




Sztuka zdradzania, czyli stów kilka 
o -Cnie)wiemości 

Kiedy w czasach Balzaca zapytano pewnego hrabiego, z jakiego powodu 
uczęszcza do zamtuza, odpowiedział, iż jego zdaniem dla jednego ludwika nie 
warto fatygować hrabiny. Tak to właśnie jest z niewiernością: to, co dzisiaj 
może nam się wydawać szokujące, dawniej bywało normą. Ale i na odwrót -
dzisiejsze przetasowanie męsko-damskich ról wywołałoby w naszych pra
dziadkach przerażenie. 

Literatura i sztuka od zawsze żywią się sensacyjnymi opowieściami 
o zdradzie i niewierności. Już starożytni Grecy nie byli wcieleniem małżeń
skich cnót, przykładem chociażby Afrodyta, ku uciesze innych bogów schwy
tana przez kulawego męża Hefajstosa w trakcie miłosnych igraszek z Aresem. 

Największy grecki epos, Iliada, opisuje wojnę trojańską, 
toczoną z powodu niewierności Heleny, uwiedzionej przez 
księcia Parysa. Na zbytniej ufności małżonce Klitajmestrze 
nie najlepiej wyszedł sam wódz wyprawy trojańskiej, 

Agamemnon, po powrocie do domu zdradziecko zamor
dowany w kąpieli przez żonę, która przeniosła swe uczu

cia na największego wroga króla, Aigistosa. Za to w ponadczasowy symbol 
wierności zamieniła się Penelopa, żona Odyseusza, towarzysza Agamemnona, 
która dwadzieścia lat czekała na powrót męża. Oburzenie zalotników, którzy 
nie potrafili zrozumieć uporu królowej, wydaje się świadczyć o tym, że jej po
stawa raczej nie była wśród Greków powszechna. 

To właśnie u starożytnych w najbardziej jaskrawy sposób daje się zaob
serwować wielowiekowa tendencja do niejednakowego traktowania niewier
ności męża i żony. Zdrada Heleny wywołała wojnę, ale Agamemnon jakoś nie 
odczuwał wyrzutów sumienia, przywożąc z Troi do domu brankę, córkę króla 
Priama, Kasandrę. Nie łudźmy się - raczej nie miała być jedynie ozdobą jego 
dworu. Tak to właśnie wyglądało u zarania dziejów: choć niewierność żony 
uznawano za zbrodnię, karaną często śmiercią przez ukamienowanie, na mę
żowskie skoki w bok patrzono przez palce. Oktawianowi Augustowi dziewice 
wyszukiwała osobiście żona, ale on sam zasłynął jako surowy obrońca moral
ności. Ucierpiał na tym m.in. Owidiusz, który na 
mocy cesarskiego wyroku dokonał żywota na wy
gnaniu u wybrzeży Morza Czarnego. Słynny poeta 
naraził się władcy poglądem, że również kobieta 

ma prawo do seksualnej przyjemności. W Sztuce kochania uczył Rzymianki, jak 
uwodzić mężczyzn, co August uznał za propagowanie bezwstydności. 

Wywodzący się z kręgu kultury chrześcijańskiej krytycy Rzymu właśnie 
rozwiązłość uznali za jedną z przyczyn upadku antycznej cywilizacji. Jak wia
domo, wkrótce na kilkaset lat zastąpiła ją surowa średniowieczna moralność, 
w której już nie tylko niewierność i zdrada uznane zostały za grzech śmier
telny, ale nawet zwyczajne małżeńskie stosunki wydawały się sprawą podej
rzaną. Wszystko to rzecz jasna w teorii, bo w praktyce okazywało się, że nawet 
papieże utrzymywali na dworze kurtyzany. Najsłynniejszym jednak wielbicie
lem damskich uroków tych czasów był angielski król Henryk VITI, którego 
romanse doprowadziły do rozwodu między ... Tamizą a Tybrem. Co ciekawe, 
Henryk oficjalnie nigdy nie był cudzołożnikiem, bo wszystkie jego małżeństwa 
uznawano po prostu za nieważne. Tak czy inaczej, również jego dzieje są do
skonałą ilustracją nierówności, jaka przez tysiąclecia obowiązywała „w tych 
sprawach" w odniesieniu do mężczyzn i kobiet: Henryk, by usankcjonować 
swoje romanse, zmieniał prawo i politykę rządzonego przez siebie królestwa, 
natomiast zapragnąwszy pozbyć się drugiej żony, Anny Boleyn, sam oskarżył ją 
o niewierność. Czym skończyło się to dla matki Elżbiety I, dobrze wiemy. 

