\tÓ1ym spędziłem osiem niezwykłych lat. 

Dz isiaj - Teatr Z iemi Mazowieckie} -

br.zmi gro.inie i zdaję sobie z tego sprawę, ale 

wtedy to było Jedno .z na}kapitalniejszych przed

sięwzięć teatralnych w Polsce. Ów Teatr grają
cy zarówno w Warszawie Jak._ i}eżdżący po Pol

sce, prowadziły dwie uczennice Leona Schillera 

- Wanda Wróblewska i K1ystyna Berwińsl(a. 

Teatr Ziemi Mazowieckie} to by! znakomity i cie

kawy repertuai; /wietni: reżyserzy (m. innym: 

Jan Świder!(i, Bohdan Korzeniowslci), l\oledzy 

a!(torzy, dobra atmosfera. Graliśmy Szekspira, 

Brechta, Durenmatta. Więc ma.ina powiedzieć, 

że oprócz lclasyki tal\Że ówczesną awangardę. 

To co wyróżniało ten Teatr od innych, to był 

szczególny sposób spędzania sezonu letniego. Otóż. 

latem graliśmy nasze przedstawienie na barce. 

- ? ? ? ? 

- Ano wlas111e, 11a takiej 11onnal11ej barce ply-

wającej po rzece WisZe. To był drugi na /wiecie 

pływający teatr. {Tym pierwszym byt zespól 

występujący na statl(u pływającym po Missisipi). 

Nasza barl\a była ogmmnq jednostl(q. To 

była amoyka1isk,_a desantowa barka, na k,,tóre} 

zna;dowala szę regularna widownia dla okola 

200 osób, nomzalna scena igardemby. Za nami 

płynęła druga Jednostka tzw. Koszarka, l(tÓra 



stanowiła hotelik. Występowafz~(iny przez dwa 

tygodnie, po czym zmienia! nas zespól kolegów 

z innym przedstawieniem. 

Ta rzecz niezwykła i niecodzienna, szalenie 

urozmaica/a nie tylko nasze życie. Graliśmy -

przy pełnych widowniach - regularny; drama

tyczny repertuar Teatru. O tym unil(atowym 

„pływającym "przedsięwzięciu teatralnym po

wstało kilka filmów. 

- Tą barką przypłynąłeś do Krakowa? 

- Nie. Moja siostra Maiysia Górecka oraz 

jej mąż Marian Nowicki w 1968 roku zaanga

żowali się w Krakowie do Teatru Bagatela. 

Przyjechałem ich odwiedzićipospotk,aniu z Ha

liną Giyglaszewską ija tutaj podpi.safem umowę. 

- To było ponad 40 lat temu. Cóż za kon

sekwentne przywiązanie do miejsca pracy 

oraz zamieszkania. 

- To pewnie trochę nie dzisiei1ze, ale zupeł

nie mi to nie przeszl(adza. 

- W Bagateli zadebiutowałeś rolą Dokto

ra Ranka w Norze H. Ibsena, potem między 

innymi był i Kreon w Antygonie i Cygan 

w Komu bije dzwon? Hemingwaya w reży

serii niedawno zmarłego Jerzego Golińskiego. 

- Od razu po przeprowadzce do Krakowa, 

miałem bardzo wiele zajęć. A nie długo po roz

poczęciu pracy w Bagateli, zaczęła się moja 

przygoda z Kantorem i Cricot 2. 
- Przygoda? To dobre określenie waszej 

współpracy? 

- Najwłaściwsze. Do Kantora nastałem 

w 1969 roi?,u. „Kurka wodna" już była co 

prawda po premierze, ale w przedstawieniu był 

wakat. Zosia Ka!l11ska, która grała w tym spek

taklu zaproponowała moje; osobę Kantorowi. 

Wziąłem udział w swoistego rodzaju castingu. 

Przyszedłem na próbę, musiałem ograć ja/\Jś 

przedmiot. To spodobało się Tadeuszowi i tak 

już zostałem. To było Jascynujqce, a zarazem 

l(ompletme wyniszczające, wieloletnie spotka

nie. W Cricot 2 tyle się zyskiwało, co i się traciło. 

- Do poza artystycznych plusów trzeba 

chyba dodać również podróże z przedstawie

niami Kantora? 

- Oczywiście. Nasze wyjazdy pozwoliły 

mnie i kolegom na zwiedzenie sporego kawał

l(a świata. Dzięki graniu - co by tu nie mówić 

- w spe!(taklach tworzących i należących do 

powszechnej historii teatru, poznałem nie tyl

ko wspaniałe kraje, ale i wybitnych artystów. Po 

naszych przedstawieniach słyszałem słowa 

uznania Alberto Maravii, Michele Piccoli, Se

ana Connerego. To raczej cieszy ... 

