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WOODY ALLEN (właśc. Allen Stewart Konigsberg), ur. 1.12.1935 
na nowojorskim Brooklynie; amerykański reżyser, aktor, 
scenarzysta, dramaturg, klarnecista jazzowy. Jedna z najwięk
szych indywidualności współczesnego kina, a jednocześnie 
jeden z najpłodniejszych reżyserów (ponad 30 filmów). Już jako 
nastolatek zaczął pisać pierwsze humorystyczne teksty: 
gazetowe dowcipy, skecze dla komików estradowych, 
scenariusze do rozrywkowych programów TV. Przez semestr 
studiował na wydziale filmowym uniwersytetu nowojorskiego. 
W 1961 roku rozpoczął samodzielne występy kabaretowe w loka
lach Greenwich Village; dzięki inteligentnemu poczuciu humoru 
i bezlitosnej autoironii szybko trafił do telewizji, zyskując status 
jednego z czołowych komików. Od początku lat 60. rozpoczął 
także współpracę z magazynem HNew Yorker", jako autor 
dowcipnych felietonów. Kontynuacją jego literackich pasji będą 
książki : NBez piórH, HSkutki uboczne", „Czysta anarchiaH, 
„Wyrównać rachunki", „Obrona szaleństwa". W Polsce w 2008 
roku ukazał się liczący niemal 500 stron tom 
rozmów z reżyserem, przeprowadzonych 
w latach 1971-2007 przez Erica Laxo. 
W filmie zadebiutował w 1965 roku, 
występując w komedii „Co słychać, 
koteczku?" (reż. C. Don ner). Za rok zasłynął 
jako twórca dwóch przebojowych sztuk 
teatralnych: „Nie pij wody" i ,,Zagraj to jeszcze 
raz, Sam". Pierwszym filmem wyreżyserowanym 
przez Allena był „Bierz forsę i w nogi" (19691, stylizowana na 
dokument parodia filmu gangsterskiego, do której napisał 
scenariusz i w której zagrał główną rolę. Wypracowany przez 
Allena typ humoru bazował na absurdalnych skojarzeniach, 
autoironicznym dystansie, inteligentnych odniesieniach 
literackich, filozoficznych i filmowych; nawiązywał także do 
specyfiki humoru żydowskiego. Pierwszy artystyczny sukces 
osiągnął komedią .Annie Hall" (1977, Oscar za najlepszy filmowy 
scenariusz i reżyserię). Stworzył tam niepowtarzalny wizerunek 
rozgadanego żydowskiego neurotyka, mieszkańca 
współczesnej metropoliii, który bezustannie analizuje 
rzeczywistość, zdradzając przy tym swoje lęki i obsesje. 
Inwestując w ten image wiele z siebie samego sprawił, iż 
w wyobraźni widzów wizerunek idealnie stopił się z rzeczywistą 
postacią. Odtąd jego filmy - niezależnie od gatunku 1i dominu
jącej tonacji - zaczęły dotykać problemów poważniejszych, on 
sam zaś osiągnął intelektualną dojrzałość i stylistyczną biegłość. 