Skoro o Anglikach mowa, prawdziwym mistrzem w opisywaniu emocji 
związanych z wiernością bądź niewiernością małżeńską był Szekspir. Jego 
Otello to doskonałe studium zazdrości, tym bardziej przejmujące, że zazdrości 
nieuzasadnionej. Z kolei w Hamlecie tytułowemu bohaterowi trudno zaak
ceptować powtórne małżeństwo matki, a wielu interpretatorów tego teatral
nego arcydzieła podkreśla, że między Klaudiuszem a Gertrudą musiało „coś 
być" jeszcze przed śmiercią starego króla, i to właśnie miłość do królowej 
pchnęła królewskiego brata do zbrodni. Ale królewskie zdrady szybko przestały 
przybierać formę życiowo-politycznego dramatu. Renesansowe wyzwolenie 
się z okowów chrześcijańskiej moralności poskutkowało ogólnym rozluźnie

niem sztywnych obyczajów. Już wkrótce królewskie dwory zaroiły się od 
„faworyt", których oficjalny status nie odbiegał właściwie od 
pozycji królowej, a pod względem faktycznych wpływów często 
ją przerastał. Najsłynniejszymi były kochanki króla Francji 
Ludwika XV, Madame de Pompadour i Madame du Barry. 
Ta pierwsza przyjaźniła się z Wolterem i Monteskiuszem, druga 
- śmiało, choć z mieszanym szczęściem, rywalizowała o pierw
szeństwo w Wersalu z samą Marią Antoniną, ówczesną żoną delfina Francji. 

Warto dodać, że z królewskiej swobody obyczajów mogły kor;ystać rów
nież kobiety na tronie. Nie mniej od francuskich metres słynni byli faworyci 
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rosyjskiej carycy Katarzyny li. Jeden z nich, niejaki Stanisław Poniatowski, 
został, jak wiemy, królem Polski. 

Wiek XIX wrócił w obyczajowości do dawniejszych tradycji. Kojarzy się 
nam przede wszystkim z wiktoriańskim purytanizmem, z tłumieniem wszyst
kiego, co związane z seksem i erotyką. Był to jednak również wiek obłudy. To 
z tego okresu pochodzi cytowana powyżej anegdota o „nie
fatygowaniu" hrabiny. W XIX wieku kobieta nadal była pod
porządkowana mężczyźnie. Według kodeksu napoleońskiego 
w wypadku zdrady małżeńskiej mąż mógł domagać się roz
wodu; kobieta - nie. Nic dziwnego, że to właśnie ta epoka 
przyniosła nam największe chyba arcydzieło literatury po
święcone problemowi niewierności i zdrady - Annę Kareninę Lwa Tołstoja. 
Ostateczna klęska bohaterki nie zmienia faktu, iż jej dzieje są wspaniałym fre
skiem na temat buntu kobiety, jej odważnej decyzji przedłożenia miłości nad 
nieszczere i krępujące szczęście człowieka konwenanse. 

Kwestię wierności i zdrady wywrócił do góry nogami wiek XX. Wiązało 
się to przede wszystkim ze zmianą pozycji kobiety w społeczeństwie. Rewolu
cja zaczęła się w czasie li wojny światowej. Ojcowie, mężowie i synowie ruszyli 
na front, więc w fabrykach czy urzędach na niespotykaną dotąd skalę zastąpiły 
ich matki, żony, córki. Kiedy wojna się skończyła, nie miały zamiaru wracać na 
miejsce, które do niedawna wyznaczała im tradycja. Za emancypacją zawodową 
poszła osobista. Kobiety spotykały w pracy nowe osoby, stale poszerzały krąg 
znajomych, zwiększyły się ich możliwości. Zaczęły się uniezależniać od męż
czyzn. Kiedy w dodatku pół wieku później nastąpiła rewolucja komunikacyjna 

i informatyczna, nadszedł czas na prawdziwe wyzwolenie. Podróże, 
dostępne właściwie dla każdego, umożliwiają dziś szybkie na

wiązanie znajomości i przede wszystkim utrzymywanie ich 
przy zachowaniu daleko posuniętej dyskrecji. Internet daje 
możliwości niespotykane dotąd w historii świata. Film, 

telewizja propagują zupełnie nowe wzorce osobowościowe 
kobiet, którym nikt już nie każe pozostawać w cieniu męża. Seks i bo

gate życie erotyczne stały się niezbywalnymi prawami każdego członka społe
czeństwa, niezależnie od płci. 

W ten sposób samolubnemu samcowi, z którego ponoć sama natura 
uczyniła wiarołomcę, każąc mu jak najobficiej rozsiewać własne geny, współ
czesna kultura przeciwstawiła nowoczesną kobietę, równie agresywnie dopomi
nającą się o swoje prawa. W podejściu obu płci do zdrady naukowcy obserwują 
oczywiście pewne różnice. Mężczyznom częściej chodzi wyłącznie o seks, ko-

biety raczej szukają kogoś lepszego od dotychczasowego partnera, mogącego 
zastąpić „obecny model". Mężowie mają mniej wyrzutów sumienia, łatwiej im 
prowadzić podwójne życie, mieć i żonę, i kochankę; kobiety częściej po pro
stu zakochują się po raz drugi (albo trzeci, czwarty ... ). Mężczyznom zdarza się 
zrzucać winę za zdradę na żonę (jest gruba, troszczy się tylko o dzieci, nie dba 
o siebie), kobietom - traktować niewierność jak zemstę (zdradza mnie - no to 
ja mu dopiero pokażę, co to jest zdrada). Obie strony mają jednak dzisiaj równe 
szanse, jeśli chodzi o zdradę, a zarazem są na nią tak samo narażone: konsek
wencje bywają równie bolesne dla obu płci. A może ich perspektywa obie 
strony zmusza do podejmowania jednakowych wysiłków w celu pielęgnacji 
szczęśliwego związku? 