- Czy to Kantor jest twoim reżyserskim 

mistrzem? 

- Do pewnego momentu nim był. Ale Kan

tor nie pozwalał na to, by a/\._tor proponował sie

bie jal(O - że tak to ol(reslę - twór zasadniczy. 

Na takie spotkanie reżyserskie doczekałem się, 

kiedy w Bagateli zaczą ł reżyserować Waldek 

Śmigasiewicz. Dzięki współpracy z nim mogłem 
zagrać moją najbardziej ulubiona rolę w całej 

pięćdziesięcioletniej !\arierze: Witię w „Nocy 

Walpurgii" Jerofiejewa. 

-Myślę, że nie wiele osób zdaje sobie spra

wę z tego, że to może być twoja ulubiona rola. 

- Bo większość postrzega to przedstawienie 

Jako spektakl, któ1y me trafił w swoje miejsce. 

Być ma.ie, po ten tekst Śmigasiewicz sięgnql .za 

późno, w stosunku do przemian jakie przynio

sła historia. Ale ja mówię o tej roli, w zupeł

nym oderwaniu od tal(iego lcontekstu. Wspomi

nam pracę nad nią, Jako możliwolć absolutne

go spełnienia aktorskiego. Tak to czuję i me tego 

nie zmieni. Dlatego zawsze z radokią i niecier

pliwością czel\am na współpracę ze Śmigasie
wiczem. W jego pracy nad przedstawieniem 

odpowiada mi absolutnie wszystko. 

- A ciebie nigdy nie pociągała reżyseria? 

.... 



- Oj nigdy, ale za to od lat „wyżywam się" 

jako scenograf Od 25 lat w krakowskim Dwor

ku Bialoprądnickim istnieje Teatr Lektur 

Szkolnych, z k._tó1ym z satysfakcjq współpracu

ję. Tam te.ż projektuję i realizuję scenografię. Na 

przykład udanie wykorzystałem do jednego z na

szych przedstawie!i, porzuconą wieki temu bar

dzo charakterystycznq „ błotną" podłogę, która 

była elementem scenogmfii w Biesach reżyse

rowanych przez Andrzeja Wa;dę. Nam się bar

dzo przydała - jako horyzont. 

- Niedawno zagrałeś w reżyserowanym 

przez Śmigasiewicza Procesie, ale w związku 
z tym, że nie samym kafkowskim Procesem 

człowiek i teatr żyje, od prawie piętnastu łat, 

ponad tysiąc razy wcielasz się w inspektora 

policji w Maydayu. Da się i tak? 

- Pewnie, że się da. Ws.zystko zależy od pu

bliczności. Oczywiście, że do tyle razy granych 

spektakli wkrada się rutyna, ale kiedy widzisz, 

Że to co mówisz po raz dziewięćset pięćdziesią

ty bawi, a zatem w jakiś sposób w.zrusza, to 

wiesz, .Że swoją robotę wykonujesz dobrze. 

- Czy po pięćdziesięciu łatach grania w te

atrze oraz trzyletnim nim dyrektorowaniu, 

możesz powiedzieć, czym to miejsce jest dla 

ciebie? 

- Ws.zystkim. Absolutnie ws.zystkim. I choć 

mam takie dwa miejsca na świecie, do któ1ych 

z radościq i niecierpLiwościq wyje.żdżam, za 

którymi tęskn ię, kiedy jestem w Kral\owie, to 

zawsze chce mi się wracać do teatru . Przyj/ć 

trochę wcześniej przed próbq, usiąść w bufecie, 

tutaj na Karmelickie;; albo na ławce na Sarego 

i zwyczajnie być. I pracować. I grać. Zawsze. 

\V iacisz u garderoby z Bogtbncm Grzybowiczcm roz

m awia la Magda lena Fu r<l yna 

andel 's Hotel···· Cracow, 31-154 Kraków. ul. Pawia 3 
Tel. : +48 12 66 OO 100, Fax: +48 12 66 OO 001 
lflfo@andelscracow.com. www.andelscracow.com, www.vi-hotels.com 

• hotel w samym centrum miasta prLy Dworcu 

Głównym PKP i Galerii Krakowskiej, 

• 159 nowocześn i e zaprojektowanych pokoi, 

w tym 6 apartamentów, 

• organizujemy konferencje, kongresy, szkolenia, 

bankiety, przyjęcia okolicznościowe 

oraz catering, 

• restauracja Delight poleca kuch nię 

międzynarodową, Oscar's bar drinki z całego 

Świata , 

• w każdą niedzie lę rodzinny obiad - brunch 

- nieiapomniane atrakcje dla dzieci. 

