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Czy zdarzyło Ci się stanąć 
w kamiennych i stromych rzędach 
wielotysięcznej widowni jakiegoś 

teatru antycznego? Jeśli tak, to na 
pewno zgodzisz się z nami, że sto
jąc w takim miejscu, z przejmującą 
jasnością pojmujemy, że za niewy
obrażalnym wysiłkiem budowy ta
kiego teatru musiały stać najwyższe 
racje. 

Idea teatru zrodziła się z odwiecznej 
/ ludzkiej potrzeby wspólnego wyraża

/ nia podziwu dla tajemnicy życia, oswa
jania strachu przed śmiercią, dzielenia się 

radością istnienia; potrzeby przynależności 
do kreatywnej wspólnoty . 

~e by nie było artystycznych prowokacji i ekspe
rymentów, rozpraw naukowych i badań teoretycz

ych, nagród i wyróżnień udziałem teatru, jedynie 
emia wspólnego przeżycia - tu i teraz - wytwarzana 
z dialog Sceny i Widowni stanowi o sensie i jakości 

Jego istnienia. 

Teatr bez Widza traci rację bytu. 

6. piętro jest teatrem Widzów, których będziemy się starali: 

Prowokować do myślenia, me nudząc. 
Wzruszać, nie wpadając w ckliwość. 

Bawić, nie błaznując. 

Dyrektor Artystyczny Dyrektor Programowy 
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·ecu I Wybltoy 
dramatopisarz 

i prozaik amerykań
ski - właściwie Elmer 

Leopold Reizenstein - uro
dził się 28 września 1892 roku 

w Nowym Jorku. Początkowo pró
bował sukcesów w businessie, lecz 

wkrótce - zrażony niepowodzeniami, a jesz
cze bardziej zajęciami nie licującymi z wysokim 

poczuciem moralnym i wyobrażen iami o sprawiedli
wości społecznej - poświęcił się prawu, kończąc z wy

różnieniem sześcioletnie studia prawnicze na Uniwersytecie 
Nowojorskim. Debiutował jako dwudziestodwulatek sztuką 

On Trial (1914, Przed sądem), wystawioną z powodzeniem na Broad
way'u. Miała ona już prawie wszystkie cechy, czyniące teatr Rice'a roz

poznawalnym: kreacja groteskowo-egzystencjalnej w wyrazie, lecz w swym 
przesłaniu metafizycznej wizj i rzeczywistości , ekspresyjny styl pisarski, nieprze

ciętne wyczulenie na ludzką biedę, nieludzki wyzysk i odrzucenie społeczne, wyko
rzystywanie doświadczenia prawniczo-sądowniczego oraz skłonność do innowacji tech

nicznych. Nowością, którą Rice zaproponował w scenariuszu On Trial było zastosowanie 
w teatrze techniki filmowej, a w późniejszych sztukach stosowanie multiplikacji , symultany, 

awangardowej scenografii czy nowej, pomysłowej maszynerii teatralnej. Do dramatów odwołują
cych się do wykształcenia prawniczego autora zalicza się sztuki For the Defence (1919, W imieniu 
obrony) , ft is the Law (1922, Takie jest prawo), Counsel/or-at-Law (1931 , Mecenas) czy Judgement 
Day (1934, Sąd Ostateczny), ale wiadomo, że duch wokandy przeniknął do większości dramatów 
Rice'a, przynosząc mu miano „mistrza scen sądowych". Jednak jego najwybitniejsze sztuki - The 
Adding Machine (1923, Maszyna do liczenia) i uhonorowana Nagrodą Pulitzera, najwyższym 
amerykańskim wyróżnieniem w dziedzinie literatury naturalistyczna Street Scene (1929, Ulica) - sta
nowią mocną mieszankę groteski , metafizyki i kabaretu egzystencjalnego. Pisano, że tylko ten ame
rykański dramatopisarz potrafi pokazać na scenie „cały biurowiec czy nowojorską kamienicę" z jej 
codzienną egzystencją oraz losem i przeznaczeniem mieszkańców, ich metafizyczną „komedię 
ludzką" wpisaną w ponadczasową wieczność. Prapremiera The Adding Machine, przedstawienia 
stworzonego przez zespół The Theatre Guild, odbyła się 19 marca 1923 roku na deskach Garrick 
Theatre na nowojorskim Broadway'u (w dwudziestoosobowej obsadzie aktorskiej!); 23 kwietnia 
spektakl przeniesiono na scenę Comedy Theatre, gdzie Maszynę do liczenia grano do 19 maja. Te 
siedemdziesiąt dwa wieczory na Broadway'u przyniosły autorowi rozgłos i trwałe miejsce nie tylko 
w historii teatru, lecz do dziś także w jego żywym życiu. Elmer Rice napisał jeszcze wiele sztuk, 
które nie osiągnęły jednak powodzenia i sławy Maszyny do liczenia już to z powodu wikłania przez 
autora ich uniwersalnego przesłania w doraźne spory polityczne, już to za przyczyną słabości jego 
pióra jako autora melodramatycznych kryminałów. Mimo to kilka powojennych dramatów Rice'a 
otrzymało cenione nominacje do nagrody Tony Award Best Play. Przez lata na Broadway'u z powo
dzeniem działało także założone przez dramatopisarza w 1937 roku przedsiębiorstwo autorsko-te
atralne Playwrights' Producing Company; Rice kierował nim jeszcze przez długie powojenne lata 
swego oddanego sztuce teatru życia, z rzadka tylko i niechętnie podróżując poza Nowy Jork, gdzie 
zresztą mieszkał kilka kroków od ulicy, przy której się urodził . Zmarł 8 maja 1967 roku, o paradoksie, 
w Southampton w hrabstwie Hampshire w Anglii. 