Tak czy inaczej, na jednym polu zmieniło się tak naprawdę niewiele: jak 
zawsze, szeroko pojęta sztuka - literatura, teatr, sztuki wizualne, film - ciągle 

fascynuje się problemem zdrady. Analizuje ów fenomen na wiele sposobów, 
czego wynikiem bywają tragedie, melodramaty, thrillery oraz - przede wszyst
kim - wszelkiej maści komedie. No właśnie: czyż jest na świecie coś bardziej 
żałosnego i śmiesznego niż rogacz? Nic dziwnego, że chyba wszystkie farsy 
świata bardziej lub mniej osnute są wokół wątku zdrady. Tak właśnie jest w wy
padku komedii Robina Hawdona, którą mają Państwo okazję zobaczyć dziś 
w Och-teatrze. Jak na XXI wiek przystało, zdradzają tutaj wszyscy. Nowo
czesność autora przejawia się w tym, że robią to ... demokratycznie właśnie, 
bo niewierne są u Hawdona i żony, i mąż despota, w dodatku 
bohaterom tak naprawdę bardziej zależy na utrzymaniu roz
kosznego status quo, niż zdemaskowaniu czyjegokolwiek wia
rołomstwa. Fakt, iż wieloletnia walka o postęp społeczny, o 
równość dla wszystkich, o emancypację, doprowadziła 

w efekcie do wyrównania szans płci w dziedzinie wzajemnego 
przyprawiania sobie rogów, sam w sobie zakrawa na farsę. 
Ale cóż nam zostaje? Otrąbiwszy pośmiertne zwycięstwo 
Owidiusza, pokładajmy się zwyczajnie ze śmiechu, obserwując na scenie zma
gania bohaterów z niewiernymi mężami, żonami i kochankami. W końcu nas 
to nie dotyczy. Tylko czy aby na pewno? 

Jacek Mikołajczyk 
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Robin Hawdon 
Robin Hawdon ma za sobą niezwykle urozmaiconą karierę. Od powieściopi
sarza i autora sztuk granych na West Endzie, poprzez aktora serialowego, 
gwiazdę kina klasy B oraz Hamleta, do reżysera jednego z najważniejszych an
gielskich teatrów - jego aktywność zawodowa obejmowała najróżniejsze 
aspekty sztuki. 
Przez dwie dekady odnosił sukcesy jako aktor, jednocześnie uprawiając trudną 
sztukę dramatopisarstwa. Brytyjscy telewidzowie poznali jego twarz już jako 
dwudziestokilkulatka, dzięki takim serialom, jak: Compact, Flying Swan czy 
Robin's Nest. Później występował z Michaelem Crawfordem w sitcomie Chalk 
and Cheese. Zagrał w wielu filmach, m.in. w Gdy dinozaury rzqdziły światem 
i 'Zeta One, dzięki którym doczekał się statusu prawdziwej gwiazdy. Na scenie 
można go było podziwiać w kilku głównych rolach w teatrach londyńskiego 
West Endu, stworzył też wiele kreacji w klasycznych dramatach, pokazywa
nych w objeździe w całej Wielkiej Brytanii (Hamlet, Henryk V, Henry Higgins 
w Pigmalionie). 
Jednocześnie zdobywał coraz większe uznanie jako autor. Jego pierwsze sztuki, 
Barn Dance, The Secret i The Hero, były wystawiane m.in. w Hampstead 
Theatre oraz na festiwalach w Edynburgu i Salzburgu, a pierwszy teatralny 
przebój, komedia The Mating Game, przez długi czas nie schodził z afisza lon
dyńskiego Apollo Theatre oraz teatrów w ponad trzydziestu krajach na całym 
świecie. Kolejnymi hitami okazały się Prezent urodzinowy, Rewanż, Don't Rock 
the Boat oraz Wieczór kawalerski. Komedia Hawdona Don't Dress For Dinner 
(oparta na sztuce Marca Camolettiego) na samym West Endzie była wysta
wiana przez sześć łat; odnosiła również sukcesy w Stanach Zjednoczonych, 
Australii, Kanadzie i w całym świecie anglojęzycznym. 
Ostatnio sztuka Hawdona God and Stephen Hawking, której tematem jest fe
nomenalny postęp w dziedzinie nauki oraz jego wpływ na tradycyjne myślenie 
filozoficzne, wywołała spore poruszenie w brytyjskiej prasie, gdy sam Stephen 
Hawking wyraził sprzeciw wobec własnego scenicznego portretu, mimo że wi
dzowie raczej uznawali spektakl za hołd dla jego niezwykłej biografii i kariery. 
Hawdon był również reżyserem wielu spektakli, a w latach 90. ubiegłego wieku 
pełnił funkcję dyrektora teatru Royal Bath. 
W 1984 roku ukazała się drukiem jego pierwsza powieść, A Rustle in the Grass, 
rozchodząc się w nakładzie sześćdziesięciu tysięcy egzemplarzy. W 2002 roku 
na półkach księgarń pojawiła się kolejna, The ]ourney. 
Robin Hawdon od czterdziestu łat jest mężem Sheili, psychoterapeutki i pi
sarki. Mają dwie córki, czworo wnucząt oraz domy w Bath, na południu Fran
cji i w Australii. 



