


ifEATR im'."ALEKSANDRA SEWRUKA w ELB!,AGU 
11 •. : 

.. 
t 

KOORDYNATOR P.RACY ARTYSTYCZNEJ 

•• 
• „ „. . 

•• '. . ' • 
Kazimierz Kowalski 

(SS) 641-97-00 wew. 240 

KIEROWNIK LITERACKI 

. ' 

OP.RACOWANIE GRAF.ICZNE 
, .. 
I I I „ 

Dlaczego 

"Testosteron" „. 

Każda premiera 
zmusza do odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego 
właśnie ten tytuł, 

a nie inny spośród 

wielu możliwych . 

Parokrotnie ripostowałem stwierdzeniem -
a dlaczego nie? Oczywiście też stosowałem 
argumenty pewnej konsekwencj i 
repertuarowej, która zawiera się 

w różnorodności propozycji. Nawiązywałem 
do naszego patrona i jego myślenia o Teatrze, 
Aleksandra Sewruka, który stosował zasadę 
tzw. repertuaru eklektyczno-sałatkowego. 

Mówiłem wielokrotnie o tym, że jesteśmy 

jedynym Teatrem w mieście i musimy 
zaspakajać potrzeby różnych odbiorców. 
Powinniśmy mieć zatem spektakle dla 
najmłodszych, młodzieży i dorosłych ; 

proponować dramaty, komedie, musicale 
oraz przedstawienia klasyczne i współczesne 
ó odmiennej tematyce i charakterze. 

"Testosteron" zam ie rzałe m 
zrealizować już kilka lat temu. Jednak po 
lekturze tekstu Rada Artystyczna wyraziła 

wątpliwości co do jego treści i języka. Przede 
wszystkim obawiała się reakcji publiczności 
na tak kontrowersyjną sztukę. Przyznam 
szczerze, że przejąłem się tą opinią 

i wycofałem z pomysłu. Moje niezadowolenie 
z tej decyzj i przyszło, kiedy parę miesięcy 
później w kinach pojawiła się ekranizacja 
komedii Andrzeja Saramonowicza, stając się 
filmowym hitem. Fakt ten na długi czas 
przekreślił jakiekolwiek plany na elbląską 

premierę "Testosteronu" w Teatrze Sewruka, 
z którą musieliśmy czekać na odpowiedni 
moment.-

Ciąg dalszy na str. 15. 



Na łańcuchu hormonów, 
czyli o "Testosteronie" Andrzeja Saramonowicza 

Czy życie podporządkowane jest rozumowi, uczuciom, czy raczej jesteśmy 

niewolnikami biologii? Czy uwikłani w błędne koło pożądania, egoizmu i pragnienia miłości, 
cierpiący z samotności, jesteśmy w stanie osiągnąć harmonię z płcią przeciwną i z samym 
sobą? Oto niektóre z wielu pytań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć po obejrzeniu 
komedii Andrzeja Saramonowicza „Testosteron". Choć nic tego nie zapowiada, autor stawia 
nas pod ścianą problemów ważnych dla każdego, dotyczących naszego jestestwa, 
seksualności i miejsca w świecie. Czyni to ze zręcznością prestidigitatora, bawiąc publiczność 
od pierwszej sceny do ostatniej, bez spadku formy i zwalniania tempa. 