(Opracowanie: S.S. -W) 



Wiele z tego, co o teatrze Elmera 
Rice'a pisał Harlan Hatcher w Modern 

American Dramas (New York 1941), nabiera 
dziś świeżych rumieńców. I to nie w Ameryce 

jedynie, „wesołym USA" ze starej piosenki; również tu, 
najbliżej , w środku naszej staronowej Europy. „Rice przez ćwierć 

wieku z przerwami zasiewał ziarno niepokoju w amerykańskim teatrze 
- z przerwami, ponieważ raz na jakiś czas porzucał Broadway, rozżalony na 

publiczność, która pozostawała obojętna na przesłanie jego sztuk; pełen odrazy dla 
tego, co nazywał intelektualną perwersją i brakiem inteligencji u części nowojorskiej krytyki. 

( ... )Sam mówił, że stara s ię powtarzać proste przesłanie, iż «nie ma w życiu nic ważniejszego od 
wolności», a człowiek powinien przede wszystkim zastanawiać się , «jak osiągnąć wolność umysłu 
i ciała przez wyzwolenie z okowów politycznej autokracji, ekonomicznego niewolnictwa, religijnych 
przesądów, dziedzicznych uprzedzeń i stadnych zachowań oraz jak uwoln ić się od strachu, 
zazdrości , nienawiści , żądzy posiadania i fałszywych nadziei„ " (tł. Jarosław Sokół). Na szczęście 
był to rasowy, gwałtowny i dosadny pisarz. Wzniosłe komunały Rice'a przenikają scenę jego 
teatru, na której reżyser w dniu nowojorskiej prapremiery i jego warszawski kolega siedemdzies iąt 

lat później są uprzejmi ukazać sceny łóżkowe, biurowe, sądowe, więzienne. Jak też obcowanie 
dusz, uśmiercanie ciał , pikantny seks na cmentarzu i co najmniej jedno makabryczne morderstwo. 

Prawda, że to o nas? „W wyjątkowo bogatym i zróżnicowanym dorobku teatralnym Rice' a - dorzucił 
Hatcher - Maszyna do liczenia wyróżnia s ię zdecydowanie. Upływ czasu nie przyćmił błyskotliwej 
wizji zmechanizowanego świata, gdzie operatorzy maszyn zostają sprowadzeni do roli podrzędnych 
Zer" . Oczywiście, że to o nas mowa. O społeczeństwie kryzysu, zawodnikach wyścigu szczurów, 
dzień w dzień strzyżonych owieczkach. O ludziach wyrzekających się szczęścia, wolności i życia 
prywatnego dla Korporacji. Jak też, nie mniej, o nas samych zamienionych przez Cywilizację 
i Postęp w ziarnistą masę. W trybiki nieobliczalnego, samonapędzającego się Mechanizmu, 
przypominającego - nie ważne - dawniej liczydło , a dziś komputer. Na domiar złego w czasach, gdy 
poza nienasyconym, żądającym coraz więcej Fiskusem do drzwi naszych firm i domów puka Kryzys 
ze swoją upiorną rodzinką. Z siostrą Inflacją, bratem Niespłaconym Kredytem i kuzynką Zamrożoną 
Płacą. A życie płynie i wygląda na to, że jest tylko jedno. Nawet z Kryzysem pod drzwiami trudno 
nam stłumić nasze głody. Mocnych przeżyć, pieniędzy, sukcesu i seksu. 

Na przykład Shrdlu. Albo Daisy Devore. A może Pani Three, Pan One czy Pan i Pani Four. Nade 
wszystko jednak Pan Zero. To on w ćwierćwiecze ofiarnej, źle płatnej pracy buchaltera traci 
posadę. Zastąpi go maszyna do liczenia. Że morduje szefa, to zrozumiałe. Specjalnego wrażenia 
nie robi na nim nawet wyrok śmierci, skoro nareszcie stanie się bohaterem gazet i nasyci ulubioną 
jajecznicą, podaną przed egzekucją. Zdziwi się dopiero, gdy w zaświatach stanie się oczywiste, 
że od początku do końca świata jego przeznaczeniem jest TO SAMO. Nieszczęsny cykl istnień 
małpy, niewolnika egipskiego, rzymskiego galernika, żelaznej zbroi, białego kołnierzyka, niewolnika 
maszyny. Kiedyś, później niż w połowie duktu jego wcieleń, zrozumiał coś z tego filozof Pascal. 
„Natura zaczyna wciąż na nowo te same rzeczy: lata, dnie, godziny; tak samo przestrzenie i liczby 
stykają się z sobą. W ten sposób tworzy się rodzaj nieskończoności i wieczności ; nie znaczy 
to, aby cośkolwiek z tego było nieskończone i wieczne, ale to ograniczone jednostki mnożą 
się w nieskończoność . Zdaje się , iż jedynie liczba, która je mnoży, jest 
nieskończona" (tł. Tadeusz Boy-Żeleński) . 



Ponieważ 

sztuka Rice'a opowiada 
o każdym, mówi o wszystkich. 