,,Mówi się, że jeżeli moje filmy mają jakiś jeden wielki temat, 
dotyczy on różnicy między rzeczywistością i fantazją. Pojawia się 
on w moich filmach bardzo często. Myślę, że tak naprawdę 
problem tkwi tym, że ja nie cierpię rzeczywistości. A ,jest to, 
niestety, jedyne miejsce, w którym można zjeść na obiad dobry 
stek! Wydaje mi się, że zaczęło się to w czasach mojego 
dzieciństwa, kiedy nieustannie uciekałem w świat filmu. Byłem 
chłopcem bardzo wrażliwym, a dorastałem w tak zwanej złotej 
epoce kina, kiedy na ekranach pojawiały się te wszystkie 
wspaniałe filmy. Pamiętam, kiedy wyświetlano „Casablancę" 
i „Yankee Doodle Dandy'' - wspaniałe amerykańskie kino. 
Pamiętam także Prestona Stugesa i Franka Caprę. 
Zawsze uciekałem od rzeczywistości, żeby znaleźć się 
w świecie filmów. Mogłem porzucić swój skromny 
dom i zapomnieć o tych wszystkich problemach, 
w szkole, w rodzinie i wejść w całkowicie odmienny 
świat, gdzie żyli ludzie w apartamentach z białymi 
telefonami, gdzie można było spotkać cudowne 
kobiety i wspaniałych mężczyzn, którzy zawsze umieli 
znaleźć odpowiedni dowcip, gdzie wszystko było 
zabawne i zawsze dobrze się kończyło, a bohaterowie 
byli prawdziwymi bohaterami i w ogóle wszystko 
wydawało się nadzwyczajne. Myślę, że zrobiło to na 
mnie ogromne wrażenie i miało druzgocący wpływ. 
Znam wielu ludz1i w moim wieku, którzy nigdy nie 
potrafili się z tego otrząsnąć i zawsze mieli kłopoty ze 
swoim życiem. Będąc w :zaawansowanym wieku -
50 czy 60 lat - ciągle nie potrafią zrozumieć, dlaczeg,o 
życie tak właśnie wygląda, dlaczego to wszystko, w co 
wierzyli dorastając, co odczuwali i czego prqgnęli, 
i co przyjmowali za rzeczywistość, okazało się 
nieprawdą, bo rzeczywistość pokazała oblicze o wiele 
bardziej surowe i brzydkie. Kiedy siedziałeś w sali 
kinowej, myślałeś, że to wszystko jest prawdziwe. Nie 
sądziłeś, że takie sytuacje są możliwe tylko w filmie. 
Myślałeś sobie: „Cóż, to nie jest moje życie. Mieszkam 
przecież w ubogim miejscu na Brooklynie. Ale jest na 
pewno wielu ludzi na świecie, którzy mają takie domy, 
biorą udział w wyścigach konnych, spotykają piękne 
kobiety, ai wieczorami chodzą na koktajle". To był 
całkowicie inny świat. Potwierdzały ten obraz kolorowe 
magazyny, w których mogłeś przeczytać o ludziach 
żyjących zupełnie inaczej i szczęśliwych jak bohaterowie 
filmów. 

Było to druzgocące wrożenie i nigdy nie udało mi się tego do końca 
przezwyciężyć. I znam wielu ludzi, którym również się nie udało. Ten 
motyw stale pojawia się w moich filmach: pragnienie kontroli nad 
rzeczywistością, potrzeba pisania własnych ,,scenariuszy'' i mani
pulowania nią w dowolny sposób. Podobnie jak pisarz czy twórca 
filmowy, możesz tworzyć świat, w którym sam pragnąłbyś żyć. 
Podobają ci się ludzie, których stworzyłeś, sposób, w jaki się 
ubierają, to, gdzie mieszkają i to, jak rozmawiają. I przez kilkai 
miesięcy masz możliwość bycia w tym świecie. Ludzie d poruszają 
się w rytm pięknej muzyki i ty możesz także w tym uczestniczyć. 
Dlatego zawsze można odnaleźć w moich filmach głębol<ie 
przekonanie o wyższości tego wyidea'lizowanego życia, o wyższości 
fantazji zderzonej z przykrą rzeczywistością". 