Na)szybsza sztuka w życiu 
Rozmowa z Robinem Hawdonem 

Napisał Pan Weekend z R. specjalnie dla Krystyny Jandy i Och-teatru. Czy po 
raz pierwszy pisał Pan farsę na zamówienie konkretnego teatru? 
Właściwie tego rodzaju sztuki domagano się ode mnie w różnych krajach -
w Polsce, Niemczech, Skandynawii itd. Chodziło o kolejną farsę z zabójczo 
szybką akcją, w stylu Wieczoru kawalerskiego, tyle że na starszą obsadę. Przej
rzałem szybko swój wstępny szkic, ponieważ wiedziałem od mojej tłumaczki 
Elżbiety Woźniak, że Krystyna Janda ustaliła już datę premiery w Och-teatrze 
i że chce zagrać właśnie moją sztukę. Wiedziałem też, że idealnie nadaje się do 
roli, o której myślałem. Jest to prawdopodobnie najszybciej napisana przeze 
mnie sztuka w życiu! 
Pana komedie są w Polsce bardzo popularne. W naszych teatrach gra się pięć 
Pana tytułów, a Wieczór kawalerski doczekał się nad Wisłą ponad dziesięciu 
premier. Czyżby Polacy i Brytyjczycy mieli podobne poczucie humoru? 
Moje komedie są równie popularne w innych krajach europejskich i w Ame
ryce. Myślę, że komedia jest gatunkiem uniwersalnym - zauważyłem, że nie
zależnie od języka, widzowie śmieją się dokładnie w tych samych miejscach. 
Zobaczyłem jednak kilka realizacji moich sztuk w Polsce i muszę przyznać, że 
poziom aktorstwa i produkcji za każdym razem jest tutaj bardzo wysoki. Cie
szę się więc z każdego nowego spektaklu w waszym kraju. No i macie prze
piękne aktorki! 
A co z Brytyjczykami? Na świecie funkcjonuje stereotyp, że są nudni i nie
ciekawi, a jednocześnie macie najlepsze komedie na świecie - w teatrze, 
w kinie i w telewizji. 

My, Brytyjczycy, pewnie faktycznie mamy w sobie rezerwę, z powodu której 
inni mogą odnieść wrażenie, że jesteśmy nudni. Ale wewnątrz bardzo lubimy 
śmiać się z ludzkich słabości. Być może kompensujemy w ten sposób presję, 
jaką odczuwamy na myśl o naszej roli i odpowiedzialności w dziejach świata: 
po prostu się z tego śmiejemy. A w sprawach seksu (głównego tematu więk
szości komedii) pewnie wolimy nabijać się z tak idiotycznej rzeczy, niż zamie
niać ją w sztukę, jak robią to Francuzi i Włosi (a może i Polacy?). 
Zadedykował pan swoją sztukę Georgesowi Feydeau. Czy uważa go pan 
za swojego mistrza na polu teatru komediowego? 
Odkąd wiele lat temu zaadaptowałem i wyreżyserowałem farsę Feydeau, 
a moja żona zagrała w innej w Londynie, zawsze uwielbiałem jego gorączkową 
akcję i dialog toczący się w karabinowym tempie, w których rzeczywistość 
wydaje się stapiać z ekstremalnymi sytuacjami w swego rodzaju ludzki sposób. 
W Weekendzie z R wykorzystałem kilka technik, takich jak wielokrotne my
lenie tożsamości postaci i karkołomne wymówki, które są bardzo często spo
tykane w sztukach Feydeau. 
Jakie ma pan teatralne plany na najbliższą przyszłość? Czy możemy się spo
dziewać nowych przebojów Robina Hawdona w polskich teatrach? 
Napisałem właśnie nową sztukę I Do, I Do, I Do, która nie jest farsą, a raczej 
komedią romantyczną o pięknej dziewczynie, która bezmyślnie zaręcza się 
z trzema różnymi mężczyznami. Jestem przekonany, że trafi ona do roman
tycznej polskiej natury. 

Rozmawiał JM 
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Anglistka z wykształcenia. Najchętniej prze
kłada farsy i komedie, nie unika dreszczowców, 

sztuk muzycznych i sztuk o -poważnej tematyce. Wprowadziła do polskich teat
rów wielu nieznanych autorów. Współpracuje z prawie wszystkimi scenami 
w Polsce. Wśród kilkudziesięciu przetłumaczonych przez nią tekstów można 
znaleźć wielkie przeboje, grane w licznych teatrach po kilkaset razy, m.in.: 
Mayday i Mayday 2 R. Cooneya, Nie teraz, kochanie]. Chapmana, Wieczór ka
walerski i Lewe interesy R. Hawdona, Złodzieja E. Chappella, Łóżko pełne 
cudzoziemców D. Freemana, Marię Callas. Lekcję śpiewu T. McNally'ego, 
Szalone nożyczki P. Portnera, Pamięć wody S. Stephensona, 'Żar S. Maraiego, 
Zamianę na wakacje I. Ogilvy'ego, 39 stopni J. Buchana, Na końcu tęczy 
P. Quiłtera, Dziewczyny z kalendarza T. Firtha, musicale Miss Saigon 
C.-M. Schonberga i Carmen Latina C. McLeoda, oraz sztuki należące do po
ważniejszego gatunku, m.in.: Małą Steinberg L. Halla, Odwrót W. Nicholsona 
i Namiętność P. Nicholsa, Opowiadania zebrane D. Margułiesa, Dublińską ko
medię C. McPhersona, Więź R. Munro, Rock'n'Roll T. Stopparda. Dla Teatru 
Polonia przetłumaczyła Boską! P. Quiltera, Kobiety w sytuacji krytycznej 
J.Murray-Smith, Panią z Birmy R. Shannona oraz libretto musicalu Bagdad 
Caf e P. Adlona. 