SUMM IT 
HOTIU I U SOIJS 

YIENNA INTERNATIONAl 



E. Starejki i J. Bohosiewicz w Rozmowach nocą, K. Szymczyk-Majchrzak. 

Premierą, która rozpoczęła jesienny sezon 

2005 roku, była sztuka współczesnego niemiec

kiego dramaturga - Rolanda Schimmdpfenni

ga. Podobnie jak to było w przypadku spekta

klu otv,1ierającej działalność Sceny na Sarego 7, 
pt. Push - up 1- 3 Schimmelpfenniga w reży

serii Andrzeja Majczaka, na swoje teatralne 

potrzeby zaanektował foyer Sarego. 

Udana scenografia Urszuli Czernickiej 

przenosiła widzów w świat współczesnej kor

poracji, i jej dążących za wszelką ce n ę do suk

cesów, pracowników. Kameralne przedstawie

nie, w którym rolę - Henryka zagra ł gościn-

nie aktor Starego Teatru Zbigniew Kosowski, 

spodobało się przede wszystkim młodym wi

dzom. Temat rywalizacji w pracy, przez któ

rą odbierana jest ludziom zwyczajną radość 

życia, wydawał się bardzo trafionym, aktual

nym problemem. 

Tej samej jesieni na Dużej Scenie Teatru 

została wystawiona słynna Noc Walpurgii 

albo krokl Komandora Wieniedikta Jerofie

jewa w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. 
Kapitalny tekst mówiący o zniewoleniu jed

nostki w systemie totalitarnym, nie trafił jed

nak w swój czas. Probl e my wolnościowe 

głównego bohatera, którego grał Dariusz 

Starczewski, wydawały się już mało obcho

dzić sytą konsumpcyjnym światem publicz

ność. Pomimo, że w tym wieloobsadowym 

spektaklu, powstało kilka bardzo ciekawych 

kreacji aktorskich, przedstawienie nie cieszy

ło się ani uznaniem publiczności, ani krytyki. 

To co za to okazało się kapitalnie trafio

nym przedsięwzięciem Teatru, to było powo

łanie Laboratorium Młodej Reżyserii, czyli 

przedsięwzięcia, w którym Teatr stworzył 

możliwość prezentowania najnowszej drama

turgii polskiej i światowej. 

Od marca 2006 roku w jedną z śród każ

dego mies iąca, Scena na Sarego staje się areną 

do testowania i konfrontowania współcze

snych tekstów dramatycznych. Po każdym z ta

kich zdarzeń teatralnych, które mają formę in

scenizowanych prób, odbywają się pełne twór

czej krytyki rozmowy z widzami. Od zarania 

istnienia projektu, jego koordynatorka i współ

twórczyni Renata Derejczyk, kładzie właśnie 

nacisk na możliwość bieżącego weryfikowa

nia z publicznością twórczości teatralnej. 

Pierwszą sztuką (8 marca 2006), która zosta

ła prezentowana w ramach LMR był Pasożyt 

Grażyny Treli i Marcina Wrony. 

Obok rozpoczęcia działalności Laborato

rium, do przerwy letniej w 2006 roku, na Sce

nie na Sarego zaprezentowano jeszcze cztery 

nowe spektakle. 

Również w marcu (4.03) miała tu miejsce 

premiera Ko1icówki Samuela Beckera w reży

serii Macieja Sobocińskiego. Nie7,wykle pla

styczna, przykuwająca uwagę scenografia sta

ła się areną, i to w sposób dosłowny, do zagra

nia świetnej roli przez Juliusza Krzys ztofa 

Warunka (Hamm) i dotrzymującemu 

kroku - Marcela Wiercichowskiego. 

J. K. Warunek i M. Wiercichowski 
w Końcówce S. Becketa. 



Kolejnym, rozpisanym na parę aktorów 

spektaklem, zrealizowanym z powodzeniem 

na Sarego okazały się Rozmowy nocą Karoli

ny Szymczyk- Majchrzak w reżyserii autorki. 

W spektaklu brawurowe role zagrali mło

dzi aktorzy: Ewelina Starej ki (Marysia) i Kuba 

Bohosiewicz (Marek). O ich postaciach tak 

m.in. pisał Paweł Głowacki w Dzienniku Pol

skim: Nie wiem jak nazwać aktorstwo Starej

ki i Bohosiewicza. Potężny takt? Skrajna deli

katność intonacji, gestów, mimiki? Poglądowa 

lekcja, jak,_ wiele na scenie można powiedzieć 

wyciszeniem i inteligentna grą ledwo widocz

nych i ledwo słyszalnyc/1 półtonów? Nie wiem. 

jedno jest pewne; wypoczywałem. (Dz. Polski 

1.04. 2006). 