Czyli nie tylko o nas. Także o was 
i o onych. O Judy O'Grady, Policjancie, Młodzieńcu 

z Notatkami, Panu Two i Pani Zero. Podczas siedemnastu 
dni, jakie w życiu nowojorskiego dramatopisarza upłynęły 

od pomysłu do ukończenia maszynopisu, doskonale skonstruowana 
i precyzyjna w każdym calu, jak na niezawodne urządzenie przystało , Maszyna do 

liczenia rodziła się na dwóch jednoczesnych planach. W mikroświecie sypialni, biura, jadalni , 
sądu, więzienia, cmentarza, przechowalni dusz, bo zaświat ':"'edług Rice' a jest tylko przedłużeniem 
TEGO SAMEGO - i w makroświecie TEATRU SPOŁECZENSTWO (termin Andrzeja Falkiewicza). 
W świecie mrówczej codzienności ziemi, cmentarza i nieba - oraz w rzeczywistości kosmicznego 
uniwersum, gdzie wszystko jest większe od słonia, więc przerasta wyobrażnię mrówki. Geniusz, 
napędzający Maszynę do liczenia, nie pozwala oddzielić egzystencji od esencji. Komedii ludzkiej 
od egzystencjalnego kabaretu, fizyki od meta-fizyki, naturalistycznej prawdy o życiu od opery 
buffo. Od ekspresjonizmu, którego Rice był współtwórcą, przechodzimy z jego genialną sztuką 
w pobliże teatru Piscatora, Brechta i Kurta Weilla. Czyli wszyscy, zatem każdy, mamy w tym 
świecie i w tej rzeczywistości - a jednak - pewne szanse. 

Warto na przykład wiedzieć i pamiętać, że miłość, nadzieję, wiarę, i tak dalej, Rice traktuje niczym 
różne imiona TEGO SAMEGO złudzenia. Ckliwej utopii , znieczulającej wrażliwość, zamazującej 
ostrość widzenia, odbierającej siłę reakcji na prawdę o życiu w jego istocie. Życiodajna okazuje się 
prędzej energia śmiechu . Cięta groteska, inteligentna ironia, która jako komentarz do codzienności 
przynosi oczyszczenie, a w swej intencji zawiera wyrozumienie i empatię z bliźnim. W ten sposób 
los, który nas łączy z innymi, chociaż nieobliczalny, paradoksalnie odsłania swą przedziwną logikę. 
Wszystkich spotyka TO SAMO. Monotonna, okrutna w nudnej przewidywalności rutyna narodzin, 
życia, przemijania i śmierci. A właśnie to, co dobrze zrozumiane, może być lepiej wypowiedziane. 
Zamiast buntować się i wściekać, lepiej wiedzieć. Zorientować się w sytuacji, uświadomić sobie 
miejsce w niej siebie samego. Podobnie jak Brecht, Rice nie formułuje konkluzji i nie proponuje 
rozwiązań . Ukazuje jedynie Mechanizm. Toteż mógłby podpisać się z Brechtem pod aforyzmem 
przypominającym, że złość, bunt to tylko odmiany nieporadności. I dołączyć do Peachuma, 
właściciela firmy „Przyjaciel Żebraka" , który w brechtowskiej Operze za trzy grosze śpiewa song 
o człowieczeństwie nieludzkiego świata. „Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, I Ale warunki 
nie sprzyjają mu" (tł. Władysław Broniewski). 

Czy mają rację polscy autorzy Historii literatury Stanów Zjednoczonych (Warszawa 1982), 
gdy aktualizują starą opinię o tym w istocie kabarecie egzystencjalnym, 
przedstawiając rzecz jako przypowieść o anonimowości 
i technicyzmie nieludzkiego świata? Godną 
pióra nie Rice'a, tylko jakiegoś 
purytańskiego pastora, 

gromiącego diabła postępu 

z Biblią w ręce? „Utwór The Adding 
Machine, wzorowany prawdopodobnie na 

sztuce Georga Kaisera Von Morgen bis Mitternacht 
(Od rana do nocy, 1916) i Karela Ćapka R.U.R. (1920), jest 

ekspresjonistyczną fantazją na temat degradujących człowieczeństwo 
«dobrodziejstw» techniki. Znamienne jest już samo nazwisko bohatera -

Mr Zero, który jest wcieleniem idei biurokraty. Pomimo pe~nych ludzkich odruchów, 
jak pożądanie seksualne i namiastka miłości , bohater ten symbolizuje niewolniczo-poddańczą 

superanonimowość, która jest wynikiem odczłowieczającej mechanizacji życia". Prawda to 
i niepraw'!_a. Za odczłowieczającą mechanizację życia odpowiada przecie człowiek. Obok Robota 
ze sztuki Capka, jeśli już mówić o Maszynie do liczenia przez inne dramaty sceniczne, poza Operą 
za trzy grosze Brechta (1928) przywołałbym Nasze miasto Thorntona Wildera (1938). Rice to tutaj 
prekursor. I właśnie w związku ze swym człowieczeństwem jego sztuka sięga pełni i kipi wigorem. 

Nie tylko w znaczeniu czysto teatralnym, jako partytura dla zróżnicowanego i bogatego 
w środki, dynamicznego aktorstwa. Musi się ono angażować w sytuacje „uwewnętrznione", aby 
w następnej chwili stanąć przed zadaniem o przeciwnym, „zewnętrznym" wektorze ekspresji. Na 
scenie Maszyny do liczenia każda z ról wciąż się wypojedyńcza, a jednocześnie powiela i zapada 
w zbiorowość . Wybija się na indywidualność, na liczbę pojedynczą - i samospętuje liczbą 
mnogą. Ulega prawu serii. Powtórce z istnienia. Najpewniej dlatego, że przypominająca „figury 
niemożliwe", słynne w naukach o optyce, perspektywie i złudzeniach oka, bezlitosna Machina 
świata - Cywilizacja, Korporacja, i w końcu Egzystencja - stworzona została, co brzmi banalnie, 
przez ludzi dla ludzi. Podobnie zaświat, drugie biuro czy przechowalnia dusz, gdzie dusze zużywa 
się, aż się zupełnie zedrą. To nie anonimowe siły, koła historii albo reguły przyrody odpowiadają za 
uwiąd nadziei , klęskę wiary i parodię miłości. 