:JOOdO Aktorka, reżyserka, autorka książek i felietonów. 
-~stY"O Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatra!-
~ „ nej w Warszawie. Na scenie zadebiutowała 

w 1976 r. w warszawskim Teatrze Ateneum rolą Anieli w Ślubach panieńskich 
w reż. J. Świderskiego i jednocześnie w Teatrze Małym rolą Doriana~ Graya 
w sztuce Osborne'a. Jeszcze jako studentka wystąpiła w legendarnym spek
taklu telewizyjnym Trzy siostry A. Czechowa w reż. A. Bardiniego. Zagrała 
Maszę. W filmie zadebiutowała w Człowieku z marmuru w reż. A. Wajdy. 
Zagrała blisko osiemdziesiąt ról filmowych w Polsce i za granicą, z których 
największą okazała się kreacja w Przesłuchaniu w reż. R. Bugajskiego, za którą 
otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes. 
Od ponad dziesięciu łat także reżyseruje dla teatru i dla telewizji. Ma na swoim 
koncie reżyserię filmu fabularnego Pestka, według kultowej powieści o milości 
autorstwa Anki Kowalskiej. W teatrze występuje od 
trzydziestu lat. Przez jedenaście lat była aktorką 
warszawskiego Teatru Ateneum, a później, przez 
szesnaście lat, Teatru Powszechnego w Warszawie. 
Zagrała także wiele ról i wyreżyserowała kilkanaście 

\1-

spektakli w Teatrze Telewizji. W 2005 r. otworzyła autorski Teatr Polonia, pro
wadzony przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. W roku 2006 
otrzymała Europejską Nagrodę Mediów Medaille Charlemagne. Wybrana do 
grona najwybitniejszych aktorów polskich XX wieku przez czytelników 
„Polityki". W 2007 r. została nagrodzona Złotą Kaczką w kategorii Naj lepsza 
Aktorka ostatniego 50-lecia kinematografii polskiej, a w 2009 dwiema 
Złotymi Kaczkami w kategorii: Najlepsza Aktorka sezonu 2008/2009 oraz 
Najlepsza Aktorka Filmów Historyczno-Kostiumowych z okazji 100-lecia 
Polskiego Kina. W styczniu 2010 r. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 
otworzyła nową scenę, Och-teatr w dawnym kinie Ochota. Weekend z R. to 
trzeci, po Wassie Żeleznowej i Białej bluzce, tytuł z udziałem Krystyny Jandy 
wyprodukowany w Och-teatrze. 

Scenograf i dekorator projektujący 
dla filmu, telewizji i scen teatral
nych. Współpracował z wybitnymi 

Moc; eJ Mor; 
o PutowSki 

reżyserami filmowymi : Andrzejem Wajdą (Przekładaniec, Polowanie na muchy, 
Brzezina, Wesele, Ziemia obiecana), Wojciechem Jerzym Hasem (Lalka, Sana
torium pod klepsydrą) , Krzysztofem Zanussim (Życie rodzinne, Za ścianą, Die 
Rolle, Barwy ochronne, Spirala, Wage in der Nacht, Constans, Kontrakt), 
Januszem Majewskim (Zaklęte rewiry, Lokis), Witołdem Leszczyńskim (Kono
pie/ka, Siekierezada), Marianne Ludke (Fluchtige Bekanntschaften, Liebe ist 
kein Argument) czy Markiem Nowickim (Fik Mik, Sceny nocne). Był również 
dekoratorem wnętrz przy ekranizacji dramatu S. Wyspiańskiego Sędziowie. 
Tragedya w reż. Konrada Swinarskiego. Projektował scenografię do spektakli 
TeatruTelewizji reżyserowanych przez Krystynę Jandę, m.in. do : Fizjologii 
n;załżeństwa, Klubu kawalerów, Zazdrości, Porozmawiajmy o życiu i śmierci, 
Slubów panieńskich czy Małych zbrodni małżeńskich . Jest laureatem nagrody 
na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za wnętrza do Wesela A. Wajdy oraz 
nagrody na Festiwalu Dwa Teatry za scenografię do Związku otwartego 
K. Jandy. Z Krystyną Jandą współpracował także przy Opowiadaniach zebra
nych (Teatr Komedia w Warszawie), Namiętności (Teatr Nowy w Poznaniu), 
Skoku z wysokości i Grubych rybach (Teatr Polonia w Warszawie), Wassie Że
leznowej (Och-teatr). Wykłada w łódzkiej szkole fi lmowej, zajmuje się odtwa
rzaniem wnętrz historycznych w muzealnych obiektach zabytkowych oraz 
przygotowywaniem muzealnych wystaw. 