Ale zacznijmy od początku. Komedia hormonalna Andrzeja Saramonowicza 
"Testosteron" swoją karierę rozpoczęła w 2002 po premierze w Teatrze Montownia 
w Warszawie, gdzie okazała się teatralnym hitem. Kolejnym przełomowym rokiem był 2007, 
kiedy kinową wersję „Testosteronu" obejrzało niemal 1,4 mln widzów. Uznawany za 
najlepszą współczesną polską komedię, określany jest scenicznym samograjem, 
gwarantującym publiczności znakomitą rozrywkę. O sile sztuki Saramonowicza stanowią 
inteligentne i błyskotliwe, a przy tym przezabawne dialogi. Niektóre z nich swą dosadnością 
i rubasznością, wywołują zgorszenie u wrażliwszych odbiorców. Część na fali popularności 
„Testosteronu" znalazła swoje miejsce w języku potocznym. Mocną stroną przedstawienia 
jest znakomita konstrukcja oraz szybkie zwroty akcji, których nie powstydziłby się najlepszy 
film sensacyjny. Saramonowicz w mistrzowski sposób buduje postaci komedii, intrygujące 
i dynamiczne. Bohaterowie spektaklu w każdej kolejnej scenie obnażają tajemnice swojego 
życia, jednakowoż zabawne, jak i przejmujące. Autor w wywiadach nie ukrywał, że chciał 
napisać utwór, który przede wszystkim nie nudzi i sprawia ludziom przyjemność. Przyznawał 
także, iż jego wielkim sukcesem byłoby przekazać przy okazji coś głębszego ponad rozrywkę. 
Wydaję się, że osiągnął to, co zamierzał. 

W pierwszym odbiorze postrzegamy spektakl, jako lekką i humorystyczną, 

zaprawioną pikanterią, opowieść o życiowych przygodach siedmiu facetów, dyskutujących 
z zamiłowaniem o ... za przeproszeniem „dupach". Biesiadując przy suto zastawionym stole, 
opisują historie swojego życia, napędzanego kobietami. Miłością do nich, nienawiścią 
i pożądaniem . Związki z płcią przeciwną ukazują barwny i skomplikowany obraz męskiej 
rzeczywistości. Tutaj dowiadujemy się o prawdach, na których opiera się porządek świata. 
Podajmy kilka przykładów: kobiety w celach majątkowych dopuszczają nierząd, co jest 
opozycyjne do stwierdzenia o męskim sposobie postrzegania, który 
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„jest może i niewyszukany, ale w swym niewyszukaniu uczciwy ... Każdy samiec postrzega 
samicę jako obiekt seksualny" oraz daleko idący w skutkach wniosek, że faceci jako ofiary 
zostali zmuszeni do wymyślenia piłki nożnej „a jak se człowiek chce obejrzeć Ligę Mistrzów, 
to przełączają na Złotopolskich". Poznajemy także ostatecznie siłę sprawczą, która 
determinuje zachowania płci, związek chemiczny - TESTOSTERON. Jak mówi Robal: „To on 
zmusza nas do uganiania się za kobietami od dojrzewania do końca życia ... To on sprawia, że 
jesteśmy wiecznie potencjalnymi gwałcicielami i mordercami. .. " 

Ten męski hormon czyni z postaci dramatu niewolników odruchów biologicznych. 
To on decyduje, jakim są oni mężami, ojcami i kochankami. Choć jego istnienie staje się 
łatwym wytłumaczeniem zachowań bohaterów, Saramonowicz nie poprzestaje, na 
konkluzji o dominacji testosteronu. Z właściwą sobie przewrotnością, pozostawia widzom 
do rozstrzygnięcia dylemat na ile pierwotne odruchy mogą zawładnąć życiem ludzkim. 
W dążeniu do mądrości i harmonii wciąż stają mechanizmy, które trudno kontrolować. 
W człowieku tkwi dusza, ale podporządkowany jest również biologii i chemii, które rządzą 
ciałem (nie przypadkie.m witalny Stavros, pochodzi z ojczyzny Platona i Sokratesa). Na 
drodze do boskości potykamy się ciągle o nienasycone libido. Jak trudno zachować 
równowagę między tymi żywiołami, świadczą zmagania postaci. 

