


Susan Stroman I John Weidman Conład 

Teatr Wielki 
w Łodzi 



WOJCIECH IOGUStAWSKI 

o mimice (fragment) 

Mim ka j st ntuk nul1d-0wanl1 przyj mnoicl4 I prawd11 wszelkich poruszeń ciała 
udzk go wy bru1)11cy h rozll zne uczucia I nami tno c1 n du zę I go dz łaj ce. 

J t prz to nauk4 do w t1w1 n koni czn1e potrz bn albowi m wymowa cho by 
n1}doskon1 n z pom y m mik J~st tylko opow1ad n em j kow go zduzen a al 

1udo n da wyo rai n 1 zewn trznych por sz n o ób kt6r w tym zduuniu 
dz ał.lty 

Mimika jest sztuką samodzielną, bez pomocy bowiem żadnej sama 

wzbudzić może w patrzących smutek, żal, rozpacz, podziwienie, 

wesołość, śmiech i wszelakie inne uczucia. 

( ... ) 

Skłonności - chęć, żądze, odraza, nienawiść - wzniesione do 

pewnego stopnia gwałtowności odbierają nam wo l ność rządzenia 

sobą i naówczas dusza nasza staje się niejako cierpiącą; a stąd 

pochodzą nasze czucia, czyli pasje albo namiętności. Wszystkie 

uczucia człowieka są skutkiem rozkoszy lub bólu, a uczucia takowe 

od naszej nie zawisły woli. Wszystko, co w nas uczucia radości 

i rozk; szy sprawuje, utrzymuje, pomnaża, cokolwiek jest zdolne 

odwrócić od nas przykrość i boleść, nazywamy dobrem; cokolwiek 

temu przeciwne sprowadza na nas skutki, złem nazywamy. 

W. Bogusławski 

Mimika 

PIW, Warszawa 1965 

-
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ANNA NASIŁOWSKA 

Niepokój 

Potem cień zaczyna pojawiać się na jawie. Lekkie drżenie przeradza 

się w niepokój. Może się jeszcze rozpłynie? Może dałoby się jeszcze 

uciec? Ale dokąd uciec przed cieniem? Przed własną obsesją . Może 

w ciemność. Trzeba by w ogóle wyrzec się światła. Kiedy już się 

rozprzestrzeni, zjada po kolei wszystkie codzienne myśli. Zaczyna się 

od najwyższych pięter. Potem przechodzi w dół. Zadomawia się 

między sprzętami. Infekuje nawet buty. „Włożę dzisiaj te ładniejsze". 

Dlaczego? Dlatego. Albo: „Te, co wtedy". Kiedy? Nieważne. 

Odpowiedź jeszcze niemożliwa. Trzeba by się przyznać przed sobą do 

zbyt wielu rzeczy. A wstyd. 

Cień rośnie cicho, za plecami. Podstępnie zaraża wszystkie książki. 

Wślizguje się między wersy. Zaczyna wyglądać ze stronic każdej 

czytanej powieści . Rozpoznajesz go: to on, ten dojmujący brak, twój 

nieodstępny towarzysz. Kiedy jakaś ona wyjeżdża z miasta. Kiedy on 

ją opuszcza. Kiedy zapomina. Przybiera kształty wszystkich 

nieszczęśliwych historii miłosnych. I kiedy wszystkie po kolei zdrady, 

śmierci i rozstania zaczynają cię prześladować - pojawia się na 

horyzoncie ta osoba. Bliska i cudowna. I od razu odpowiada na twoje 

najważniejsze pytanie, nawet jeśli było całkiem nieme, bo brak 

odwagi, by je zadać . „Tak, i ja". I uśmiecha się. Treść domyślna : 

tęsknię, pragnę, kocham. 

To jest szansa. Żeby zmienić historię choroby w zwykłą historię 
miłosną. Chroniczną, mniej dojmującą . Z jakimś końcem, być może 

nawet szczęśliwym, choć nie wiadomo, co to znaczy. „A potem 

rozstali się i żyli długo i osobno, zachowując o sobie dobre 

wspomnienia. Wysyłali sobie życzenia na urodziny. Szczere i co 

roku". Tak na końcu dobrej bajki. Są i złe, ale o nich lepiej zapomnieć. 

I myślisz: przyjmę wszystko, co się zdarzy. Wszystko jest lepsze niż 

ten niepokój, niech się wreszcie skończy, dobrze czy źle. Niech się 

dzieje, co chce. 

Z tej iluzji wypływa życie. I boli. 