IJ 



"" \til Projektant mody, artysta-rzemieślnik, nowoczesny architekt garniturów 
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, i precyzyjny konstruktor gorsetów. Jego talent i umiejętności docenił mię-

dzynarodowy magazyn mody, nagradzając go trofeum Projektanta Elłe. 
Q Swoje 15-lecie pracy uczcił wyjątkowym wydarzeniem w Teatrze Wiel
Yl kim. Jubileuszowy pokaz, niczym spektakl, stworzony był z kilku aktów. 
l) W pierwszym wyświetlony został film z udziałem Charlotte Rampling. 
cr, W kolejnym chór Teatru Wielkiego wykonał utwór Amen H. M. Górec
, kiego. Pokaz okazał się najbardziej komentowanym w świecie mody wy
\0.. darzeniem tamtego sezonu. Rok później na tej samej scenie Ossoliński 
~. wystąpił w nowej roli - jako kostiumograf. Był twórcą męskich kostiu-

mów do Traviaty M.Trełińskiego. W świecie mody Ossoliński zadebiutował 
w 1993 kolekcją damską; jego znakiem rozpoznawczym stał się gorset. Jednak 
największą namiętnością okazał się garnitur. Pasją tworzenia męskich ubrań 
zaraził się jako dziewiętnastolatek, gdy dyrekcja Zakładów Odzieżowych 
Bytom zaproponowała mu stanowisko głównego projektanta. Świeżo upie
czony maturzysta był najmłodszą osobą zatrudnioną na tym stanowisku przez 
wielką firmę odzieżową. Jest amatorem kina - zarówno jako bywalec kinowej 
sali, jak i obserwator gwiazd oraz ich kreacji na czerwonym dywanie. Możli
wość uszycia sukni na oskarową galę dla reżyserki Hanny Polak była realiza
cją wielkiego marzenia projektanta-kinomana. Inspirują go filmy, a swoje 
kolekcje często nazywa ich tytułami: Godziny, Zmierzch Bogów czy Babel. 
Na co dzień zajmuje się modą „bespoke tailoring" - konstrukcja i łatwość 
budowania form to jego mocna strona. Jako miłośnik krawiectwa wysokiej 
jakości oraz szlachetnych tkanin projektowane przez siebie ubrania szyje tylko 
z najwyższej jakości materiałów sygnowanych - Loro Piana, Ermenegildo 
Zegna i Cerutti. Projektuje głównie modę męską. Czasem tworzy ubrania dla 
kobiet„. wyjątkowych łub na wyjątkowe okazje. 

Dor; 
Usz ICuc Operator filmowy i reżyser filmów reklamowych. Absol

went Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. Współpracował m.in. z: 
Andrzejem Wajdą (Pierścionek z orłem w koronie), Krzysztofem Kieślowskim 
(Dekalog VII) , Maciejem Wojtyszko (Mistrz i Małgorzata), Waldemarem Krzyst
kiem (Ostatni prom, Zwolnieni z życia, Polska śmierc), Andrzejem Domali
kiem (Schodami w górę, schodami w dół), Johnem Irvinem (Eminent Domain), 
Piotrem Szulkinem (Ga, Ga. Chwała bohaterom, Femina - nominacja do na
grody za zdjęcia na FPFF w Gdyni, Ubu król), Andrzejem Barańskim (Kramarz, 
Horror w Wesołych Bagniskach, Parę osób, mały czas, Braciszek), Feliksem Fal-

\~ 

kiem (Koniec gry) czy Filipem Zylberem (Pożegnanie z Mariq). Jest autorem 
zdjęć do ponad dwudziestu spektakli leatru lelewizji, w tym do: Heddy Gab
ler, Cyda, Klubu kawalerów oraz Małych zbrodni małżeńskich w reż. K. Jandy, 
Ivette w reż. F. Zylbera, Wielebnych w reż. K. Kutza, Czapy oraz Uczonego 
Arturo Ui w reż. P. Szulkina, Nauki o barwach w reż. J. Englerta, Błqdzenia 
w reż. J. Jarockiego czy Wniebowstqpienia w reż. R. Rowińskiego, za które 
otrzymał nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. 