Skoro autorka Karolina Szymczyk spraw

dziła się róvmież jako reżyserka, dyrektor 

Schoen zaprosił do stałego repertuaru Baga

teli Łoże Sergi Belbela, które wcześniej zre

alizowała w Łodzi. Ten należący do młodych 

aktorów spektakl, był manifestacją żywioło

wości i dobrej zabawy. 

Także na młodą obsadę, ale w zupełnie in

nym wydaniu gatunkowym mogli liczyć wi

dzowie, którzy oglądali Heddę Gabler H. Ib

sena w re żyse rii Dariusza Starczewskiego 

(premiera 14.05. 2006). 

W Heddzie, granej przez Annę RokJtę -

mówił reżyser przedstawienia w tekśc ie za 

mieszczonym w programie teatralnym - in

teresuje mnie podjęcie dyskursu filozoficznego, 

któ1y porusza problem przyjmowania przez 

człowieka najrozmaitszych postaw. Istotą tego 

rzadl\o granego dramatu jest l\onkluzja, że je

żeli nie odnajdzie się nawet banalnego sensu 

życia, człowiel\ zawsze się pogubi. 

W czasie, kiedy na Sarego, odbywały s ię 

kolejne premiery, na Karmelickiej trwały pró

by do z upełnie niecodziennego przedstawi e-

nia. Szalone nożyczki Paula Partnera w reży

serii Marcina Sławińskiego okazały się re

pertuarowym strzałem w dziesiątkę (premie

ra 1 kwietnia 2006 roku). 

W zaprojektowa nej przez Joannę Schoen 

scenografii salon u fry zjerskiego, dochodzi do 

morderstwa . Kto jest jego sprawcą musi zade

cydować ... widownia. 

Kapitalnie poprowadzone postaci , ze 

świetną rolą Wojciecha Leonowicza jako fry

z jera Tania i brawurowo przeprowadzane te

atralne śledztwo przez policjanta granego 

przez Łukasza Zurka, kryminalna intryga 

oraz interaktywne działa nia z publicznością -

zagwa rantowały absolutny sukces Nożyczl(Om. 

W ś lad za uznaniem widzów poszło uzna

nie krytyki: Właśnie ciebie, widzu, porucznik 

o to zapyta .z proscenium. Świadkiem jesteś. Masz 

opowiedzieć, coś widział. Masz zdecydować, kto 

dźgał. Naprawdę - jesteś sednem opowieści. 

Masz oceniać, masz decydować, ergo - masz 

pojąć, iż w teatrze nie jesteśjuż tylko tym męt

nym cz'elęciem, co się na scenę bezrefleksyjnie 

gapi i czel\a, aż teatr mu wymię w gardło wsadzi, 

naciśnie i wsączy jakieś prawdy do wierzenia na 

słowo. Rzecz jasna, ta w Bagateligi·a z publicz

nością miała być i jest tylko świetną, fachowo 

odegraną, farsową zabawą dwugodzinną. Tyl-

1\0 i aż ... - pisał Paweł Głowacki w Dzienni

ku Polskim, który jak pamiętamy, na premie

rze przedstawienia pokładał się ze śmiechu. 

Wesela by Czechow wyreżyserowane przez 

Andrzeja Domalika - premiera 21 paździer

nika 2006 - nic bałabym się nazwać perełką 

wśród przedstawień ostatnich lat. Skrzące się 

leciutką ironią, pobłyskujące dowci pem, ubra

ne w piękne kostiumy było reżyserską adapta

cją kilku wc zesnych opowiadań Antoniego 

Czechowa. Powołując si<;' ;,nowu na cytat kla

syka krakowskiej krytyki teatralnej, napiszmy 



P. Napora i M.Wiercichowski w Mafych zbrodniach ma/żeńskich. 

za Głowackim: W tym cz-ęsto, z niecodzienną 

le/f._kościq granym sensie, co chce być teatralnym 

afo1yzmem, migoczącym głównymi smakami 

czechowowsl(zdi opowieści, Domalik zdaje się 

szeptać: tal\ mo.żna, tai\ .. trzeba ... 

Okres od listopada 2005 do grudnia 2006 

należa ł do najintensywniejszych teatralnych 

w Bagateli. Przez te mie s iące odbyło się aż IO 
premier! Trzeba więc jeszcze odnotować, że 

do kofica grudnia miały miejsce jeszcze dwa 

teatralne wydarzenia . Tuż przed premierą 

urokliwego Wesela by Czechow, na Sarego 

Ewa Marcinkówna przedstawiła swo j ą wizję 

Małych zbrodni malże1iskicli - Erica Emanu

ela Smitha z Pauliną Naporą i Marcelem Wier

cichowskim (premiera 14 pażdziernika 20006). 