A. Nasiłowska 

Historie miłosne 

Świat książki, Warszawa 2009 
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Częśc I Swinging 

Dziewczyna 
Mariya Kasabova 
Bogumiła Sza leńczyk 

Arystokrata 
Piotr Ratajewski 
Gi ntautas Potockas 

Służący 

Nazar Botsiy 
Adam Grabarczyk 

• 
• 

Częśc li Did You move? 

Żona 
Beata Brożek-Grabarczyk 
Ju lia Sadowska 

Narzeczona 
Bogumiła Szaleńczyk 
Ewa Kowalska-Brodek 

Kobieta w ciąży 
Monika Szymurska-Prokop 
Ewa Kowalska-Brodek 

Dziewczyna z papierosami 
Anna Pruszyńska-Galvany 

Ewa Kowalska-Brodek 

Photo girl 
Matylda Molińska 
Ewa Kowalska- Brodek 

Mąż 

Tomasz Kubiatowicz 
(gościnnie) 
Grzegorz Szostak 
Mariusz Caban 

Kierownik sali 
Gienadij Rybalchenko 
Witold Biegańs ki 

Kelner 
Piotr Ratajewski 
Gintautas Potockas 

Drugi kelner 
Adam Grabarczyk 
Mariusz Caban 

Pomocnik kelnera 
Wiktor Krakowiak-Chu 
Jan Łukasiewicz 

Narzeczony 
Aleksander Miedwiediew 
Jan Łukasiewicz 

Mąż kobiety w ciąży 
Krzysztof Pabjańczyk 
Jan Łukasiewicz 

Wujek Vinnie 
Nazar Botsiy 
Mariusz Caban 

Częśc Ili Contact 

Dziewczyna w żółtej 
sukience 
Agata Jankowska
Dobrowolska 
Walentyna Batrak 

Nina 
Monika Szymurska-Prokop 
Aleksandra Godlewska 

Dana 
Bogumiła Szaleńczyk 

Matylda Moli ńska 
Aleksand ra God lewska 

Pascale 
Marta Andrzejowska 
Matylda Moli ńska 

Stephanie 
Mariya Kasabova 

Aleksandra Godlewska 

Moyumi (Trouble} 
lkuko Yotsuyanagi 
Matylda Moli ńska 

Shannon 
Anna Pruszyńska-Galvany 
Aleksandra Godlewska 

Michael Wiley 
Mariusz Ostrowski 
(gościn nie) 
Marcin Ciechowicz 

Barman 
Tomasz Kubiatowicz 
(gościn nie) 
Grzegorz Szostak 

Jack 
Witold Biegańs ki 

Mariusz Caban 

Johnny 
Nazar Botsiy 
Mariusz Caban 

Joe 
Adam Grabarczyk 
Mariusz Caban 

Scott 
Piotr Ratajewski 
Gintautas Potockas 

Peter 
Krzysztof Pabjańczyk 
Aleksander Miedwiediew 

Samotny facet 
Wiktor Krakowiak-Chu 
Aleksander Miedwiediew 

Tome 
Wojciech Domagała 
Aleksander Miedwiediew 

muzyka z taśmy 

Libretto 

John Weidman 

Choreografia 

Susan Stroman 

Odtworzenie oryginalnej reżyserii 
Tome' Cousin 

Drugi choreograf 
Leeanna Smith 

Oryginalna reżyseria 

Susan Stroman 

Scenografia 
Zsolt Khell 

Kostiumy 
Rita Vel ich 

Reżyseria światła 

Jerzy Stachowiak 

Inspicjentka 
Anna Krzem i ńska 

„ 

Kierownik baletu 
Anna Krzyśków 

Koordynator pracy baletu 
Jarosław Biernacki (współpraca) 

Akompaniatorka baletu 
Elżbieta Bruc 

W 2000 roku Contact zdobył cztery nagrody 

Tony Award: 
• za najlepszy musical 
•dla najlepszego aktora 
• dla najlepszej aktorki 
• za najlepszą choreografię 

-
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TOME COUS N 

O pracy nad spektaklem 
6j zwl z k z projekt m, ktory rozwln'1ł si w przrłomowy music&! Conuct" 

rozpo 2'11 st od zwykłego prt słuchania w N wym Jorku Ja.ko jtden z 1 7 tAncen:y 
wy ranych o obtśdt przez Su~n Stroma.n p nnzego dni& pr&cy w edzlaiłem 
e to pn st&wt nie będ11 czymś wyj tkowym. Powst&ło n& buie dośw aidcun a. 

uwodow go wszystkich &rtystów, · ykorzyst&ło p łnię Ich ekspresji buduj„c 
wu łkie mocj poprzez ekst muzykę i ain c. 