Wygłaszane przez bohaterów wywody ociekają skrajnym szowinizmem, mimo to 
nie sposób odmówić im racji. Odnajdujemy w nich dużo prawdy, choć przedstawiona została 
ona w krzywym zwierciadle. Sztuka Saramonowicza obnaża ograniczenia, jakim podlegają 
mężczyźni. Uczciwość wymaga także przyznać, iż ulegają im także i kobiety. „Testosteron", 
który nachalnie posługuje się schematami, przede wszystkim dotyczącymi płci, 

jednocześnie bezlitośnie z tymi szablonami się rozprawia. Obnaża mit „macho", ośmieszając 
ich głównych przedstawicieli Tytusa i Stavrosa. Drwi z męskiego pragnienia kobiety idealnej, 
łączącej cechy przysłowiowej matki, żony i kochanki. Wytyka kobietom interesowność 
i wyrachowanie w związkach. Lista grzechów wobec płci przeciwnej jest tak samo długa po 
obu stronach. 

Każdy z bohaterów „Testosteronu" jest inny i przychodzi z odmiennym bagażem 
doświadczeń. Łączą ich kobiety, to samo pragnienie miłości, spełnienia, podobne zagubienie 
w świecie i poczucie osamotnienia . Zaliczają niepowodzenia nie tylko w kontaktach z płcią 
przeciwną, ale też w relacjach rodzinnych i kontaktach międzyludzkich. Stanowią przykład 
marnej kondycji mężczyzny w dzisiejszej rzeczywistości, kulturze zdominowanej przez 
wzorce tak samo nieosiągalne, jak puste. 

To wszystko Saramonowicz pokazuje „puszczając oko" do widza, z uśmiechem na 
twarzy, życząc dobrej zabawy. 
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Bogusław Semotiuk 
o „Testosteronie" i nie tylko„. 

Bogusław Semotiuk - aktor teatralny i filmowy, 
reżyser, wykładowca, absolwent Wydziału Aktorskiego 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w łodzi. Doktor habilitowany, profesor 
nadzwyczajny łódzkiej szkoły filmowej. 

Kiedy Pan słyszy słowo „mężczyzna", myśli Pan 
wówczas o ... 

Myślę przede wszystkim o odpowiedz i alności. 

Mężczyzna jest czasem dużym chłopcem, ale na każdym etapie życia musi pamiętać właśnie 
o odpowiedzialności. 

Andrzej Saramonowicz, podkreślał, że napisał „Testosteron", ponieważ chciał 

opowiedzieć o tym, jak trudno jest być człowiekiem, kiedy jest się mężczytną. Faktycznie 
trudno? 

Tak, ale nie tylko mężczyznom, kobietom także . Każdy musi się z tym życiem zmierzyć, „wziąć 
za bary". 

Nieprzypadkowo naszą rozmowę zaczynam od tych pytań, ponieważ przy analizie 
„Testosteronu" nie sposób pominąć problemu męskości, istoty człowieczeństwa, a także 
wzorców kulturowych, którym jesteśmy podporządkowani. Jak odnaleźć się w świecie 
schematów, w świecie zdominowanym przez kulturę masową? 

Wracamy tutaj do kwestii odpowiedzialności . To mechanizm sprzężenia zwrotnego. 
Powinno wychodzić się z założenia, że mamy do czynienia z widzem inteligentnym, którego 
należy szanować. Trzeba go prowokować do bycia partnerem w sztuce teatru, wyjątkowego 

kontaktu między widzem a aktorem. Publiczność trzeba pobudzać do pewnej współpracy, 
z tymi którzy są na scen ie, tak by była dla nich partnerem, nawet w rozrywce. Nie można 
widza traktować j ako biernego odbiorcę, który przyszedł to teatru, aby się tylko pobawić 
i być rozśmieszanym. Trzeba zachować dobrą jakość serwowanej rozrywki, aby nie 
doprowadzić do zmniejszania się potrzeb naszych odbiorców, ponieważ w momencie, 

kiedy będziemy chcieć wyrównać do oczekiwań mało wybrednych widzów, zostaniemy 
przymuszeni do obniżenia poziomu. Kierowania s i ę w dół, nie w górę. Działan ia muszą 

windować nasz rozwój kulturowy, intelektualny, osobowościowy poprzez ukazywanie 
problemów i skłanianie do zastanowien ia się nad nimi. Niekoniecznie musimy wiedziećjakje 

rozwiązywać . Ważne, by stawiać pytania. 