agmenofobia ~ęk przed ustawieniem się 
w nieodpowiednie1 koleice) 
Definicja tej fobii może i sugeruje zwykłą słabostkę, 
zapewniam jednak. że sprawa jest znacznie poważ
niejsza. Agmenofob cierpi kilkuminutowe. a w skrajnych 
W(padkach nawet kilkugodzinne rozterki. zanim stanie 
w konkretnej kolejce, z obawy, że będzie obsługiwana 
wolniej niż inne. Niektórzy lekarze uważają. że coś z agme
nofoba drzemie w każdym z nas. Niewielu ludzi może 
z ręką na sercu powiedzieć, że nigdy nie zdarzyło im się 
zorientować. iż w banku wybrali najwolniej obsługiwaną 
kolejkę. Podobnie. kto z nas może stwierdzić, że stojąc 
w jakimkolwiek ogonku. nigdy z niepokojem nie 
przypatrywał się innym, próbując porównać p.t.p. 
(przeciętne tempo przesuwania)? Wielu agmenofobów, 
ldOrych dolegliwość ta trapi od dłuższego czasu, zawsze 
chodzi do sklepu ze znajomym. pełniącym funkcję 
figuranta w konkurencvtnel kolejce, by zmniejszyć jej 
szanse. Osoby cierpiące na odmianę tej choroby zwaną 
agmenofoblq specifica nie tylko obawiają się tego, że stoją 
w wolno obsługiwanej kolejce, ale są wręcz przekonani, 
ze kolejka ta porusza się w ż61wim tempie wiośnie dlatego, 
że to oni w niej tkwią. Ci ludzie naprawdę zasługują na 
współczucie. 
!Etymologia: agmen - stado, tłum} 

praelocufobia (lęk przed szufladą) 
Chociaż z definicji obawa dotyczy tylko szuflady. praelocufob 
w rzeczywlstokl boi się jej zawartości I swojej kompletnej 
Aezdol~i do zapanowania nad niq. IWNitrrrytu o starych 
kółkach na klucze, kilku rolkach taśmy klejqcej. nowych I uży
wanych bateńach pomieszanych tak. że nie wiadomo, które 
nadolq się do użytku-wszystkie te rzeczy wywolujq u prae
locufobo nawracajqce koszmary. Ponadto praelocufcb 
obawia się. że gdy otNorzy szufladę. znajdzie w niej zbyt 
dużo przedmlotOW, których nie po1rzebuje, ale nie może ich 
wyrzucie:, albo odkryje wiele rzeczy, o ldOrych istnieniu nie 
miał pojęcia- lecz I tok Ich nie wyrzuci. Jeżeli jednak wejdzie 
do labiryntu (my byśmy powiedzielł: olwol2y szutladę), w 1el 
samej chwill zooidzie się w świecie rodem z .Kola for1uny". 
Otworzy szufladę, opróżni jq ... i już nigdy nie będzie w stanie 
włażyt z powrotem żadnego z przedmiotów, mimo że nie 
stoi za nim prezenter I nie wykrzykuje, że zostało już tylko 
trzydzieści sekund. Cierpiący no praelocufoblę mone 
obawiają się, że szuflado zaklinuje się I nie będq mogU jej 
otworzyć, i że będą musieli włożyć do środka rękę, żeby ją 
naprawić. Powszechnie wiadomo. że praelocufobia nie 
dotyka dzieci. Na widok bezużytecznych przedmiatOw 
w szufladzie dzieci reagują okrzykami podniecenia, 
zupełnie jak Kolumb. który za jednym razem trafił na obie 
Ameryki. 
{Etymologia: praedpuus - specjalny, locus - miejsce} 

T Llhoreau .Spokojnie. to tylko fobia·, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008 



Grzegorz Kempinsky 

Ukończył wydział reżyserii PWSFTViT w lodzi (11 991). Od 2006 
roku jest etatowym reżyserem Teatru ś l1ąskiegio, gdzie 
zrea'iizował „Pana Pawła" Dorsta (2004), „Oskara i panią Różę" 
Schmitta (2005), „Króla Edypa" Sofoklesa (2005), „Push-up 1-3. 
Ostatnie piętro" Schimmel'pfennigai (2005), ,,Sinobrodego -
nadzieję kobiet' Loher (2007), „Zdobycie bieguna południo
wego" Kargego 12008) i ,,Jordan" Reynolds i Buffini (2009). 
Współpracował również z Teatrem Studyjnym w lodzi, Teatrem 
Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Dramatycznym w E liblągu, 
Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatrem im. Osterwy 
w Lublinie. Jest także autorem scenariuszy filmowych, 
tłumaczem (,,Panna Julia" Strindbergal, realizatorem progra
mów publicystycznych, reżyserem teledysków i spektakli 
telewizyjnych. 
Dwukrotnie otrzymał nagrodę Złotej Moski - w roku 2006 za 
reżyserię „Oskara i Pani Róży" i „Push-up 1-3. Ostatnie piętro"; 
w 2008 za ,,Sinobrodego - nadzieję kobiet' i „Boga" (spektakl 
Teatru Zagłębia). 