Zresztą może uczucie, ciepła jak wosk spoina, którą ludzkie „ja" wytwarza w spotkaniu z ludzkim „ty" 
w głębinach poruszającego serce „my" - odrodzi się, kpi Rice, na cmentarzu? Może w zaświatowym 
drugim biurze, gdzie Pan Zero pracuje przy maszynie do liczenia już dwadzieścia pięć lat? To znaczy 
trzysta miesięcy, dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden dni, sto trzydzieści sześć tysięcy„ . 

Nic z tego. Kto pozwolił doprowadzić się do ignorancji , łatwowierności , ciemnoty, „biedny, 
bezwolny, bezmózgi głupiec" - nie odzyska wolności. Nie wymknie się z magicznego kredowego 
koła wiecznego powrotu TEGO SAMEGO. W drodze wyjątkowej łaski otrzyma jedynie ułudę pod 
postacią Nadziei, dziewczyny w niebieskiej sukni, z promieniem słońca we włosach . Poprowadzi 
ona Pana Zero, Zero B, Zero C, Zero O, Zero E, Zero F, mnie, ciebie, was w TO SAMO, ku jakiemuś 
dalszemu życiu i pozwoli zapomnieć o troskach. 

Nie pozwólmy jej na siebie czekać . Życie, znowu będzie banał, 
życie to nie poczekalnia. 

Suchy Las, 16 września 2010 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 



kabaret egzystencjalny 

----według kolejności scen 

PROLOG 

cały ZESPÓŁ 

SCENA 1 SYPIALNIA 

Pani Zero 

Pan Zero 

AGNIESZKA ŻULEWSKA 
ANNA SZYMAŃCZVK 

PIOTR PIKSA 
PAWEŁ PACZESNY 
KONRAD DAROCHA 
MAREK NĘDZA 
MICHAŁ JAROS 
ANDRZEJ NIEMYT 

Judy O'Grady ORIANA SOIKA 

SCENA 2 BIURO 

Pan Zero PIOTR PIKSA 
PAWEŁ PACZESNY 
MAREK NĘDZA 

Panna Devore MARTA DYLEWSKA 
ALEKSANDRA DOMAŃSKA 
ORIANA SOIKA 

Szef ANDRZEJ NIEMYT 

SCENA 3 JADALNIA 

Pani Zero ANNA SZYMAŃCZYK 

Pan Zero MAREK NĘDZA 
KONRAD DAROCHA 

Pan One MATEUSZ LISIECKI 
Pani One MARTA DYLEWSKA 
Pan Two MAREK NĘDZA 
Pani Two MAŁGORZATA KOCIK 
Pan Three PAWEŁ PACZESNY 
Pani Three ORIANA SOIKA 
Pan Four MICHAŁ JAROS 
Pani Four AGNIESZKA ŻULEWSKA 
Pan Five PIOTR PIKSA 
Pani Five ALEKSANDRA DOMAŃSKA 
Policjant ANDRZEJ NIEMYT 

SCENA4 SĄD 

Pani Zero ANNA SZYMAŃCZYK 
MAŁGORZATA KOCIK 

KONRAD DAROCHA 
PIOTR PIKSA 
PAWEŁ PACZESNY 
ANDRZEJ NIEMYT 
MAREK NĘDZA 
MATEUSZ LISIECKI 

SCENA 5 WIĘZIENIE 

Pani Zero 

Pan Zero 

MAŁGORZATA KOCIK 
ANNA SZYMAŃCZYK 
AGNIESZKA ŻULEWSKA 

MATEUSZ LISIECKI 
ANDRZEJ NIEMYT 
KONRAD DAROCHA 

Matka MARTA DYLEWSKA 
Ojciec ANDRZEJ NIEMYT 
Chłopiec PIOTR PIKSA 
Młodzieniec PAWEŁ PACZESNY 
Wysoka Dama ORIANA SOIKA 
Korpulentna 
Dama 
Karolek 
Przewodnik 

AGNIESZKA ŻULEWSKA 
MICHAŁ JAROS 
MAREK NĘDZA 

SCENA 6 CMENTARZ 

Pan Zero 
Shrdlu 
Judy O'Grady 
Młody 

KONRAD DAROCHA 
MICHAŁ JAROS 
ORIANA SOIKA 
MATEUSZ LISIECKI 

SCENA 7 POLA ELIZEJSKIE 

Pan Zero PIOTR PIKSA 
MATEUSZ LISIECKI 
MAREK NĘDZA 

Panna Devore MARTA DYLEWSKA 
ORIANA SOIKA 
ALEKSANDRA DOMAŃSKA 

Shrdlu MICHAŁ JAROS 

SCENA 8 P.RZECHOWALNIA DUSZ 

Pan Zero 
Karol 

PAWEŁ PACZESNY 
ANDRZEJ NIEMYT 

I 1 
REżYSERIA 

SCENOGRAFIA 
EUGENIUSZ KORIN 

PIOSENKI R08ER1' JANSON (muzyka), JACEK CYGAN (słowa) 

ÓHOREOORAFIA JAROSŁAW &TANEK 
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/ 
/ KONRAD DAROCHA 

~ Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2010). 

ALEKSANDRA DOMAŃSKA 
Studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (201 O). 

MARTA DYLEWSKA 

I Studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (201 O). 