To jest już Pańska druga interpretacja sceniczna „Testosteronu". Wcześniej reżyserował 
Pan spektakl w Nowym Teatrze w Słupsku, gdzie cieszył się dużym powodzeniem. Biorąc 
pod uwagę wcześniejsz doświadczenia, udało się sprzedać publiczności coś więcej niż 

dobryhumori doskonal zabawę? 

.... 
Tak. Elbląską inscenizację chcę korstruować w.ten sposób, że wiele scen j:s: pro"."'adzon~ch 
w, różnych nastrojach i jakby nie w prost z tego samego spektaklu. Ta w1w1sekqa facetow, 
prowokuje do spojrzenia głębiej w siebie. W z'derZ'eni z formą języka, która jest szokująca, 
przynajmniej dla wielu kobiet, adąwaniu tematów, które tkwią głęboko, choć z pozoru 
przez t en język są bagatel owane, ożna to spojrzenie w głąb siebie rozpatrywać 

w kontekście oczyszczenia, pewnego konfesjonału. Nie tylko wykrzyczenia swoich 
racj i,pretensj i, ale też niezrozu ień i pytań. Wyraźny jest tutaj brak porozumienia między 
pokoleniami. Widzimy różnice w pojmowaniu tych samych słów, które ciągle zmieniają 
swoje znaczenie. Tak jest w przypadku podejścia słowa „miłość". 

~ 
\ 

Mimo pozornej łatwości, „Testosteron" jest bardzo skomplikowany, przewrotny, bawi się 
pojęciami, kusi by potraktować rzecz schematycznie. 

Nie wolno temu ulec! „Testosteron" prowokuje, by traktować go jako komedię . Ja sobie 
stawiam za zadanie, aby widz po spektaklu, wyszedł trochę mądrzejszy, nieco zagłębiony 
w siebie, zadający pytania. Po pierwszym czytaniu koledzy zaśmiewali się z tego tekst u, lecz 
po kilkunastu próbach stwierdzil i, że nie ma tutaj nic śmiesznego . 

w „Testosteronie" życie i szukanie miłości jest nieus nną wa l ką. Mamy do czyn ienia 
z postaciami, z których ka żda się zagubiła. Pragną miłości, ale nie potrafią jej dawać innym, 
mają tylko oczekiwania. Każdy z nich ma pretensje, że TO się nie udało. 

' 
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Jeśli Tytus odkrywa świat, to robi to na serio. To, co do tej pory dla niego było tylko 
prześl i zg iwaniem się po życiu, pod wpływem rozmów, starć z innymi, zmienia się na coś 
poważnego. W ostatniej scenie, kiedy wychodzi do ślubu, nie traktuje tego faktu jak zabawy, 
ale mówi: „Tato ja się boję!". Przemianę przechodzi też Stavros, który Tytusowi przekazuje 
swoją kwintesencję zrozumienia świata: „Odkąd znowu jestem z twoją matką, myślę o tym 
wszystkim zupełnie inaczej"w podtekście, zm ieniłem się, rozumiem, że kocham!. Do tej pory 
tylko bawił się życiem . I chociaż wszystko kończy się lekko chcę, żeby widz uwierzył w tę 
przemianę . 

Na przestrzeni tej sztuki każda z postaci ma szansę na przemianę . Każdy z bohaterów 
przychodzi z bagażem różnych doświadczeń. Nikt nie ma gotowego pomysłu na życie, to ono 
samo tworzy scenariusze. Mądrość może polegać na tym, by przewidzieć, w którą stronę 
może ono zboczyć. Trzeba umieć s ię obronić przed złem i m ieć instynkt samozachowawczy 
wprawdzie. 

„ Testosteron" jest zaliczany do jednych z najciekawszych tekstów ostatnich lat. To szlagier 
scen teatralnych, wielki przebój kinowy. Na czym polega fenomen sztuki Saramonowicza? 