Barbara Woło s iuk 

Scenografka, absolwentka krakowskiej ASP (dyplom u prof. 
Jerzego Skarżyńskiego) . Od 1994 roku związana z Teatrem 
im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie stworzyła scenografie m. in. 
do „Wieczoru Trzech Króli" Szekspira, „Krzeseł" Ionesco, 
„Prezydentek" Schwaba, „Balladyny" Słowackiego; jest także 
autorką kostiumów do wielu spektakli w reżyserii Krzysztofa 
Babickiego, takich jak „Biesy" Dostojewskego, „Dziady" Mickie
wicza, „Don Carlos" Schillera. „Operetka" Gombrowicza, „Hamlet' 
Szekspira, „Demokracja" Frayna, ,,Miłość na Krymie" Mrożka, 
„Wesele" Wyspiańskiego, „Idiota" Dostojewskiego, ~rmacja" 
Huellego, „Frank V. Komedia bankierska" DOrrenmatta, 
„Rock'n'roll" Stopparda, „Hiob". Z Krzysztofem Babickim współ
pracowała również w Teatrze śląskim - „Romeo i Julia" Szekspira, 
„Panna Julia" Strindberga i ..Zbrodnia i kara" Dostojewskiego. 
..Zagraj to jeszcze raz" to jej kolejne spotkanie z Grzegorzem 
Kempinskym - w minionym sezonie była autorką kostiumów do 
„Boga" Allena w Teatrze im. Osterwy w Lublinie. 
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TEATR SLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl, 

www.teatrslaski.art.pl 
DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-Błach, 
asystent dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
sekretarz literacki Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy 
artystycznej Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska, kierownik 
administracji Barbara Króliczek, dział edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz
Janiszewska, specjalista ds. biznesu i marl<etingu Barbara Wolniewicz, rzecznik prasowy, 
fotograf, webmaster Krzysztof Lisiak, kontaktz mediami Irena Myszor, kierownik widowni 
Ewa Wójcik. 
Główny i nżynier Paweł Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki.elektrycy 
Jerzy Boczkowski, informatyk Marcin MOller, koordynator techniczny Roman Klyta, 
brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, Wojciech Smolarczyk (zastępca), obsługa sceny Lech 
Hamerlik, Mariusz Konieczny, Sebastian Krysiak, Kamil Małecki, Sylwester Pozłótko, Piotr 
Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek (kierownik), 
Marek Skutnik, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak (kierownik), Waldemar Janiszek, 
Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata Dzianowicz, pracownia 
krawiecka Ewa Kerger (kierownik), Anna Malinowska (zastępca), Barbara Manowska, 
Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna Kulik, Aneta Oskard, 
pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, pracownia malarsko
modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, pracownia tapicerska Karol Koj, 
pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, magazyn dekoracji 
Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, rekwizytornia Ireneusz Gajda, 
Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), Anna Jamróz, Maria Kraczla, 
Konrad Parys . . 

Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2 
Scena w Malarni ul. Teatralna 2a. 

Centrala tel. 32 258 72 51, 32 258 72 52, 
Sekretariat tel. 32 258 89 92, tel.jfax32 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-17.00, tel.jfax 32 258 89 67. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, 

od wtorku do soboty w godz. 10.00-19.00, (przerwa 13.00 -13.30) 
w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, tel. 32 259 93 60 

redakcja Anna Podsiadło, współpraca Tomasz Klauza 

projekt, rysunki I opracowanie graficzne Agata Kurzak, 

współpraca Krzysztof Lisiak 
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