MAŁGORZATA KOCIK 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi (2010). Od premiery w Teatrze Polonia w 2008 roku gra rolę Wandy w Grubych rybach Michała 
Bałuckiego w reżyserii Krystyny Jandy, spektaklu wyróżnionym nagrodą Ili Wiosennego Festiwalu Teatralnego „Anioł 
Publiczności" w Bielsku Białej (2009). Zagrała także w przedstawieniach dyplomowych studentów łódzkiej szkoły: 
w Zmierzchu Izaaka Babla w reżyserii Mariusza Grzegorzka, nagrodzonym Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu 
Szkół Teatralnych w czeskim Brnie (201 O) oraz w Plastelinie Wasilija Sigariewa w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, 
przedstawieniu wyróżnionym nagrodą zespołową Prezydenta Miasta Łodzi na XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych 
w Łodzi (201 O) . 

ORIANA SOIKA 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi (201 O). Debiutowała jako studentka trzeciego roku w Królu Duchu według Juliusza Słowackiego w reżyserii 
Łukasza Kosa na deskach Teatru Nowego w Łodzi , a na początku czwartego roku dostała propozycję etatu w Teatrze 
Polskim w Poznaniu, którą przyjęła i zagrała już w trzech spektaklach. Ceni sobie także rolę w przedstawieniu 
dyplomowym Plastelina Wasilija Sigariewa w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, wyróżnionym nagrodą zespołową 
Prezydenta Miasta Łodzi na XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi (201 O). Z drugim spektaklem dyplomowym, 
Gąską w reżyserii Grigorija Lifanowa, wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kolada-Places" w Jekaterynburgu, 
na który zespół zaprosił sam autor sztuki , Nikołaj Kolada (201 O). 

ANNA SZVMAŃCZYK 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (201 O). Wyróżniona 
podczas XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi Nagrodą łódzkiego Teatru Nowego w postaci etatu aktorskiego (201 O). 

AGNIESZKA ŻULEWSKA 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi (2010). Grała w szkolnym przedstawieniu egzaminacyjnym Bliżej Patrica Marbera, wyróżnionym Grand 
Prix Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych VGIK w Moskwie (2008). Zagrała także w przedstawieniach 
dyplomowych studentów łódzkiej szkoły: w Zmierzchu Izaaka Babla w reżyserii Mariusza Grzegorzka, nagrodzonym 
Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w czeskim Brnie (201 O) oraz w Plastelinie Wasilija Sigariewa 
w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, przedstawieniu wyróżnionym nagrodą zespołową Prezydenta Miasta Łodzi 
na XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi (2010). Jest laureatką Nagrody za Najbardziej 
Elektryzującą Rolę łódzkiego XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych (201 O). 

MICHAŁ JAROS 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 
(201 O). Grał w szkolnym przedstawieniu egzaminacyjnym Bliżej Patrica Marbera, wyróżnionym Grand Prix Międzynarodowego 
Festiwalu Szkół Teatralnych VGIK w Moskwie (2008). Zagrał także w przedstawieniach dyplomowych studentów łódzkiej 
szkoły: w Zmierzchu Izaaka Babla w reżyserii Mariusza Grzegorzka, nagrodzonym Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu 
Szkół Teatralnych w czeskim Brnie (201 O) oraz w Plastelinie Wasilija Sigariewa w reżyserii Malgorzaty Bogajewskiej, 
przedstawieniu wyróżnionym nagrodą zespołową Prezydenta Miasta Łodzi na XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi 
(201 O). Jest laureatem I Nagrody Aktorskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego XXVlll Festiwalu .szkól Teatralnych 
za role w spektaklach dyplomowych Plastelina (Maks) oraz Equus (Frank Strang) Petera Shaffera w rezyseni Waldemara 
Zawadzińskiego (201 O). 

MATEUSZ LISIECKI 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (201 O). 

MAREKNĘDZA 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi (201 O). Zagrał w przedstawieniach dyplomowych studentów łódzkiej szkoły: w Zmierzchu Izaaka Babla 
w reżyserii Mariusza Grzegorzka, nagrodzonym Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w czeskim 
Brnie (2010) oraz Equus Petera Shaffera w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Podczas XXVlll Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi (2010) za role Martina Dysarta w spektaklu Equus oraz Lewki Krzyka w Zmierzchu otrzymał 
Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagrodę miesięcznika „Kalejdoskop" , Nagrodę „Gazety Wyborczej" 
oraz Nagrodę za Najbardziej Elektryzująca Rolę. 

ANDRZEJ NIEMYT 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi (2010). Zagrał w przedstawieniach dyplomowych: Plastelina Wasilija Sigariewa w reżyserii Małgorzaty 
Bogajewskiej, wyróżnionym nagrodą zespołową Prezydenta Miasta Łodzi na XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych 
w Łodzi (201 O), Zmierzch Izaaka Babla w reżyserii Mariusza Grzegorzka, nagrodzonym Grand Prix Międzynarodowego 
Festiwalu Szkół Teatralnych w czeskim Brnie (201 O) oraz Equus Petera Shaffera w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. 
Podczas XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi za role Spiro i Siwego w Plastelinie , Daltona w Equusie oraz 
Mendla Krzyka w Zmierzchu otrzymał I Nagrodę Aktorską Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę 
Radia Łódź dla Najlepszego Aktora. Jest także laureatem Nagrody im. Michała Pawlickiego. 