W zręczności konstrukcji. W umiejętności wykorzystania podbudowy naukowej . 
Saramonowicz obwarował s ię pewną wiedzą fachową, biologiczną, genetyczną, chemiczną, 

wykorzystał to i pięknie skonstruował. Na krótkich odcinkach prezentuje wiele tematów, 
które są bardzo intensywne. Jednocześnie w zderzeniu ze sobą dają efekt komediowy. 
Śmieszą, choć są serio i prawdziwe. Samo życie . 

Jest to już trzecie Pana przedstawienie realizowane w Teatrze im. A. Sewruka. Jak się 
pracuje z naszymi aktorami? 

Bardzo dobrze. Przyglądam się niektórym, zwłaszcza młodym aktorom. Mają swoją 
energi ę, przejawiają s ię i ndywidualności, różne temperamenty, inteligencja. Lubię to 
wyszukiwać i staram się wykorzystać . Często czerpię z ich odruchów i indywidualnych 

, zacho"Y.cl ń. Jest to obopól „wampirowanie". Chcę aktorów traktować ja ko współtwórców, 
nie tylko jako masę do pienia. Oni mi dają swoją świeżą krew. Inspirują mnl~ 

/' 
./ ·---" 
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Reżyseria, 

scenografia i kostiumy Bogusław SEMOTIU 

Asystent reżyse ra Jacek GUDEJKO 

Inspicjent/sufler Barbara BARTOSZYŃSKA-WALLER 
Dorota PIETRUSIŃSKA 

Obsada: 
Stavros Mariusz MICHALSKI 

Fistach Jacek GUDEJKO 

Janis Krzysztof GRABOWSKI 

T){ us Paweł SKOWRON 

Robal Leszek Andrzej CZERWIŃSKI 
Tretyn Tomasz CZAJKA 

Kornel Marcin KISZLUK (gościnnie) 

r 
Premiera: 11 grudnia 2010 

9 
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Kornel według Marcina Kiszluka 

Postawiony został w sytuacji wyjątkowo 

niezręcznej i trudnej. Tragiczne przeżycia Kornela, 
warunkują jego zachowanie w całej sztuce. Nie znam 
przypadku, gdzie ktoś byłby na swoim weselu, po 
nieudanym ślubie, podczas którego sprzed ołtarza 

uciekła ukochana. Takie rzeczy zna się tylko z filmu, 
dlatego też, kiedy myślę o mojej postaci przez własny 
pryzmat-ciężko mi sobie wyobrazić podobną sytuację. 
Kornela odbieram jako czułego faceta, który podobnie do 
wielu mężczyzn, pragnie się ożenić, założyć rodzinę i być 
szczęśliwym . Niestety musi zostawić to na przyszłość . 

Stavros według Mariusza Michalskiego 

To człowiek, który jak każdy z nas poszukuje 
miłości . Spotkał w swoim życiu mnóstwo kobiet, ale tak 
naprawdę, tę prawdziwą miłość miał tylko jedną, którą 
stracił, dlatego robi wszystko by ją ponownie odzyskać. 
Stavros, przez cały czas, zresztą jak każdy z nas, szuka 
matczynego i kobiecego ciepła. W swojej bezbronności 
jest jak dziecko. Czy jest twardym facetem ... Nie, raczej 
odwrotnie. Nie uznaję, podziału na miękkich i twardych 
mężczyzn. To tylko pozory. Wszyscy w głębi duszy 
jesteśmy słabi. 

Tytus według Pawła Skowrona 

Tytus jest prostym chłopakiem, kierującym się 
w zyc1u intuicją i uczuciami. To osoba, która nie ma 
odwagi podejmować ważnych decyzji. Mam na myśli, 
sytuację, gdzie Tytus musi przestać być chłopcem i stać 
się dorosłym mężczyzną, który musi zadbać o swoją 
kobietę i dziecko. Tytus zdaje się na los, na siłę wyższą, 
która rozstrzyga o jego dalszym życiu. Mój bohater po 
mimo tego, że udaje twardego faceta tak naprawdę jest 
delikatnym idobrym chłopakiem. To bardzo interesująca 
postać. 