Ostatnią premierą tego inten sywnego 

okresu była polska prapremiera sztuki ukra

ifiskiej autorki N edy Neżdany Kto otworzy 

drzwi? w reżyse rii Waldemara Śmigas iewicza 
z rewelacyjnymi rolami Ewy Mitofi i Małgo

rzaty Piskorz. 
Mag<la lcna Fur<lyn;i (koniec CZ<(Śc i XV) 

Fiodor Dostojewski 

Zbrodnia i kara 
tłumaczenie: J. P. Zaj9cz kowski 
reżyseria: Waldemar Smiga ·icwicz 
scenografia: Maciej Prcycr 
muzyka: Mateusz Smigasic:wicz 

występują: Wojciech Leonowicz, Marek Bogucki, 
Anna Rokita , Piotr Różański, Przemysław Red
kowski, Bogdan Grzybowicz, Marcin Kobierski, 
1ichał Kościuk 

Prmziera -· Duża Scena - lislOpad 2007 
Czas mva11ia spd(lal(/11 120 111111111, I prurwu 

Sibyłłc Berg 

Pies. Kobieta. Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

pr.i:eklad: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Bolesław Rawski 
reżyseria światła: Kr1,ysztof Sendke 
dramaturg /asystent reżysera: Renata Derc jC?yk 

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marcin Kobierski 

Premiera - · Scena na Sarego - maj 2004 
Cuu 1rw,111ia spel(1akl11 91J minut, bez prurtvy 

Frances Hod~son-Burnctt 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven l\l arkwick 
reżyseria: J;in 11 sz S z:ydł< •w .... ki 
scenografia: Eli.bicia Kryw.sz:i 
przcklad: Krystyn" Podle.ska 
teksty piosenek: Ral<ol Dziwisz 
choreografia : Jacek -rom,isik 
występują: Zuz~onna I >lugosz, Monika ( ; ~ga, Witold Sun1w
k.1, Ma1rnsz \Vróhd . !'r/.cnl)"law Hranny, Mag<blrna Wa 
lacl1, Ja nll!-Z Szv~lluwski (go~.: 1n 11ii.:), I )on1t.1 l>t11 nyk-1b {grŃ-;111· 
1m:)/ Ka1ar/.yna.l.i1win, l,iot r ){(,ż;16ski. ' [j J cusz \Vic:czon:k, 
Piotr L'rhani .1k 

Premiera - listopad 1999 
Czas 11wJ11i11 ,pd(l<1kl11 I 10 111/11111, I pr:rt'1wa 

Roland Schimmelpfennig 

Push Up 
przekład: K:iruli11:1 Bikont 
reżyseria : Andrzl· j M.1 jl za k 
muzyka: Buhl.1w R," " ki 
scc:no&JTafia: L1r, 1. ub <:zlTnicka 
występują : Akb:ondra c;„dkw,b, l r;z.<ila Cr;1l11>wsb, 
Jak11h Boho~ i t." wirz. Zhignic\\' Ko-.o\\'ki (12,l>~c i1111i l') 

Premiera .- /iJ1opad 2005 . 
Cz.ii.• 1ru 1t1 111tJ sptl(tt11(/u I/(} 111111111. I pr::.en1JU 

Propozycja współcze ·nego odczytania 
Zbrodni 1 kary jak.1 składa ~cżyscr i ada
ptator tekstu - Waldemar Smiga icwicz 
- 10 próba podróży w głąb człowieka. 
Człowieka pr1-CJ~tcgo i zafascynowane
go swoją teorią, która wcielona w życic, 
pono•i absolutnl' fia,ko. 
Rozdygota ny emocjonalnie Raskolni
kow chciał aby zbrodnia jaką popełn ił 
pozostała poza nim, ale "zawodząc 'if 
na sobie", przekonu je sic;, 7.c jc5t to nie
możliwe. 

Sibyllc Berg opowiada histori~· pewnego 
związku z perspektywy naj lepszego pr1,y
jacida człowieka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznania się, towa
rzyszy im pode7.as kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy się na siebie obrażają, 
rozs1ają , marnują kolejne szamc. Berg 
ana lizuje dlaczego nam się nic udaje by
cie razem, dlaczego nic umiemy wybrać 
odpowiedniego partnera, dbać o to, co 
wydawałoby się najważniejsze. Coraz 
bard 1.icj zamykamy siit w sobie. Single 
opanowali pokolenie dwudzicsto-trzy
dziesto- i cz1crdzics1ola1ków„. Miłość za
sL1piliśmy seksem, bliskość - życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