PAWEŁ PACZESNY 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi (201 O). Grał w szkolnym przedstawieniu egzaminacyjnym Bliżej Patricra Marbera, wyróżnionym Grand 
Prix Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych VGIK w Moskwie (2008). Zagrał także w przedstawieniach 
dyplomowych studentów łódzkiej szkoły: w Zmierzchu Izaaka Babla w reżyserii Mariusza Grzegorzka, nagrodzonym 
Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w czeskim Brnie (2010), w Equusie Petera Shaffera 
w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego oraz w Ceremoniach według Jeana Geneta i Wernera Schwaba w reżyserii 
Grzegorza Wiśniewskiego. Za rolę Alana Stranga w Equusie i Sqlange w Ceremoniac;h otrzymał I Nagrodę Aktorską 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego XXVlll Festiwalu Szkół Teatralnychcw Łodzi (201 O) . . 
PIOTR PIKSA 
Student Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (201 O). 
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EUGENIUSZ KORIN 
Reżyser, pedagog, producent teatralny, dyrektor programowy Teatru 6. piętro. Jest absolwentem Wydziałów 
Aktorskiego i Reżyserskiego Państwowego Instytutu Teatru, Muzyki i Kina w Leningradzie (1975) oraz Wydziału 
Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1980). Wyreżyserował ponad sześćdziesiąt 
spektakli dramatycznych, komedii , spektakli muzycznych i oper w teatrach Warszawy, Wrocławia, Łodzi , Poznania, 
Lublina, Opola, Torunia, a także w Szwajcarii i Rosji. Jest reżyserem spektakli telewizyjnych, między innymi własnej 
adaptacji Kosmosu Witolda Gombrowicza, która jako pierwsza w historii Teatru Telewizji została zrealizowana w 1988 
roku w technice clipu. Jest autorem kilkunastu adaptacji , a także przekładów, scenariuszy filmowych , telewizyjnych 
i teatralnych. Jego działalność obejmuje również takie dziedziny, jak scenografia, choreografia i aktorstwo. W latach 
1990-2003 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Nowego w Poznaniu, w którym wyreżyserował Króla Leara 
z Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej . Jest jednym z nielicznych reżyserów teatralnych, którego spektakle osiągają 
kilkunastoletnie cykle eksploatacji. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (2000). 

ROBERT JANSON 
Kompozytor, autor ambitnej muzyki rozrywkowej i filmowej, ma w dorobku również własne płyty solowe Trzeci 
wymiar (1997) i Nowy świat (1999). Jest autorem wielu przebojów (Male szczęścia, Itaka, Orfa cień, Ruchome piaski) ; 
piosenka Zanim zrozumiesz z platynowego albumu Emu przyniosła mu i zespołowi „Varius Manx" Grand Prix i Nagrodę 
Dziennikarzy Festiwalu w Sopocie (1994), a także dwa „Fryderyki" za Piosenkę Roku i Najlepszy Teledysk. W 1995 
roku podwójna platynowa płyta Elf oraz muzyka do filmu Młode wilki zapewniła mu sukces w postaci potrójnego 
„Fryderyka" i tytułu Kompozytora Roku. Jako założyciel , kompozytor, gitarzysta, wokalista i aranżer zespołu „Varius 
Manx", w którym śpiewały Anita Lipnicka, Katarzyna Stankiewicz, Monika Kuszyńska, a ostatnio Anna Józefina 
Lubieniecka - jest współautorem albumów The Beginning (1990), The New Shape (1993), Ego (1996), End (1997), 
Najlepsze z dobrych (2000), Eta (2001), Eno (2002), Emi (2004) czy „ Tyle siły mam". Varius Manx symfonicznie (2006), 
z których wiele uzyskało nakłady platynowej i złotej płyty oraz liczne nagrody festiwalowe, radiowe, telewizyjne i 
plebiscytowe. Autor projektów muzycznych zrealizowanych z triem wokalnym „De Su", z Bogusławem Mecem, Ewą 
Sonnet i Agnieszką Włodarczyk; napisał muzykę między innymi do filmów Młode wilki (1995), Nocne graffiti (1997) i 
Świadectwo (2008). 

JACEK CYGAN 
Poeta, autor tekstów ponad tysiąca piosenek, scenarzysta programów muzycznych i musicali , współpracujący 
z czołowymi kompozytorami i wykonawcami muzyki rozrywkowej, między innymi z grupą „Nasza Basia Kochana", 
zespołem „Crash" i Krzesimirem Dębskim . Jego najpopularniejsze dzieła to słowa przebojowych piosenek między 
innymi Edyty Górniak - To nie ja! z drugim miejscem w Konkursie Piosenki Eurowizji (Dublin 1994) - Hanny Banaszak, 
Ewy Bem, Jana Borysewicza, Haliny Frąckowiak, Piotra Fronczewskiego, Edyty Geppert, Majki Jeżowskiej, Kayah, 
zespołu „Combi", Seweryna Krajewskiego, Ewy Kuklińskiej, zespołu „Lady Pank", Grażyny Łobaszewskiej, zespołu 
„Papa Dance", Jerzego Połomskiego, Krystyny Prońko , Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Sikorowskiego, Wojciecha 
Skowrońskiego, Stanisława Sojki, Grzegorza Turnaua czy Zbigniewa Wodeckiego. Wydał albumy Jacek Cygan: 
„ Czas nas uczy pogody" (1987), Dyskoteka pana Jacka (1988), Nasenki (1990), Audiobiografia (1996), Audiobiografia 
2 (1999), Jacek Cygan: „ Laleczka z saskiej porcelany" (2000). dziesięclotomową kolekcję Cyganeria Jacka Cygana 
(2009), tomy poezji Ambu/anza i Drobiazgi liryczne, napisał także scenariusze musicali Bunt komputerów oraz Majkowe 
studio nagrań . Autor tekstów piosenek do dwudziestu czterech filmów kinowych i telewizyjnych, między innymi Och 
Karol, Kingsajz, Mów mi Rockefeller, Ogniem i mieczem, Czu/ość i kłamstwa, Więzy krwi, Będziesz moja. Laureat wielu 
prestiżowych nagród, między innymi Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (1984, 1991 , 1994) i Polskiego Radia (1978, 
1984, 1989). 