Robal według Leszka Andrzeja Czerwińskiego 

Jaki jest według mnie Robal. .. przede wszystkim 
jest bardzo skryty, trochę zakompleksiony, który zawsze 
stawia siebie na końcu szeregu . Ma niskie mniemanie 
o własnej osobie, chociaż później okazuje się, że zupełnie 
niepotrzebnie. Nie będę zdradzał dlaczego ... Jest 
człowiekiem, który został w swoim życiu bardzo 
skrzywdzony [ ... ] przez kobiety. Na pewno przez tę jedną, 
o której mowa w spektaklu . Ma w sobie coś z grzecznego, 
ułożonego chłopczyka, niewchodzącego nikomu w drogę. 
Robi „dobrą minę do złej gry", nawet własnym kosztem. Jest 
także niezwykle miły, sympatyczny i ciepły. Można także 
powiedzieć, że stanowi przykład mężczyzny - romantyka. 
Jest człowiekiem, któremu z pozoru nic nie brakuje; 
przyjaciel Kornel wspomina, że jego kariera kwitnie 
i niedługo zostanie profesorem, jednakże Robal sam 
podsumowując swoje relacje z kobietami w zdaniu ze sztuki: 
„Smutek zawsze mnie pociągał, bo pociągały mnie 
w kobietach moje własne słabości" stwierdza, że relacje 
damsko-męskie nigdy nie były jego silną stroną 

i przysparzały mu cierpienia. 

Janis według Krzysztofa Grabowskiego 

Janis to facet, który próbuje ułożyć sobie w miarę 
normalne życie. Pragnie mieć dobrą żonę, dziecko, spokojny 
dom. Jego minimalistyczne podejście przekłada się też na 
małe oczekiwania wobec kobiet . Nie zależy mu na 
ekscesach i fajerwerkach, jest stłamszony tym, co wokół. 
Z drugiej strony Brakuje mu miłości ojca, który ojcowskie 
instynkty gdzieś dawno zagubił. Odwróciła się od niego 
matka. Ma problemy z żoną. Boi się ulega jej, ale 
jednocześnie nie chce stracić. Równałoby się to z utratą tej 
namiastki miłości jaką posiada. Życie emocjonalne Janisa 
jest strasznie niepoukładane, dlatego często reaguje agresją 
w różnych sytuacjach. Jego założenie "żeby było tylko 
dobrze" prowadzi do sytuacji, w których nie ma specjalnych 
oczekiwań . Wmawia sobie, że nie potrzebuje wielkich 
doznań i miłości, a tak naprawdę tego bardzo pragnie. Nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że to właśnie poprzez te duże 
oczekiwania można dostać więcej. 
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Tretyn według Tomasza Czajki 

Sebastian Tretyn to facet, który pracuje 
w agencji reklamowej, gdzie zajmuje ważne stanowisko. 
Na wesele trafia przez przypadek. Jest jak mówi, w swoim 
krótkim monologu, zakochany w swojej żonie . Ale„. jest 
szczęśliwy w małżeństwie, do momentu, kiedy zdaje 
sobie sprawę, że jego ukochana miała inne romanse. Po 
opowieści Fistacha o przygodach z redaktorką „Urody", 
z jednej strony rodzi się nieufność do żony, z drugiej 
ujawnia zranione ego. Został skompromitowany, 
ośmieszony wobec innych mężczyzn. 

Tretyn jest typem inteligenta, który lubi 

górować nad innymi. Dominuje intelektualnie przede 
wszystkim nad Stavrosem i Tytusem, którym czasem daje 
to do zrozumienia w swoich „wykładach". Swoją pewność 
siebie, traci w sytuacjach konfrontacji, szczególnie kiedy 
liczą się inne argumenty niż słowa. Odwagę, odzyskuje po 
alkoholu i wtedy wychodzi z niego prawdziwy facet 
z dużym poziomem testosteronu. To przecież Tretyn 
ostatecznie proponuje samczą rywalizację na wielkość 
genitaliów. 

