












Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć o człowieku 
woodyallenicznym, 
ale baliście się zapytać 

Woody Allen i jego specyficzne poczucie humoru, oryginalność bycia, przekorna inteligen
cja tworzą pospołu jakieś nowe, niespodziewane już miejsce spotkania Melpomeny i dziesiątej 
muzy, zwanej wiek już temu Filmią, z prawdziwym życiem . Dziś nikogo nie dziwi, że teatr wyko
rzystuje chwyty filmowe, a film czerpie z arsenałów teatru i w świecie Woody Allena stolica 
teatru, Broadway, wciąż zapośrednicza się ze stolicą filmu, Hollywoodem. Bohater komedii 
Zagraj to jeszcze I'BZ, Sa.m (1969), Allan Felix, egzystuje na ich pograniczu, gdzie wałęsa się 
też jego alter ego, Humphrey Bogart. Może i płaci za to jakąś cenę, ale czy nie zna prawdziwego 
życia? Imponuje nam jako człowiek teatralny i filmowy, a bawi nas i uczy jako wieczny sceptyk, 
domowy filozof, sarkastyczny cynik i niepoprawny ironista. 

Podobnie, ale nie tak samo, mówi się o Woodym Allenie we wszelkich encyklopediach 
Ua korzystałem z hasła na internetowej stronie woodyaJlen.8.J't.pl), artyście, który w okresie 
swych pierwszych premier teatralnych - rok przed Play ft AgaJn, Sam na Broadwayu odbyła 
się prapremiera jego komedii Don 't DJ'jnk the Water - wyreżyserował zarazem swój pierwszy 
film, Bjerz forsę j w nogi (1969). Napisał też scenariusz i zagra! główną rolę, tak jak będzie 
to już prawie zawsze. Jest to zwariowana komedia, w której roztacza swój neurotyczny czar 
i dobrze podszyty autoironią inteligentny humor. We wczesnych obrazach z lat siedemdziesią
tych Allen szalał w różnych gatunkach. Używał konwencji politJ'ca.l fictJ'on (Ba.na.nowy czubek, 
1971), poradnika seksualnego (Wszystko, co chcjeDbyścje wiedzjeć o seksje, aJe baJiście się 
zapytać, 1972, gdzie wystąpił między innymi jako plemnik), science fiction (Śpjoch, 1973, 
opowiadający o odmrożonym fajtłapie, który rozmontowuje antyutopię przyszłości) oraz sagi 
historycznej (Milość i śmierć, 1975, parodia Wojny j pokoju). Wszystko to komedie, łącznie 
z Annie Ha.Jl (1977), obrazem uznanym za kwintesencję stylu woodyallenowskiego. 

W tym ostatnim filmie wciela się w postać intelektualisty, komika żydowskiego pocho
dzenia włóczącego się po Manhattanie, Alvyego Singera, któremu powodzi się w życiu 
zawodowym, ale nie prywatnym. Podobną postać stwarza w nagrodzonym Cezarem Man
hattanie (1979), oprawionym muzyką Gershwina czarno-białym hołdzie dla Nowego Jorku. 
Tym razem bohaterem czyni znerwicowanego reżysera telewizyjnego, swojego sobo
wtóra Ike'a niepotrafiącego zdecydować, z którą z kobiet utrzymujących z nim znajo
mość ma się związać. W innej stylistyce utrzymane są Wnętrza (1978), gorzki melodra
mat rodzinny, w którym Allen nawiązuje do jednego ze swoich mistrzów, Ingmara Berg
mana. Do wątków autobiograficznych wraca w opowiadających o pasji i męce tworzenia 
Wspomnieniach gwiezdnego pylu (1980), w których wciela się w sławnego scenarzystę, 
komika i reżysera Sandy'ego Batesa, przeżywającego kryzys artystyczny. Potem jest 
Seks nocy letniej (1982), stylizowana na dokument satyra Zelig (1983) opowiadająca 
historię żydowskiego urzędnika z lat dwudziestych, który niczym kameleon posiada 
zdolność upodabniania się do otoczenia, Purpurowa róża z KaJru (1985), tragikomedia 
będąca wyznaniem miłości do filmu i refleksją na jego temat, i utrzymany w klimacie 
sztuk Czechowa obraz Ha.nnah i jej sjostry (1985 ), rozgrywający się w Nowym Jorku. 
Do Bergmana odwołuje się ponownie w Innej kobiecie ( 1988 ), potem kręci Nowojorskie 
opowieści (1989), Zbrodnie i wykroczenia (1989), Alicję (1990) i Mężów i żony( 1992), 
film poruszający tematykę rozwodu. W 1993 roku reżyseruje komedię Tajemnica mor
derstwa na Manhatta.nje, w następnym roku osadzone w latach dwudziestych StrzaJy 
na Broadwayu, w roku 1995 Jej wysokość Afrodytę, a rok później Wszyscy mówją: 
kocha.m cię. W 1997 roku mierzy się z wizerunkiem artysty w filmie Przejrzeć 