JAROSŁAW STANIEK 
Choreograf, reżyser. Jest historycznym pierwszym mistrzem Polski breakdance, specjalizował się także w tańcu 
współczesnym, klasycznym, w pantomimie i akrobatyce. Dyplomowany tancerz estradowy, zalożyciel legendarnej 
grupy „P'89''. Twórca między innymi choreografii do krajowych i zagranicznych inscenizacji musicalowych West 
Side Story. Szachy, Dracula, Weil 2000, Sen nocy letniej, Footloose, reżyser lub współreżyser musicali-hitów Jesus 
Christ Superstar, Chicago i Hair, twórca pierwszego polskiego show tanecznego Opentaniec, choreografii do filmu 
Piotra Szulkina Ubu Król, autor i reżyser hip-hopowego projektu teatralnego 12 ławek, twórca choreografii do baletu 
Romeo i Julia i widowiska Carmen TV, autor projektu tanecznego Chodnik 05. W 2006 roku w Bratysławie, Pradze 
i Warszawie odbyły się premierowe pokazy multimedialnego widowiska muzyczno-tanecznego Vichry w jego reżyserii 
i choreografii. Stworzył także choreografię do pierwszego polskiego filmu tanecznego Kochaj i tańcz (2009), który 
ustanowił frekwencyjny rekord otwarcia i został dotychczas obejrzany przez półtora miliona widzów. Laureat między 
innymi Nagrody Dziennikarzy za koncert Debiuty w Opolu (1992) i Złotej Maski (2003). Niemieckojęzyczna wersja 
musicalu Chess z jego choreografią uznana została w Niemczech za najlepszą musicalową realizację roku 2000. 

ALDONA KRASUCKA 
Pedagog wokalny, pianistka, aranżer, absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
(1978). Wykładowczyni impostacji głosu na Wydzialach Aktorskich Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (1978-1983) i Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 
(1985-2008), równolegle pracuje w teatrach operowych jako korepetytor solistów i w teatrach dramatycznych przy 
realizacji spektakli muzycznych. W latach 1990-1992 była pierwszym pedagogiem wokalnym musicalu Metro. Jako 
pianistka towarzyszy śpiewakom operowym i śpiewającym aktorom. Bierze udzial w spektaklach teatralnych jako 
muzyk, lider zespołu i aranżer. Od roku 1989 występuje z Marianem Opanią w recitalu Moje fascynacje. Prowadzi 
szkolenia głosowe dla osób różnych zawodów; opracowała własną metodę pracy nad głosem, powiązaną 

z elementami psychoterapii. Od 1994 roku współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

MAREK DUBIEL 
Student trzeciego roku scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (201 O). Pracował jako asystent scenograf 
Ewy Gdowiok przy projektach do reklam i sesji fotograficznych, jako asystent scenograf Magali Murbach przy realizacji 
przedstawienia Przyjacielowi, który nie uratował mi życia na podstawie prozy Herve Guiberta zrealizowanym przez 
Przestrzeń Wymiany Działań „Arteria" oraz jako asystent fotografa w wielu sesjach zdjęciowych . Zajmuje się także 
animacją, jego film animowany Deficyt wyświetlany był podczas Nocy Muzeów 2010 na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Zrealizowal także autorską instalację Ucho miasta w ramach Festiwalu Teatralnego im. Józefa Szajny 
„Zdarzenia" w Tczewie (2010). 

ADRIANNA ROSA 
Projektantka mody i kostiumograf teatralny. Doświadczenie w branży mody zdobyla projektując i szyjąc indywidualne 
realizacje oraz cale kolekcje. Jej twórczość można oglądać na pokazach mody, w reklamach telewizyjnych, 
teledyskach, na stronach kolorowych czasopism oraz w jej butiku przy Nowym Świecie w Warszawie. Praktykę 
poparła teorią w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego . Próbuje sił , podejmując nowe 
wyzwania. Maszyna do liczenia jest jej drugim tak dużym spektaklem teatralnym i na pewno nie ostatnim. 

JACEK SKOWROŃSKI 
Kompozytor, pianista, absolwent kompozycji Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 
W latach 1993-2003 był kierownikiem muzycznym Teatru Nowego w Poznaniu. Od 1996 roku przez kilka lat 
współpracowal z Hanną Banaszak jako pianista i aranżer. Komponuje muzykę do sztuk teatralnych (między innymi 
autorski spektakl muzyczny z ducha Aleksandra Wertyńskiego Ballada o sześciu lustrach}, pisze utwory chóralne dla 
jednego z najwyżej ocenianych chórów kameralnych w Polsce, Musica viva z Poznania. Jest autorem aranżacji 
(spektakle teatralne, benefis Hanny Banaszak, benefis Elżbiety Adamiak, opracowania dla 
orkiestry Zbigniewa Górnego i sekstetu wokalnego Affabre concinw). Jako pianista 
współpracuje z wokalistkami i aktorkami, między innymi z pieśniarką i aktorką 
Izabellą Tarasiuk, wspólnie wykonując program piosenek jidysz, 
piosenek francuskich oraz koncert utworów Zygmunta 
Koniecznego. 