Fistach według Jacka Gudejko 

Fistach jest perkusistą . Ja liczę sobie trochę 
więcej niż pięćdziesiąt lat i po raz pierwszy mam do 
czynienia z perkusją. Uczę się na niej grać, co jest dla mnie 
ogromnym wyzwaniem. Przyznam się, że czasem bardziej 
koncentruję się na tej perkusji, niż na mojej postaci. Ale 
mam nadzieję, że sobie poradzę. 

Fistach.„ romantyk, czy macho - można to 

wypośrodkować . Na pewno jest tym pierwszym typem. 
Myślę, że każdy facet jest czuły na punkcie kobiet 
i posiada pewien dystans do płc i odmiennej. Dlatego na 
tym świecie jest tak, jak jest. Fistach w spektaklu 
przeżywa utratę swojej miłości. Doświadczenia z kobietą, 
która go cały czas okłamywała faktycznie nim poruszyły. 

Ale zaraz po rozstaniu spotyka dziennikarkę, która chce 
zrobić z nim wywiad „. Może to, co z nią robił, stanowiło 

formę zemsty, odwetu na kobietach, uciszenia bólu. 

Każdy facet nosi blizny, kiedy zostaje zraniony. 

Cytaty 

„Stavros: Jestem wstrząśnięty„ . mam pięćdziesiąt cztery lata i zawsze myślałem, że to ja 
decyduję, z kim idę do łóżka! 

Robal: Z kim - tak. Ale dlaczego pan to robi, decyduje ktoś inny„. 
Stavros: Ta dupa?„. 

Roba l: Nie„. Testosteron „ . 

Robal: Męski hormon„. To on zmusza nas do uganiania się za kobietami od dojrzewania 
do końca życia„. To on sprawia, że jesteśmy wiecznie potencjalnymi gwałcicielami 

i mordercami„." 

„Tytus: Czy kobiety i mężczyźni to naprawdę dwie połówki pomarańczy? 

Kornel: Nie! To banany i pomarańcze wrzucone do jednego wora! 
Stavros: Ale*** z tym, synek! Jak je wymieszać, też nieźle smakują!" 

„Stavros: Niezłe***, nie! Zmusiły do wymyślenia piłki nożnej, a jak se człowiek chce 
„ obejrzeć Ligę Mistrzów, to przełączają na „Złotopolskich" !..." 

„Tretyn: Jedynym naszym motywem jest chęć zaspokojenia popędu„. Ergo, wobec jej 
kobiecości „ . wobec jej człowieczeństwa nawet, realizującego się przecież poprzez 
fizyczność, jesteśmy uczciwi„. Tymczasem motywy, dla których kobiety wchodzą 
w związki fizyczne są niepomiernie bardziej pokręcone„." 

„Tretyn: Kobiety natomiast przykładają ogromną wagę do perspektyw finansowych! .. . 
Mogą to robić z kimś, kto w ogóle ich fizycznie nie pociąga, ale ma odpowiedni status .. . 

Jest bogaty, popularny albo ma władzę.„ tak wyszło z badań we wszystkich kulturach 
świata!" 

„Robal: Instynkt ... Potężna siła, która góruje nad naszymi świadomymi pragnieniami „." 

; „Kornel: Kobieta„. tatuś„. jest dla mężczyzny wehikułem, który przenosi jego geny do 

•• 

następnego pokolenia„." 

„Kornel: Mężczyźni są po prostu tak skonstruowani, że wykorzystują każdą szansę na 
cudzołóstwo, tatuś„." 

„Robal : Mężczyźni są instynktownymi brutalami, a ich niektóre instynkty bywają 
nieprzyjemne„." 

„Tretyn: Gdyby nie było kobiet, mężczyźni by się nie mordowali!" 

„Robal: Wartość męża polega na tym, że jest monogamiczny i że zmywa w kuchni„." 