Czasami zabawny i dowcipny, czasem straszny i prowokujący, zawsze 
jednak interesujący „Contact", zmienit wiele w artystycznym 

postrzeganiu tego, co byto możliwe w musicalu. Oddziaływanie 

spektaklu na widzów byto wręcz niezwykte, dlaczego więc nie 

realizować go w innych miejscach? 

Z wielką chęcią podjątem wspótpracę z Susan Stroman, najpierw 
w Stanach Zjednoczonych a potem na arenie międzynarodowej. 

Cieszę się, że Teatr Wielki w Łodzi przedstawi „Contact" polskiej 
publiczności. 

Pracując pod kierunkiem Stroman, każdy członek pierwszej 

(broadwayowskiej) obsady, inspirowany tekstem Johna Weidmana, 
wydoS°ywał z siebie maksimum umiejętności aktorskich. Rzadko 

teatralne środki wyrazu są tak zmieszane w spektaklu muzycznym, 

jak w przypadku „Contactu". Aktorzy muszą myśleć i reagować jak 
tancerze, podczas gdy tancerze biorą na siebie odpowiedzialność 

pokazania w pełni ukształtowanych postaci scenicznych ruchem, nie 

stosując jednak klasycznej, baletowej pantomimy. Zawsze jest 
w fazie prób chwila, którą nazywam „Ah! Hah!" To ten moment 

btysku, gdy caty proces twórczy uderza w wewnętrzną strunę 
każdego wykonawcy i oni ,,łapią" istotę spektaklu. To wspomnienie 

cenię sobie najbardziej z warsztatów z Susan i Johnem. Moment, 
kiedy wreszcie „złapałem". Nie mogę się doczekać, kiedy ta chwila 
nadejdzie w Łodzi . 

•• ••••••••••• 
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HILIP ltO H 

Oszustwo (fragment) 

Lubię tanczy d r.co JHtl!m w t m rna: w Mu ba dz d b a M i ę u rst m 
w tym wyj4tk wo ob .tje m ę bow e u ut to 

bt I WS ęd1 

e m 

Muszę więc być nieźle pijana, aby zacząć tańczyć. Poza tym nigdy tak 

naprawdę nie lubiłam tańczyć w dyskotece z moim mężem. Mimo że 
ma wspaniałą kondycję, jest dobrze zbudowany i pełen wdzięku, 

nigdy się w tym nie potrafiłam odnaleźć. 1 on o tym wiedział, choć 

próbowałam to ukryć. Poza tym należymy tylko do jednego night
clubu, który jest według mnie bardzo nudny i dla ludzi w średnim 

wieku. To klub dla ludzi, którzy przychodzą tam 

z dziwkami. Mówię o tym, gdyż inaczej nie zrozumiesz tego, co chcę 

ci opowiedzieć. A chodzi w tej opowieści o to, że poszliśmy na 
uroczystą kolację ze starymi przyjaciółmi wszyscy tacy otwarci 

i lewicujący. Pozostałości lat sześćdziesiątych. Ludzie, którzy tak .... 
naprawdę nigdy nie dorośli. Większość nigdy nie zawarła małżeństw, 
nigdy nie miała dzieci. Tuż obok mojego męża siedziała bardzo 

atrakcyjna dziewczyna. Przypominała trochę kochankę mojego męża. 

W kaźdym razie zabrał ją potem do night-clubu. Zmył się w środku 
kolacji, nawet nie poczekał na pudding. W niezwykle zgrabny sposób 

wykluczył mnie, kiedy innym proponował wyjście do klubu. Zmył się 
z nią dobrze przed końcem wieczoru! Wbrew życzeniom wszystkich 

obecnych. 

P. Roth 
Oszustwo 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993 
przekład - Jerzy Jarniewicz 

. . . . . . . . . . . 
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IEN I ANTLEY 

Mu si calowy eliksir 
N )• lnie) dz 1ta1 cy irodek antydepresyjny do1t pny obecnie w Nowym Jorku n e 
I 1t 1prud1w1ny na r cept an mierzony w mlUgramach J 1t sp -z dawany pod 

n zw11 „contact a sprep rowany 101tał pnu Suun St om1n re1y1era 

chor oer f I ftatc n1onq;o ale m ka 

Afisz mówi, że „Contact" to „dramat taneczny", jednak to 

określenie nie oddaje tego, jak czujemy się po spektaklu. „Contact" 
to nieprzerwany przypływ endorfin - przykład tego rzadkiego 
rodzaju rozrywki, po której wprost unosimy się w powietrzu przez 

całą drogę do domu. Stroman, z pomocą Johna Weidmana 
i cudownego zespołu tańczących aktorów i grających tancerzy, 
stworzyła coś niesamowitego - nowy musical przepełniony 

dowcipem, seksapilem, spektakl perfekcyjnie dopracowany. 