Uroczy spektakl - musical, w którym 
obok aktorów grają niezwykle utalen
towant: dzieci . Do pewnego tajemni
czego ogrodu i do zimnych ludzkich 
snc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejszy spek
takl roku' 

rozpoczc,:cic godz. li 

Kameralny, współczesny dra mal o relacjach 
i stosunkach mi~·dzyludzkic h, panuj ;1cych 
w wielkiej korporacji. Wt'dlug Andrzeja 
;\Lijczaka doskonalt- opisany przt·z Schim
mclpknniga świat ;1mhicji i kariery dotyczy 
oj:\romncj rzeszy ludzi . \\Tarto zobaczyć jak 
p~c.sja, j;1kicj poddani "! pracownicy wiel 
ki ch korpor.1cji , zmienia ich życic <i>obislr. 



w repertuarze 
Ray Conney 
Okno na parlament 
tłumaczenie: \Vlżb1eta \Vo7.niak 
reżyseria: Paweł P1tc-r;i 
scenografia: Joanna Schoen 

występują: Wojciech Leonowicz/ Marek Boguc
ki , l'rzcmyslaw Redkow,ki, Juliusz Krzysztof 
Warum:k, Piotr Różaiiski, Marcel \.Viercicho\\ -
ski, i'vlid1;ił Kościuk, Paulin.i Napor;1, Alcksan
dr;i Godkwsb, Ewa Mitoń, Alicja Kobiclsb. 

Premiera - paźd~iernil( 2007 
C:t a.< 11 WtJma spd.;1al(lu 120 mmut, I p1~rwa 

Gerald Sibłeyras 

Napis 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 
muzyka: Micld Woźniak 

występują: Marcin Sianko, Paulina apora, Mag
dalena \.Vabch, i\falgorzata l'i,korz, Przcmyslaw 
łkdkow,ki , Aleksandra Godlewska, Adam Szarek, 
Marcek \Vicrc ichowsk1 

Premiera - Scena 1w Sarego 7, l(wieciCJi 20111) 
Czas 1rwc111w 1pc:ktuf(/11 70 mwut, he~ przerwy 

Doda Około-Kułak 

Siostrzyczki biorą 
wszystko 
farsa w trzech koalicjach 

reżyseria: Ewa Marcink<'m·n;i 
sccnogr-.1fia: rszula C zernicka 

Wystcpują: Ewa l\'!itoń, Alin:i Kami(1sb , Anna 
Rokita, Katarzyna Litwin, Alicja Kobielska, l\fa 
rek Bogucki, Anna Branny 

Premiera czawicc 21)01) 
C:;:;,i.< trm1111t1 -<fitk,tak/11 90 111i11111, bi:'"~ przent')' 

eil Simon 

muzyka: Marvin I-Iamlisch 
piosenki: C:irnlc Bayer S:iger 
przekład: Elżbi<.tt \V,?7.niak 
reżyseria: \.Valdcm;ir Sm igasiewicz 
scenografia: Maciej l'rcycr 

wysąpują: J\Ligdakna \\i;ibch, Przcn1ysbw Br:inny 

Premiera - ru-rwiff 2005 
(.';..~us trwanw sf1t'ktal(lll 120 mwut, 1 p n„". c' l'lt/cl 

Tytulowe okno znajduje si,- w ekskluzywnym 
apa1tamcncic hotelowym, w kt(lrym na rand
ki; umawia si;- urzi;duj;1cy minister z sekre
tarko) opozycyjnej pa1tii. Ale przebieg roman
tycznej schadz ki w zasadniczy sposób zmie
nia: wścibski kelner, nadgorliwy kierownik, 
zdracl 1.a ny lll;)Ż, ciapowaty sekretarz oraz 
ba wladnc cialo /.aklinmvane w oknie. 
\Vsp(liu.L"sny mi strz ;ingiclskiej forsy ·- nie
zrównany autor Maydaya - Ray Cooney -
pisz;ic Okno !ut parlwnrnt ponownie oferu

je widzom dwie godziny wsp;111iakj zabawy. 

rozpou.~·c i e godz. J 91 

Ch;-ć odkrycia ;iutora nieprzyzwoitego napi 
su, szkaluj;icego jednego z mieszkańców pa
ry;kiej kamienicy, jest punktem wyjścia db 
kapit;ilncj wsp<>lczcsnej, czarnej komedii. 
Gerald Sihkyras w Nap1j·ic, maluj ;ic galerię 
barwnyc h typ(>w ludzkich, odsiania ich ś miesz 
nosrki, kt(>re nic okawj;! si;- jedynie drobnymi 
mankamentami durakterbw. \Vywołany komi
zmem banalnej hisrorii ,;miech, powoli zamie
ra na ustach, niosąc za sob;-! refleksje na Lemat 
teoretycznie poprawnie myśhicego spokczeń-

rozpoc z~·c ie godz. J91 

Jeśli chcielibyście l'aóstwo zobaczyć <.:go
izm w jego najczystszej postaci , zaprasz:i 
my na prapremier~ pol skii:j forsy - Sio
strzyczki biorq wszystk_o. 