MICHAŁA ŻEBROWSKIEGO 
EUGENIUSZA KORINA 

za pomoc i wsparcie w powstaniu spektaklu 
oraz działalności Teatru 6. piętro zechcą przyjąć: 

"" o 
"" o 
"" o 
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Jolanta Czaja 
Joanna czyżewska 
Magda Gessler 
Natalia Gębsk.a 
Robert Gliński 
Katarzyna Grabowska 

Aleks Grynis 
Dorota Kobyłecka 
Idalia Kostrzewska 
Beata Kowal 
Aldona Krasucka 
Krzysztof Królak 
Rafał Latoszek 
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Katarzyna przybyszews a 

Sylwia pyttel · 
ław Staniszewski 

przemys , 
Małgorzata Stanczyk 
Waldemar Stańczyk 
Anna Staszyńska Wachowiak 
Sergiusz Stern~-
Katarzyna Strus . 
Andrzej Strzelecki 
Małgorzata Szewczyk 
Mariola Tkaczyk 
Justyna Truszkowska 
Klementyna Walc.z~~a . 
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Edmun 
Anna Zagórsk~ 
Karolina Zbrozek 



Teatr 6. piętro 
Pałac Kultury i Nauki 
Plac Defilad 1 
(wejście od 
ul. Marszałkowskiej) 
00-901 Warszawa 

Dyrektor Artystyczny 
Michał Żebrowski 

Dyrektor Programowy 
Eugeniusz Korin 

Kierownik Produkcji 
Karolina Zbrożek 

Współpraca Produkcyjna 
Sylwia Pyffel 

Realizator Świateł 
Krzysztof Solczyński 

Realizatorzy Dźwięku 
Weronika Rażna 
Klementyna Walczyna 

Inspicjenci 
Karolina Zbrożek 
Marcin Gajewski 

Garderobiane 
Teresa Stempkowska 
Barbara Godlewska 

Księgowość 

Radosława Bibik 
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spotkali się po raz pie':wszy przy realizacji -Sa:m:o:tn:eg:o~Z:ac:h:od:u~.~tr:a:g:ifa:r:s:y--~---~--~--------------
0 gatunkowym ciężarze moralitetu, autorstwa wybitnego irlandzkiego dramaturga 
Martina McDonagha. Spektakl został zrealizowany w Teatrze Nowym Praga 
w „Fabryce Trzciny" w 2006 roku. 

W 2007 roku twórcy postanowili poszerzyć krąg swoich zawodowych zainteresowań 
o działalność producencką. Tak powstała Spółka ŻEBROWSKI & KOR/N ProSkene, 
której głównym celem jest tworzenie spektakli teatralnych o wyrazistej poetyce, 
potrafiących nawiązać autentyczny kontakt z publicznością. 

Pierwszym przedstawieniem SpólklŻEBROWSKI & KOR/N ProSkene byt zrealizowany 
w roku 2007 wspólnie z Teatrem Komedia spektakl Fl8dro dla doroslych - M{IŻ6w 
i Żon, postmodernistyczna parafraza nieśmiertelnej klasycznej komedii. Spektakl, 
zagrany od dnia premiery prawie dwieście razy - jest wciąż oblegany przez widzów. 

Kolejną realizacją Spółki jest tragikomedia Ucho van Gogha niemieckiego autora 
Freda Apke, wyprodukowana w 2008 roku wspólnie z Teatrem Bajka. 

W 2009 roku Spółka założyła Teatr 6. piętro, którego działalność rozpoczęła się 
6 marca 201 O roku premierą spektaklu Zagraj to jeszcze raz, sam Woody' ego Allena. 

Poza produkcją kolejnych spektakli, ŻEBROWSKI & KOR/N ProSkene ma 
w najbliższych planach realizacje projektów filmowych oraz telewizyjnych. 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
BOOKING PLACE Sp. z o.o. 
Ewa Pietruszkiewicz-Dądajewska 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Katarzyna Sabak 

Kasa Teatru 
Agnieszka Lewicka 
Olga Balcerzak 

Obsługa Prawna 
Kancelaria Prawna LWB 

Obsługa PR 
refresh pr 
Justyna Truszkowska 
Joanna Czyżewska 

Agencja Reklamowa 
Walk The Line 

Produkcja Filmów 
Promujących Spektakl 
Paulina Brygman 

Serwis Fotograficzny 
Rafał Latoszek 

Catering 
Siekierka Catering 

Bilety do kupienia: 

eBilelp1 
TWójllllilt~CD9UI 

Kasa Teatru, PKiN, Pl. Defilad 1 
+48 22 656 72 22 
+48 22 656 72 23 
kasa@teatr6pietro.pl 
rezerwacja@teatr6pietro.pl 

www.facebook.com/teatri>pietro 
www.teatr6pietro.pl 

Właścicielem Teatru 6. piętro 
jest Spółka ŻEBROWSKI & KOR/N ProSkene 

Redakcja programu 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Projekt graficzny 
Kasia Kołodziejak 
Agencja Reklamowa 
Walk The Line 

Wydawca 
Teatr 6. piętro 

Licencja na wystawienie utworu 
została udzielona przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
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TURN ON TOMORROW 

SPONSOR PREMIERY: 

plus~ 
PATRONI MEDIALNI: 

PARTNERZV: 
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I Collegium Civitas 
• STUDIA SPOlECZNE I POLJT'l'CZNE 

O nstytut 
~onltorowanla 
~edlów 
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BAYARD ~-

mBank - sponsor strategiczny Teatru 6. piętro 

masz eKONTO 

i m1sz wszystko! 
• O zł za otwarcie i prowadzenie 
• O zł za przelewY internetowe i kartę debetową 
• mTRANSFER - bezpieczne zakupy w internecie 

Od 10 lat bezpłatne eKONTO w mBanku daje Ci łatwy i szvbki 
dostęp do wielu produktów finansowvch i ubezpieczeniowvch. 

Bankowo!t De1aUana @ BRE BANK SA 

od 10 lat na polskiej scenie bankowej 
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SAMSUNG 

Więcej informacji na stronie 
www.samsungartmaster.pl 
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