(. .. ) niezwykle wyrafinowany, nieposkromiony zwyczajowym 

cynizQ;Jem końca wieku, „Contact" przypomina o przyjemności, 
jaką można czerpać z amerykańskich musicali. 
„Contact" to trzy pozornie nie powiązane ze sobą historie, 
rozgrywające się w różnych czasach. Nie ma tu oryginalnej ścieżki 

dźwiękowej. tylko doskonale dobrana mieszanka utworów, od 
Bizeta po Beach Boys. Tekst Johna Weidmana jest lekki 
i błyskotliwy, jednak większość ciężaru narracji spoczywa na 
choreografii . „Contact" zaspokaja te same emocjonalne potrzeby, 
co niegdyś klasyczne, żywe musicale lat 30. czy ich bardziej 
sentymentalni spadkobiercy lat 40. i 50. Przenosi skomplikowane 

codzienne składniki pożądania i konfliktu w coś równie słodkiego 
i rozkosznego jak szarlotka. 

Zarówno upojenie miłością, jak i kac samotności przedstawione 
są w wyidealizowanej, eleganckiej formie. Jak najbardziej 
satysfakcjonujący rodzaj eskapizmu, „Contact" przenosi romans 

17 



z rzeczywistości, którą wszyscy znamy. W musicalu tym nieporadne 
niezdary wchodzą w świat fantazji, w którym zyskują fizyczną 

sprawność Freda i Ginger. W tańcach określających ich osobowość, 
z łatwością dokonują tych przejść, pełnych psychologicznej sity, 
która jest równie wzruszająca, co zabawna. 
Zespół tancerzy jest czymś znacznie ważniejszym niż tylko tło. 
Każdy wykonawca jest tu wyrażnym indywidualistą. Nawet ci, 

którzy nie wypowiadają ani słowa, są widocznymi osobowościami. 
„Contactowi" udaje się to, co udaje się dziś nielicznym musicalom -
daje euforyczne połączenie między publicznością, a tym, co dzieje 
się na scenie. W świecie Susan Stroman taniec to życie. 

„Contact" sprawia, że czujemy, że dołączyliśmy do tańca. 

Fragment recenzji 
New York Times, 1 kwietnia 2000 
przekład - Anna Niwicka 

... 
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Marcin Świetlicki 

Camera obscura 

Zwiesiłem głowę z parapetu. 
Ludzie w czerwonych albo czarnych swetrach. 

Niektórzy tak da lecy, że bezbarwn i. 
Nogi są w górze, ważniejsze od głów. 
Centrum nieba stanowi kwadratowy trawnik. 

Naprawdę miło jest wrócić do domu. 
Ustalać nowe miejsca dla starych przedmiotów. 
Dowiedzieć się, że jest coś, czego zmienić się nie da. 

Wisieć i wiedzieć. Lekkie ciepło się 
zbliża, bo weszłaś. 

M. Świetlicki 
Pieśni profana 
Wotowiec, Czarne 1998 

............... 
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Żona 

Ojej! Przepraszam! Nie wiem, co się ze mną dzieje. To chyba ta 

muzyka. Znowu zaczynam słyszeć te zwariowane mandoliny. Po 

prostu jestem podekscytowana, kiedy gdzieś mnie zabierasz, tak ... 

Mąż 

Słuchaj, miałem zły dzień ... 

Żona 

Wiem, przepraszam, po prostu, kiedy wychodzimy razem ... , to taki 
wyjątkowy wieczór ... 

Mąż 

Spokojnie. 

Żona 
Oczywiście. Po prostu ... 

Mąż 

Uspokój się . ... 
Żona 
Uspokój. Tak. 

Mąż 

Dobrze wyglądasz. 

Żona 
Naprawdę? 

Mąż 

Chodźmy zjeść . 

J. Weidman 
Contact 
przekład - Anna Niwicka 



' 
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Kontakt 

Michael 
Co to za ludzie? 

Barman 
Jacy ludzie? 

Michael 
No ... , kto tu przychodzi? 

Barman 
Ty, na przykład . 

Michael 
Ale poza mną. 

Barman 

Zazwyczaj? Nie mówią o sobie wiele. Po prostu tańczą . A ty? 

Michael 
Cze!T\V oni tu przychodzą? 