iczaprzeo.aln<) i rzadko spotykan<! w te
atrz<.: zalet;) Farsy w trzech l(oalic;i1ch ·
Siostr:::yc.::ki biorą wszystl(O jest to, iż jest 
to sztuka kobieca. ' api-;ma prl'.edewszyst
kirn dla aktorek, snvarza nieowa niczonc 
możli\\'oŚci kreacji damskich postaci. 

rm.pocz;-cic godz. 191 

On ... Prz<.:rnyslaw llr;rnny (zdohywc:i I 
nagrody nc1 tegorocznym Festiwalu Jedyn
ki \\ Sopocie) i Ona - Magdalena \Valach 
(znana 111.in. z serialu Pe11s;ó11at p()d Rr)żq) 
pracuj<! nad n;igraniem plyty, w komedii 
muzycznej 1 eila Simona, slynrn:go a111e
ryb11skii:go pisarza kum<.:diowq~o. On 
gr;1 kompozyLora, on~1 - ;1ulork\· tc..:k~tln\' 

i piosrnkarkl'. \Vzajrnrnil t:.1Scynacja przc
radz;i si<; stopniowo \\' milnść ... Musical 
jest od wiciu lat przebojem 114-st h"11d11. 
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w repertuarze 
William Shakespeare 

Othello 
tłumaczenie: Stanislaw Barańczak 
reżyseria i scenografia: MaCl(:j Soborińsk1 

muzyka: Bob.law Rawski 

choreografia: Kamila Jankowska, Witold Jurewicz 

występują: M;irccl Wicrcichowski, Urszula Gr;i
l>owska, Marcin Sianko, Magdalena Walach I Kam
ila Klimczak, Michał Kościuk, Anna Rokita, Piotr 
Róż;11iski, [);iriusz Starczewski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Sławomir Sośnierz, Wojciech Leonowicz, 

Adam Szarek 

Premiera - kwiccie1i 2007 
Cws trwaniu 1pek,tuk,/11 I /JO 111111. 1 przawa 

Franz Kafka 
Proces 
reżyseria i adaptacja: Waldemar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preyn 
muzyka: Krzesimir D,bski 
występują: Wojciech Leonowicz, Bogdan Grzy
bowicz, Piotr Różaiiski , Jakub Bohosiewicz, Ali
cja Kobielska , Kamila Klimczak, Przemysław 
l3ranny, Malgorzata Piskorz, Marcin Kobierski, 
Adam Sz:irek, Anna Rokita, Micha! Kościuk, 
Alina Kami foka, Sławomir Sośni<.:rz, Karolina 
Chapko, Marcin Sianko, Ewa Mitoi1, Katarzyna 
Litwin, Marek Bogucki, Dariusz Starczewski, 
Piotr Urbaniak 

Premiera - h'wpad 2001) 
C-:.as /rwania spd\tUl(fu 150 mrnut, I pr:Jcrwa 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Akksander Janicki 
muzyka: Marcel Chyrzyński 
występują: Krzy,ztofBochen<.:k, Jakub Bohosie

wiC7., Wojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Micha I Koścuk, Sbwomir Sośnierz, tuk;isz Żu
rek, Marcel \.Vicrcichowski, 1'1otr Urbaniak 

Premiera - marzec 2005 
C-:.aJ trwania s~k1ul\lu 135 mmu/, I pr:::e17t 'll 

IUl'acyd~y li 
przekład: El~.hicta Woźni:ik 

reżyseria: Marcm Sbwiński 

scenografia: Joanna Schoen 
występują: Alina K:unińsb, Anna Hranny. Kata
rzyna l .itwin, Malgorzata Piskorz, Krzys;.:tofBoche
nck, \Vojciech ł .cono\\'icz, i\.Iart:k I .itewka / 'fomasz Pllii•'rl' 
Petry kat I Jerzy Glyhin, ll·Lircin Kobierski, Maciej 
Slot:i, Lukasz Zurck 

Premiera - curwin 2005 
c~u trwa11ia Sf>l~'IUl(llJ J 20 }}]//llll, I f JJ":,t'rtUO 