. . . . , cl'\ t..o'odó 
Studia na Wydziale aktorskim PWSFTViT w Łodzi ukon- \..e 
czył w 1970 roku. W latach 70. i 80. pracował w teatrach poznańskich: 
Dramatycznym i Nowym. Od roku 1988 był aktorem Teatru Studio w Warsza-
wie, w latach 1991-1994 w zespole Janusza Wiśniewskiego, a od 1996 roku TR 
Warszawa. Grał w przedstawieniach reżyserowanych m.in. przez A. Ziębiń
skiego (Krakowiacy i górale W Bogusławskiego z 1971 roku - debiut), 
J. Nyczaka (A jak królem, a jak katem... T. Nowaka, Letnicy 
M. Gorkiego, Wesele S. Wyspiańskiego), I. Cywińską (Zycie jest snem 
Calderona, Miłość pod Padwq A. Beołco, Judasz z Kariotu K. Roztwo
rowskiego, Oskarżony: czerwiec 56 I. Cywińskiej, Zorza B. Schaeffera, 
Cmentarze M. Hłaski) oraz autorskich przedstawieniach Janusza 
Wiśniewskiego (Panopticum a la Madame Tussanq, Koniec 
Europy, Modlitwa chorego przed nocq, Olśnienie, Zycie jest 
cudem). Występował gościnnie w Teatrze Szwedzka 2/4. W TR 
Warszawa zagrał ro.in. w spektaklach: Bzik tropikalny Witkacego 
(1997), UroczystośćT. Vinterberga i M. Rukova (2001), Teoremat 
P. Pasoliniego (2009), Między nami dobrze jest D. Masłowskiej (2009) 
w reż. G. Jarzyny, Testament psa A. Suassuny w reż. P. Cieplaka (1997), 
Bachantki Eurypidesa (2001) i Burza Szekspira (2003) w reż. K. Warlikowskiego 
oraz Cokolwiek się zdarzy, kocham Cię (2005) P. Wojcieszka w reż. autora. 
Zagrał również m.in. w filmach w reż. K. Zanussiego i Wino truskawkowe 
w reż. D. Jabłońskiego (2007). Laureat nagród m.in. na Przeglądzie Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu (1976) i Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (1977). 

, . Cezary · W teatrze debiutował w 1991 roku w Slubie W Gombrow1- Zok 
cza w reż. A. Makowieckiego. Współpracował z Teatrem Współczesnym we 



Wrocławiu, gdzie wystąpił m.in. w Historyi o Chwalebnym Zmartwychwstaniu 
Pańskim w reż. P. Cieplaka, i Teatrem im. Norwida w Jeleniej Górze. W łatach 
1997-2006 aktor Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie zagrał m.in. w Marii 
Callas. Lekcji śpiewu w reż. A. Domalika, Żelaznej konstrukcji M. Wojtyszki 
w reż. autora i w Wesołych kumoszkach z Windsoru w reż. P. Cieplaka. 
W 1994 roku otrzymał nagrodę na XXVIII OFTJA w Toruniu za monodram 
Kontrabasista. Sympatię widzów zyskała jego rola w serialu Miodowe lata oraz 
w Ranczu, za którą w 2007 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora w se
rialu komediowym na festiwalu Wakacyjne Kadry w Cieszynie. Na dużym 
ekranie zadebiutował filmem Magneto w reż. ]. J. Kolskiego. Ma na swoim 
koncie role w wielu filmach kinowych i telewizyjnych, m.in. w Cwale w 
reż. K. Zanussiego, Pułkowniku Kwiatkowskim w reż. K. Kutza, Kile
rze w reż. J. Machulskiego i Dniu świra w reż. M. Koterskiego. 
W Teatrze Polonia wystąpił w Grubych rybach M. Bałuckiego i Bogu 
W Allena w reż. K. Jandy oraz w spektaklu Krzysztof M. Hipnoza 
K. Materny. 

Katarzyna Gni Wk e OWSka Polska aktorka teatralna, filmowa 
i telewizyjna. Absolwentka krakowskiej PWST z 1985 roku. Jeszcze w trakcie 
studiów dołączyła do zespołu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, na 
którego deskach debiutowała w okresie ukończenia studiów i z którym była 
związana do roku 1987, kiedy to zmieniła angaż i przeniosła się do Teatru 
Starego. W tym samym czasie debiutowała w filmie na planie Komediantki 
Jerzego Sztwiertni. Zaraz potem zagrała pierwszą dużą rolę w filmie Między 
ustami a brzegiem pucharu. W reatrze Starym zagrała m.in. w: Don juanie 
Moliera w reż. Y. Goulaisa (1988), Śnie srebrnym Salomei J. Słowackiego w reż. 
J. Jarockiego (1993), Lunatykach wg H. Brocha w reż. K. Lupy (1995), 
Grzebaniu wg Witkacego w reż. J. Jarockiego (1996), Iwonie, księżniczce 
Burgunda W. Gombrowicza w reż. G. Jarzyny (1997), Braciach Karamazow 
wg F. Dostojewskiego w reż. K. Lupy (1999), Trzecim akcie według „Szewców" 
Witkacego w reż. J. Jarockiego (2002), Makbecie Szekspira w reż. 
A. Wajdy (2004 ), Tartuffie Moliera w reż. M. Grabowskiego (2006), 
Oczyszczeniu P. Zelenki w reż. autora (2007). Laureatka prestiżowej 
nagrody teatralnej im. A. Zelwerowicza za najlepszą rolę w sezonie 
teatralnym 1999/2000 (Grusza w Braciach Karamazow Dostojew
skiego w Starym Teatrze w Krakowie w reż. K. Lupy) oraz Fringe 

First na festiwalu w Edynburgu za rolę w spektaklu Plaisirs d'amour 
w reż. Z. Kalińskiej. W 2003 roku zagrała rolę księżnej Ticonderogi Iriny 
Wsiewołodowny w onirycznym filmowym Nienasyceniu wg Witkacego w reż. 
W. Grodeckiego. Grała również w serialach Ekipa i Czas honoru. 