Harry'ego, zaś swoistą kontynuacją wątków podjętych blisko pół wieku wcześniej 
przez Federico Felliniego w Slodkim życiu, portretem zblazowanej nowojorskiej śmie
tanki artystycznej , jest obraz Gelebrity(l998). Ostatnie lata przynoszą między innymi 
Slodkiego dra.nia (1999), DrobDych cwaniaczków (2000), Klątwę skorpiona (2001), 
Koniec z Hollywood (2002), Zycie i caJą resztę (2003), MeliDdę i Mehndę (2004), Sen 
Kasandry (2007) oraz obrazy Vicky Cristina Barcelona (2008) i Whatever Works 
(2009). Allen jest również - nie licząc adaptacji scenariuszy filmowych na scenę 
teatru - autorem sztuk, które pisuje od czasu do czasu przez całe swoje życie . 



Poza wspomnianymi, wymienić trzeba jednoaktówki Bóg j Śmierć (1975), sztukę The FloaUng Ljght Bulb 
(1981), trzy jednoaktówki Ri.versMe Drjve /Old Sąybrook /Central Park West (1995, 2003), dramat A Second 
Hand Memory(2004) i dwie jednoaktówki z cyklu WrHer's Black (2005), w większości w Polsce niewystawiane. 
Opublikował także zbiory opowiadań i esejów Wyrównać rachunki. (1971), Bez pjór (1975), Skutb uboczne 
(1980) i Czysta anarcMa (2007). 

Woody Allen narodził się w 1952 roku, kiedy Allen Stewart Konigsberg, rocznik 1935, nowojorczyk z zacnej 
żydowskiej rodziny, postanowił zostać komikiem. Zawsze wolał siedzieć w dom u, grać jazz na klarnecie czy wymy
ślać kawały i wysyłać je do gazet, niż się uczyć. A jednak jego droga od wyrzucenia z Uniwersytetu Nowojorskiego 
po pierwszym roku studiów z powodu oblania zajęć z filmu po trzy Oscary i Palmę Palm w Cannes 2002, którą 
otrzymał jako drugi reżyser w historii po Ingmarze Bergmanie - jest zdumiewająco konsekwentną i spójną kre
acją świata i jego mieszkańca, człowieka. Chcę powiedzieć, co gdzie indziej zabrzmiałoby jak banał, że magia 
teatralnych i filmowych dzieł Woody' ego Allena bierze się z ich życiowej prawdy, a pochodzi od bohatera, z którym 
łączy widza sympatia i empatia od pierwszego wejrzenia. Inna rzecz, jak się to osiąga i na czym polega tajemnica 
woodyallenizm u. 

Ten komik-intelektualista nie ma nic wspólnego z klownem. Swój teatr i film zaczął jako artysta świadomy 
celu i ukształtowany - autor skeczy, scenariuszy satyrycznych, twórca własnego telewizyjnego show, autor 
trzech płyt z nagraniami swoich dowcipów - i Zagraj to jeszcze raz, Sam zawiera w pigułce wszystkie już 
cechy człowieka allenicznego. Nie jest on, oczywiście, bohater sztuk i filmów Woody Allena, tożsamy 
z autorem, chociaż nie przypadkiem gra go Woody Allen wcale nie udający kogoś innego. Paradoks 
na tym właśnie polega, że prawdziwe Jest zdanie Allena: „Ludzie widzą mnie w postaciach, które 
gram, i do pewnego stopnia mają rację, ale nie do takiego stopnia, jak im się wydaje" - i nie mniej 
prawdziwe jego zdanie: „Każda dobra fikcja to odzwierciedlenie autentycznego życia, nawet jeżeli 
wydaje się, że jest inaczej . Nic nas tak nie przenosi w krąg codzienności, jak Czekając na Godota" . 
Jak jego bq,hater, Allen rzeczywiście jest chorobliwie nieśmiały i spontanicznie zabawny. Nie pija 
kawy, tylko gorącą wodę z cytryną, robi tylko to, co chce, nie oglądając się na innych i jest hipochon
drykiem, często boli go głowa albo brzuch i miewa gorączkę. Jego przyjaciel i biograf Eric Lax twierdzi, 
że jest przy tym artystą niezwykle precyzyjnym, człowiekiem, który nie tylko panuje nad swoim 
życiem, ale też ma całkowitą kontrolę nad tym, co robi. „Dyscyplina to jego drugie imię". 
W przeciwieństwie do większości znanych komików, nie ma też potrzeby nieustannego 
dowcipkowania i jest autokrytyczny, jak też refleksyjny. Ale znów podobnie do swo
jego bohatera nie uczestniczy w „wyścigu szczurów" do kariery i sukcesu za wszelką 
cenę i nie znosi współczesnego przemysłu filmowego, tej maszynki do robienia 
pieniędzy, z którą rozprawił się w Końcu z Hollywood. 

