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Argentyńska pisarka i lekarka. Autorka dramatów 
i esejów z pograniaa filozofii, socjologii i etyki. Urodziła 
się w 1935 r. w Buenos Aires w rodzinie niemieckich 
emigrantów. Mieszkała w Argentynie, Niemaech, 
Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Anglii i Irlandii. Z;jwsze 
jednak pisała i pisze po niemiecku. 

Zasłynęła w latach 70. trzytomowym cyklem esejów: 
„Tresowany mężczyzna", „ Płeć poligamiczna" 
i „Koniec tresury'', wywołując skandal w środowisku 
feministycznym. W 1980 r. wydała prowokacyjną 
książkę ,,Starość jest piękna", w której zaatakowała 
wszechobecny kult młodości i jej nadmierne pro
mowanie w kulturze Z;jchodu. [)wa lata później 

sensację i dyskusje wywołała jej sztuka ,,Amerykańska 
papieżyca" o roli kobiety w Kościele katolickim. 
W swoim dorobku ma także kilka powieści m.in. 
wydaną w Polsce „Matematykę Niny Gluckstein" oraz 
liczne sztuki teatralne. 

Najbardziej znane i najczęściej grywane to: 
„Amerykańska papieżyca", „ Królowa i Szekspir", 
„Podróż Lady Astor", „Zemsta Izoldy" oraz 
„Zazdrość. Dramat na trzy faksy". 

Pisze o polityce. Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się wystawiony w Londynie w 1999 r. jej 
dramat „Speer" , historia architekta Hitlera. 
Spektakl zaszczyciła swoją obecnością królowa 
angielska Elżbieta li. „Królowa i Szekspir'', często 
wystawiana na polskich scenach, to zapis ostat
niego dnia życia Elżbiety I. 

Pisze o miłości. „Zazdrość . Dramat na trzy 
faksy", historia miłosna trzech kobiet i jednego 
mężczyzny. 

ZAZDROŚĆ - uczucie wywołane pragnieniem wy
łącznego posiadania, lękiem przed utratą czegoś lub 
kogoś; także pragnienie posiadania cech, przed
miotów, sukcesów osiąganych przez inne osoby, 
wywołane poczuciem braku lub niesprawied
liwości. 

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982 r. 

Uczucie odczuwane w momencie frustracji , 
gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzebę 
i osoba posiadająca ten obiekt. Uważana zazwyczaj 
za uczucie negatywne, choć w lagodnej formie 
może być np.: bodźcem do pozytywnej konkurencji 
i realizacji własnych aspiracji. Jedną z ważniejszych 
jej odmian jest chorobliwa zazdrość o partnera. 
Wiąże się ona z brakiem zaufania, chęcią kontroli 
i nadzorowania drugiej osoby oraz agresją . 

„Zazdrość jest uczuciem najbardziej pobudzającym wyobraźnię." 
Stanisława Fleszarowa-Muskat 

„( . . ) Laszlo, bohater „Zazdrości", ten to wyjątkowa 
ofiara. Trzy kobiety walczą o niego jak lwice, 
a on tylko łaskawie przenosi się z łóżka do łóżka 
i z piętra na piętro apartamentowca w poszuki
waniu coraz młodszego ciała . Może rzeczywiście nie 
są to ideały . Ale proszę zwrócić uwagę, że niektó
rymi z nich kobiety są opętane . A mężczyzna, 

którego pragną dwie kobiety, jest jak akcja, której 
kurs się negocjuje„ . Jak obraz, który się chce mieć, 
bo jest ktoś, kto tylko czeka, żeby sprzątnąć nam go 
sprzed nosa ... I w końcu przynosi się go do domu, 
ogląda i stwierdza, że się za niego za dużo zapła
ciło ." 

„Wysokie obcasy", 6 marca 2004, Esther Vi lar. 
tekst: Roman Pawłowski 

0ec>erl zsec:m1u 
GRZ8CHÓW 
GlÓWnYCH 



ORGANIZATOREM TEATRU JEST MIASTO KOSZALIN 

BClr:TYCKI reaTR DRaTiaTYCZnY im. JUIUSZO S<OWOCKl8GO w KOSZOLnie 

Dyrektor naczelny - Zdzisław Derebecki Dyrektor artystyczny - Jacek Papis 

asystent dyrektora, koordynator pracy artystycz.nei; Beata Barów 

kierownik techn.: Antonina Os.akoW'Ska-Huss; ?<a kierownika ds. sceny: Edward Sagan 
montażyści dekoracji : Marek Grai>ow<kL Eliasz Nawrot, Krzysztof Kotowski, Marek Krupski. Piotr Rusek, 

Ryszard Pelc; pracownia akustyczna : Jakub Kolos, Paweł Skoc:zyk; pracownia elektryczna : Marek Płocharski, 
Piotr Bartoszewicz; pracownia ślusa rska : Krzysztof Mariak: pracownia plastyczna: Beata Jasionek; pracownia 
krawiecka : Jan Marciniak, Anna Uckun; pracownia fryzjerska, garderobiane: Mariola Sapińska, Renata 
Borowska, Estera Szulc, Emllia Patrzek 

Biuro Organizacji Widowni - Włodzlmiel'l Szymczyk (k1erown1k); speqal1śc1 ds. spektakli miejscowych : Dagmara 
Telińska, Magdalena Mokros, Katarzyna TudnJj; specjaliści ds.. promocji : Magdalena Boakowska, Magdalena 
Skoaypie<, Sławomir Dudek; grafik: Barbara Sosnowska 

Opracowanie literaclcie programu : Magdalena Boczkawska 
Projekt plakatu: Seata Jasionek 

MECENl<CI TEl<TRU 

&AL TY(Kl TU.Tli: Clf!A,\U,TY(ZHY W ICOSZAUNI[ 
.,.,YIERA rou.HSOWO 

Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Obsługa liastronomiana 

partnerzy mt'dialnl 

TV.Pm:m;m ~YO>:: '" 

STAROSTWO 
POW LATOWE 

MARSZALEK WOJEWĆOLTWA 
ZACHOO~IOPOMORSKIEGO 

li]I 

obsl~• lnfor""tvczn• ~P.J~D~~~~ 

~ Gws KoszALINSKI 

Teatr ochrania FlRiM OCH RONY MIENIA. O!SCRETIO 