„Tytus: One wszystkie głośno mówią, że drażni je prymityw, ale po cichu każda marzy, 
żeby spotkać brutala, który by ją przenicował na drugą stronę!" 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber), reż. Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Portner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 
Mazepa (Juliusz Słowacki), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 
Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Mikołaj Kopernik - dwa światy (Janusz Komorowski), reż. Mirosław Siedler 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż Artur Hofman 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (Barbara Rosiek), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Całe Sax (wg Agnieszki Osieckiej), reż. Cezary Domagała 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Celebracje (Krzysztof Bizio), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (Marek Grechuta), reż. Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my •.• róbmy swoje (Wojciech Młynarski), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Dzieła wszystkie Szekspira ... w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika (Krzysztof Grabowski), reż. Krzysztof Grabowski, 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 

W PRZYGOTOWANIU: 

Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora) 
Opera za trzy grosze (Bertold Brecht) 
Przyjazne Dusze (Pam Valentine) 
Książe i Żebrak (Mark Twain) 

EGZEMPLARZ 
[]>}ł- ftlf '~! 

Myślę, że właściwy czas nadszedł właśn ie 

teraz, kiedy film zszedł już z ekranów kin, 
a publiczność została oswojona z tematem 
i przygotowana na odbiór tak przewrotnego 
tekstu. 
Sztuka Saramonowicza to nie ty l ko 
szowinistyczna komedia o osobnikach 
podporządkowanych hormonom , 
atakujących słabszą płeć. "Testosteron" jest 
także próbą spojrzenia na mężczyzn z innej 
strony. Mówią o tym wszyscy koledzy 
w programie, proszę przeczytać dokładnie . 

Owszem, występują tu tylko panowie 
i wypowiadają się w seksistowski sposób 
o płci pięknej . Gdybyśmy jednak pokazali 
podobny spektakl, w którym ukazane byłyby 

kobiety, ale nie w sztampowy sposób, tylko 
rzeczywisty, mogłoby się okazać, że są one 
równie brutalne w swoich wypowiedziach, jak 
mężczyźni. Rzecz nie ogranicza się tylko do 
słów, przekłada się także na postępowanie 
i relacje. W "Testosteronie" wyłania się 

oblicze współczesnego świata i prawdy 
o relacjach damsko- męskich . Spektakl 
obrazuje, jak bardzo łatwo można skrzywdzić 
drugiego człowieka, bez względu na jego płeć . 

Ukazuje przemiany, jakie nastąpiły w naszej 
rzeczywistości. Jak silnie przeniknięta jest ona 
brutalnością i przemocą . Przy okazj i Andrzej 
Saramonowicz pokazuje to w interesującej 

formie. Przez błyskotliwe dialogi, dowcipne 
skojarzenia . i inne elementy, n iezbędne do 
tego, żeby powstał interesujący spektakl, 
który publ iczność chętnie obejrzy nawet kilka 
razy. Nad przedstawieniem pracuje Bogusław 
Semotiuk, uzdolniony twórca, utytułowany 

· reżyser, z wieloma znakomitymi spektaklami 
na swoim koncie. Poza tym wszystkim, 
każdego z nas dotykają, może niedokładnie 
takie same, ale podobne sytuacje. Z tego też 
powodu "Testosteron" odbieram jako 
spektakl o nas i dla nas. 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 



INS_TYTUCJA KULTUIJY SAMORZĄDU 
WOJEWODZTWA WARMINSKO·MAZURSKIEGO 

REPROSKAN 
WWW.REPROSKAN.PL 

Klimat-el® 
DAIKIN 

bc*@khtnat-el.pl 
ul.Wietlbowal 

+<185523528391 +48552333897 
www.klimat - el.pl 

m 

PRZYJACIELE I SPONSORZY 

Pl2.8dsłęblonltwo Handlowe OPTIMA 

OP flll . 
~~ 

Sony Centre 
... więcej niż sklepi 

Elbląg, ul. 1 Maja 58F 

[!!sm1DTH 

MAAG GEAR 

PATRONI MEDIALNI 

\/ 
dziennik 

ELI LASKI „ ~ 
Telewizja Elbląska 

bluebo~rd pl 

\ • 