W Zagraj to jeszcze raz, Sam dokonuje też ostrej krytyki współczesnego 
społeczeństwa. Bo co to za ludzie żyją w jego otoczeniu? Jedni to pracoho
licy („DICK (do telefonu): Powiem ci, gdzie mnie możesz złapać . Będę przez 
chwilę w Gramercy 7-9205, potem przez piętnaście minut w Murrey Hill 
5-4 774, potem będę w Templeton 8-5548, a potem będę w domu, to jest Lehigh 
5-8343. Tak, George. LINDA (do Djcka) : Na rogu ulicy jest budka telefoniczna 
- chcesz, żebym pobiegła i sprawdziła jej numer? Bo ją też będziesz mijał za 
chwilę") . Inni to uczestnicy morderczego „wyścigu szczurów", nawet jako 
wiecznie zaaferowani biznesmeni („DICK: Szukam okazji, zbieram informa-
cje, gram na giełdzie"), którzy co parę lat ogłaszają bankructwo i zaczynają 
wszystko od nowa. Jeszcze inni, a wśród nich ci sami nie obywają się bez psychote
rapeutów, przyjażnią się z neurotykami, uzależniają od leków i narkotyków i mogą 
mówić o tym godzinami (,,ALLAN (do Dndy): Chcesz popić gardan fantą? LINDA: Jak nie 
masz soku jabłkowego. ALLAN: O, gardan z sokiem jabłkowym - to bomba! LINDA: A pró
bowałeś kiedyś relanium z sokiem pomidorowym?"). Jak autoironicznie rozmyśla ALLAN: 
„Żebym chociaż wiedział, gdzie odpoczywa ten mój cholerny psychoterapeuta! Gdzie oni 
wszyscy w sierpniu wyjeżdżają? Opuszczają miasto, i do pierwszego dzwonka do szkoły 
wariaci Nowego Jorku mają sobie radzić sami!". Także reprezentant męskości, sukcesu 
erotycznego, zdecydowania i witalizmu, BOGART, idol i alter ego ALLANA - ukazany jest 
przecież w cudzysłowie i z przymrużeniem oka. 

Pomiędzy Woody Allenem a Allanem Felixem, między ich królestwami Melpomeny 
i Filmii a prawdziwym życiem musi wobec tego istnieć całkiem inne przejście . Stoi 
w nim nieśmiało uśmiechnięty everyman, Każdy. Skromny człowieczek w okularach 
krótkowidza, w koszulce polo i spodniach khaki, chętnie kryjący się pod opadającym 
na uszy wędkarskim kapeluszem. Przerażony istnieniem, dawno stracił wiarę w Boga 
i zaświaty i nie ufa żadnej z religii . Nie chce umrzeć ani chorować, czyli cierpieć, prze
chodzić męczarnie i wadzić bliźnim . Panicznie boi się nudy, czarnych myśli, depresji, 
swych skłonności samobójczych. Ma poczucie jedyności i niepowtarzalności życia, które 



jest krótkie i tylko jedno. Wie, że jego losem jest samotność, a przeznaczeniem nicość . Cokolwiek 
zatem czyni, jest absurdalne, czyli także śmieszne . Znajduje się zresztą w nieustannym komicz
nym konflikcie z prawdziwym życiem, które jest utrudnieniem dla wszystkich jego zamysłów. 
Jako Woody Allen pisze scenariusz arcydzieła i wierzy, że nakręci film na miarę Obywatela. 
Ka.ne'a. czy Tam, gdzje rosną poziom.kJ, a potem widzi, jak na planie filmowym arcydzieło mar
nieje i pokracznieje, doprowadzając go na skraj załamania. Jako Allan Felix marzy o ideale kobie
cości, o miłości mocniejszej niż śmierć, a potem doświadcza niespełnienia i nieprzystosowania 
dwojga istnień do siebie i wątpi o sile uczucia. Stąd jest tak aktywny, rozgorączkowany, pomy
słowy i dyna!Iliczny. Już wie, że także komiczny i wyjęty ze świata absurdu. Jego ironia, sar
kazm i cynizm są tworami przenikliwej inteligencji tego, kto rozumie, że jak każdy - w końcu 
- przegra. Jego inteligencja każe mu odrzucić wszelkie uchwyty i poręcze, które ludzkość zapi
sała w starych mitach i bajkach, wyśniła w snach i wyprowadziła z własnej podświadomości jako 
balsam na przerażenie istnieniem i ostateczną prawdę o swoim przeznaczeniu. Nie ma jednak 
wyjścia. Nawet ogołocony, wyzbyty złudzeń musi podejmować wciąż nowe próby ratunku i dalej 
grać o życie, poza którym skrada się nicość i śmierć . 