Szi:kspirowski Othdlo jest pden kolorbw 
i odcieni widkiej miłości. Uczucie Othella 
i Dcsdemony jest wiecznie niezaspokojo
nym pragnieniem. To wyjątkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jest na intcnsyw
nq nami<;tności, instynkcie i cielesności. 
Bazuje na czystych <.:mocjach. Jest wielkie 
i porażaj;ice w swej sile. Ten dramat jest 
również histori<J ksenofobii pdncj niszcz:i
cych mechanizmów, intryg i osz-cz<.:rstw, 
rujnuj;iccj to, co najcenniejsze. Kochanko
wie przegrywają z wrogą i zazdrosną resz
tą świata. 
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Krakowski wieloobsadowy spektakl, to 
próba pokazania „stwarzaj:icego si~-'' bo
hatna, którego świadomość, zachowanie 
i reakcje tworzą ludzie, których napoty
ka JózefK. 
W arcytrudną rolę, żyjącq;:o poza rze
czywistością Józefa K. wcieli! si<; Woj
ciech Leonowicz - laureat tegorocznej 
nagrody im. Leona Schillera. Leonowi
czowi partneruje niemal cały zespół ak
torski Teatru Bagatela. 

Testostem11 Andrzeja Saramonowicza to 
blyskotliwa komedia o wspblczesnych 
mi;zczyznach, niezwykle zabawna anal iza 
,.s;1rnu.ej" natury. Zwi;izki z kobietami, re
lacjonowane przez bohat<.:rów, pobzują 
niezwykle b:irwny obraz m~·skiego świata. 

>!owe, 'zalonc przygody tabówbrza bi-



Edward Taylor 

Stosunki na szczycie 
przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria: Janusz Szydlow,ki 
scenografia: Joan na Sc hoc n 
kostiumy: Katarzyna Proniewska -Mazurek 
występują: Aleksandra Godlewska, Alina Ka
miliska, Urszula Grabowska, Dorota Pomyka
ła(gościnnic), Magdalena Walach, Marek Litew
ka, Marcin Kobierski, Piotr Różański, Sławomir 

Premiera - paździemik 2000 
Czas /l'wa11ia spd,1akl11 140 mmut,l pr:oeriva 

Karolina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 

Ewelina Starcjki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2006, 
C::as 1rwa111u sp..·ktaklu 70 111/11111, b"z przerwy 

Paul Partner 

Szalone nożyczki 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: .Marcin Sławi11ski 
scenografia: Joanna Schoen 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Marcin Slawi{i,ki 

występują: Aleksandra GoJlcwska, Ewa Mitoń, Woj
ciech Leonowicz, Pr/.cmyslaw Branny/ Pr/.cmysbw 
l~xlkowski, 1vlarcin Kobierski, Lukasz Żurek 

Premiera - kwieciol 2006 
Cw.< 11wu11ia spcktakl11 ok. 125 111/11111, I przerwa 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elżhict.1 Woźniak 

reżyseria: Vlojt:icch Pokor;1 
scenografia: Józef Napiórkowski I Joanna Schorn 

występują: Alma Kamińska, Katarzyna Litwin, 
Malgorzata Piskorz / nna Rokita, KrzrztofBo
chenck, Bogdan Grzybowicz, Maciej Slota, ·i:.
<kusz. Wieczorek, l'rzemy>law Rcdkowski, Lu 
kasz Zun:k 

Premiera - maj 1994 
c,1H /l'l<'Wllc/ Sf'l'klul1/11 I ;5 111111111.J prn·1w<1 

Brawurowa farsa . W luksusowym apar
tamencie, na najwyższym pii;trzc domu 
w Pary-i:u, spotykają sic; prominentni po
litycy Komisji Europejskiej. Ale nic jest to 

typowe, nudne spotkanie starszych panów„. 
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Kiedy czlowick boi sii; bliskości , milości 

i cxłpowicdzialności rodzą si<; Rozmowy llfJC•/· 

Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i handlowy flirt, zabijaj:! zalążki rodz;1-
cych sic; uczuć. 
&żyscrką a zarazem autorki, nagrodzonych 
na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu 
Glówn~ Nagrodą Publiczności Rozmów 

Karolina Szymczyk-Majchrzak. 
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Szalone nożyczki to niezwykla komedia 
kryminalna z „niespodzianki" oraz nazwa 
wyj;1tkowcgo krakowskiego salonu fryzjer
skiego, w którym zostaje popdnionc mor
derstwo ... Pr/.cbieg akcji spt:ktaklu w dużej 
micrze zal.:ży od ... publiczności! 
Pierwsze interaktywne przedstawienie 
w Polsce' Doskonała zabawa, w ktc'ircj 
można brać udzial wielokrotnie' 
\V Ameryce: sztuki nic schodzi z teatral 
nych ałiszy od ponad dwudziestu. lat, co 
zostało uhonorowane wpisem do Swiato
wej Ksi<[gi rekordów Guinnessa! 
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Legendarny spektakl Teatru Bagatela . 29 
)i,topada 2008 zagraliśmy po raz 1000. 
Wci:1ż wic;n:j chi;tnych niż bilctc'iw' 