A
leksandra :1usta 

Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 
Absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Zaraz po studiach, w 1992 roku, zadebiu
towała w filmie (epizod w Kawalerskim życiu na obczyźnie w reż. A. Barań
skiego) i na scenie reatru Studio w '\Thrszawie, z którym związała się na osiem 
kolejnych lat. Jedną z jej słynniejszych ról z tego okresu była kreacja Soni 
w Wujaszku Wani A. Czechowa w reż. J. Grzegorzewskiego. W 1997 roku 
nawiązała stałą współpracę z Teatrem Narodowym w Warszawie, którego 

aktorką pozostaje do dziś. Zagrała tam m.in. w spektaklach: 
Ślub W. Gombrowicza (1998) i Wesele S. Wyspiańskiego (2000) 
w reż. J. Grzegorzewskiego, Ostatni T. Łubieńskiego w reż. 

T. Bradeckiego (2003), Nora H. Ibsena w reż. A. Olsten (2006), 
Fedra w reż. M. Kleczewskiej (2006), Ifigenia A. Grzegorzewskiej 

w reż. autorki (2008) i Taniec „Delhi" Iwana Wyrypajewa w reż. 
autora (2010). Wystąpiła również w wielu filmach, m.in. w Światłach 

w reż. H. C. Schmidta, Chłopiec na galopującym koniu w reż. A. Guziń
skiego oraz w serialu Ekipa w reż. A. Holland, M. Łazarkiewicz, K. Adamik. 

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. ~· 
Debiutował w 1999 roku na scenie Teatru 0~ 
Rozmaitości rolą Horacja w Hamlecie w reż. „ 
K. Warlikowskiego. Później współpracował Q~ 

z warszawskimi scenami Studio, Stara Prochow- C)'-
nia i z Teatrem Narodowym, a także z Teatrem im. ~~ 

Stefana Jaracza w Olsztynie. Ma na swoim koncie 91;• 
wiele ról telewizyjnych i filmowych, m.in. we Francuskim 
numerze w reż. R.Wichrowskiego, Pitbullu w reż. P. Vegi czy w serialu 
Naznaczony w reż. m.in. Kasi Adamik. Zajmuje się także dubbingiem. 
W Teatrze Polonia w 2008 roku zagrał Kubę w spektaklu Miłość ci wszystko 
wybaczy P. Wojcieszka w reż. autora. 



~O,.,. Ąfi Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
QCl)O/t w Warszawie. Po studiach trafił do Teatru 

'Co· Powszechnego w Warszawie, którego aktorem 
był przez kolejne dwadzieścia pięć lat. Na deskach tego teatru stworzył 
kreacje w ponad trzydziestu inscenizacjach, m.in. w Medei Eurypi-
desa w reż. Z. Hiibnera, Operze za trzy grosze B. Brechta w reż. 
K. Zaleskiego, Trzech siostrach A. Czechowa w reż. A. Glińskiej, 
Królu Learze Szekspira w reż . P. Cieplaka. Od 2006 r. pełni 
funkcję dyrektora artystycznego Teatru im. A. Mickiewicza. 
w Częstochowie, gdzie ostatnio można go oglądać w roli Pana 
Jurdaina w Mieszczaninie szlachcicem Moliera w reż. 

W Śmigasiewicza. Jest wykonawcą piosenki aktorskiej, słynie 
z doskonałej interpretacji piosenek Okudżawy, Brassensa 
i Wołka. Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze jako student 
rolą w filmie Rycerz w reż. L. Majewskiego. Zagrał m.in. w Dekalogu VI, 
Dekalogu IX i Krótkim filmie o miłości K. Kieślowskiego, w Zlocie dezerterów 
]. Majewskiego i w Dniu świra oraz Wszyscy jesteśmy Chrystusami M. Koter
skiego. W Teatrze Polonia wystąpił gościnnie w autorskim przedstawieniu 
K. Materny Krzysztof M. Hipnoza. W Polonii można go oglądać również 
w Bogu W Allena w reż. K. Jandy, a w Och-teatrze w Kozie, albo kim jest 
Sylwia? w reż. K. Adamik i O. Chajdas. 

~( Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej. Za rolę w filmie 
l ~O Czas zdrady w reż. W Marczewskiego otrzymał nagrodę im. 

~o'O Aleksandra Bardiniego dla najlepszego absolwenta Akademii 
Teatralnej, przyznaną przez rektora tej uczelni. W teatrze debiutował w 1998 
roku rolą w Sędziach S. Wyspiańskiego w reż. P Łysaka (reatr Polski w War
szawie). Wystąpił w filmach: Słodko-gorzki w reż. W Pasikowskiego (debiut}, 
Egzekutor w reż. F. Zylbera, Egoiści w reż. M. Trelińskiego, Wiedźmin w reż. 

\'O 

M. Brodzkiego, PitBull w reż. P. Vegi. Spośród jego ostatnich ról teat
ralnych warto wymienić m.in. Johna Jaya w Ostatnim Żydzie Eu
ropy T. Tenenboma w reż. O. Chajdas i Roberta w Trzech 
siostrzyczkach Trupkach M. Kowalewskiego w reż. autora w Teatrze 
na Woli w Warszawie. W Teatrze Polonia zagrał w spektaklach 
Darkroom R. Jeger w reż. P. Wojcieszka i Trzy siostry A. Czechowa 
w reż. N. Parry i K. Jandy. 
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