Barman 

Kto wie? Może dla muzyki. Może po prostu nie mogą spać . Może 
dlatego, że są samotni. 

J. Weidman 
Contact 
przekład - Anna Niwicka 

27 



e1rnm 
Dyrektor naczelny 

Marek Szyjko 
Zastępca dyrektora ds. muzycznych 

Tadeusz Kozłowski 
Zastępca dyrektora ds. produkcji 

Krzysztof Bogusz 
Zastępca dyrektora ds. infrastruktury 

Grzegorz K ruhły 
Główna księgowa 

Teresa Płonowska 

Kierownicy i gł. specjaliści 

Kierownik baletu 

Anna Krzyśków 
Kierownik chóru 

Marek Jaszczak 

Główny specjalista - asystent dyrektora naczelnego 

Joanna Lenartowicz 
Kierownik działu literackiego 

l<atarzyna Jasińska 
Z-ca kierownika działu organizacji pracy artystycznej 

Elżb i eta Leszczyńska 

Główny specjalista - koordynator produkcji 

Anna Ju li a Dębowska 
Kierownik działu produkcji scenograficznej 

Zygmunt Dziubiń sk i ... 

Kierownik działu realizacji przedstawień 

Ryszard Łopaciński 
Główny specja lista ds. produkcji scenografii 

Wanda Zalasa 
Zastępca kierownika działu ds. produkcji kostiumów 

Marzena Szkobe l 
Zastępca kierownika działu ds. produkcji dekoracji 

Krzysztof Li sowski 
Kierownik działu zaopatrzenia 

Marian Brodowicz 
Główny specjalista ds. urządzeń sceny 

Marek Zi ółkowski 

14f!{.fr!.lt' 
Kierownik pracowni perukarstwa i charakteryzacji 

Józefa Adamczyk 
Starszy mistrz pracowni krawieckiej damskiej 

Beata Adamiak 
Główny brygadier brygady montażu dekoracji -
koordynator sceny 

Sylwester Borowski 
Starszy mistrz pracowni tapicerskiej 

Zdzisław l<apituła 

Starszy mistrz pracowni kapeluszy i kwiatów 

Anna Kołomańska 
Mistrz brygady garderobianych 

Anna Krawczyńska 
Główny brygadier brygady akustyków 

Roman Kulesza 
Brygadzistka rekwizytorni 

Krystyna tąpieś 
Starszy mistrz pracowni modelatorskiej 

Marzanna Machalska 
Główny brygadier brygady napędów sceny 

Andrzej Maciejewski 
Mistrz pracowni szewskiej 

Krzysztof Pacyn iak 
Starszy mistrz pracowni krawieckiej męskiej 

Ewa Rykowska 
Główny brygadier brygady oświetlenia sceny 

Jerzy Stachowiak 
Główny specjalista ds. urządzeń mechanicznych 

Sta nisław Szymajda 
Starszy mistrz pracowni malarskiej 

Małgorzata Teodorczyk 
Starszy mistrz pracowni stolarskiej 

Jacek Tomczyk 
Starszy mistrz brygady montażu dekoracji -
koordynator sceny 

Jacek Wojciechowski 

Biuro Obsługi Widzów 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Elżbieta Magin 
Zastępca kierownika Biura Obsługi Widzów 

Barbara Emilianowicz 
p.o. Zastępcy kierownika BOW ds. obsługi widowni 

Bożena Kińska 

29 
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INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Łódzkie 

patron mt<l huny Teat ru : 

partnerzy Teatru 

RfWłTAUZACJA I ll:EMONT llUDYNKU 
TU.TRU WIELKIEGO W ŁODZI 
'"'fNt~o111y 
"łnta:ft U..M l•~Mj 

-;:~.~-

Mlnister5two 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 

„ 

Zakup spriętu oświetleniowego dla Teatru Wielkiego w Łodzi 
wspólfinansowany z programu "Rozwój infrastruktury kultury" 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

SEZON 

Teatru Wielkiego w Łodzi 

Piotr Karczewski 

Katarzyna Jasińska 

Iwona Marchewka 

Teatr Wielki w Łodzi 
pl. Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 

www.operalodz.com 

od poniedziałku do soboty: 12.00-19.00 
niedziele i święta 

Ueśli grane jest przedstawienie): 15.00-19.00 
te lefon: 42 633 77 77 

eBilet.p1 .... -
Spnecbi n rn~t WA ww pe A r 

od poniedziałku do piątku : 8.00-16.00 
tel: 42 633 31 86, t el./fax: 42 639 87 49 

e-mail:widz@teatr-wielki.lodz.pl 

oddano do druku: 06.05.2010 
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