Dlatego fascynuje się muzyką, starym kinem, Nowym Jorkiem, seksem. Wszystko to jest 
po stronie ruchu, dziania się na pohybel bezruchowi, czyli śmierci. A jeśli nawet nie jest życiem 
samym, to z pewnością może życie tworzyć i pomnażać; jest życiodajne . 

Namiętnie od 1971 roku co poniedziałek gra na klarnecie w Michael's Pub na Manhatta
nie z zespołem, który początkowo zwał się „New Orleans Funeral and Ragtime Orchestra". Nic 
przy tym nie mówi, nie zapowiada i nie komentuje, całkowicie oddaje się jazzowi, a po zakoń
czeniu sesji starannie, z poważną miną pakuje klarnet do futerału i wychodzi. Muzyka jest 
dlań transem, ale nie oderwaniem. Przeciwnie, jazz przechowuje w sobie rytm i melodię egzy
stencji, daje poczucie uczestnictwa we wspólnocie muzykujących i słuchających , jest czystą, 
zmysłową, pozasłowną komunikacją. Billowi Zehme, jednemu z tych, którzy go w Michael's 
Pub słuchali, powiedział, że do codziennych ćwiczeń gry na klarnecie sklania go poczucie 
winy. Może też pielęgnuje tak tradycję, łączy się z żydowskimi przodkami, czuje się klezmerem. 

Stare kino wzrusza go jako opowieść o zderzeniu marzeń z możliwościami everymana.. 
Stig Bjorkman w rozmowie-rzece Wooey wed.Jug Allena. podkreśla, że cud kina polega według 
niego na tym, że nie istnieją żadne fizyczne ograniczenia tego, co można by zrobić z czasem. 
„Ja w swoich filmach nie opowiadam linearnie, tylko krążę w czasie, myślę dygresjami". 
Stare kino, które wygrało walkę z czasem, bo pokonało jego ograniczenia, to według Allena 
filmy Disneya i Braci Marx, obrazy z Jamesem Cagneyem i Humphreyem Bogartem, z Gary 
Cooperem i Fredem Astairem, kryminały i komedie. Nie znosi klownów i komedii slapsticko
wych, nie śmieszą go Flip i Flap ani Buster Keaton, natomiast Bracia Marx przypominający 
klownów są jednak o wiele bardziej wyrafinowani, inteligentni i dowcipni, zaś Chaplin inte
resuje go jako Chaplin, figlarny i zarazem złośliwy. 

Nowy Jork i seks również są po stronie życia: niewyczerpane jako antidotum na nudę . 
Bogate w różnorodność i zaskakujące swoimi wewnętrznymi różnicami, które zdają się nie 
mieć końca. Inspirujące, budzące entuzjazm i natchnienie. Nieprzewidywalne. 

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o człowieku woodyallenicznym, ale baliście się zapy
tać - na tym właśnie polega, że żyje on pełnią życia - ogołocony, wyzbyty złudzeń, ale 
w prawdzie, od której nie ma ucieczki. Komiczny i tragiczny w jednym; tragikomiczny. 
Nasza empatia łączy nas w tej prawdzie z nim; nasza sympatia jest po jego, czyli także po 
naszej stronie. Absurdalna, śmieszna do łez i do łez wzruszająca. 

Suchy La.s, 17 lutego 2010 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 
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KUBA WOJEWÓDZKI 

Aktor, dziennikarz, autorytet, poligamista amator. Swą przygodę 
z teatrem rozpoczął w czwartej klasie szkoły podstawowej numer 63 

im. Władimira Komarowa w Warszawie. Recytował tam, przy okazji 
kolejnej podniosłej rocznicy Rewolucji Październi.k.owej, wiersz o kosmonaucie 

Gagarinie. Popłakał się ze wzruszenia, tak się sobie podobał. Pokochał scenę, 
co tu ukrywać , z wzajemnością. Od tej pory kino i teatr wciągnęły go na dobre. 

Zagrał wielce znaczące epizody w takich filmach, jak Miodowe la.Cf.l czy Sa.mo życie. 

Rola samego siebie, obsadzona co tu ukrywać genialnie, zgodnie z jego warunkami, 
w kultowym Testosteronie Andrzeja Saramonowicza - zwróciła na niego uwagę wybrednych 

krytyków i masowego widza (albo odwrotnie). Swój sukces ugruntował, grając ponownie 
u Andrzeja Saramonowicza w obrazie Idea.lny fa.cet dla. mojej dziewczyny. Scena castingu 

na aktora porno zagwarantowała mu pozycję faceta o kamiennych pośladkach (po angielsku: poker 
face) . W trosce o stały rozwój i nieprzyćmienie swego dotychczasowego dorobku, większość filmowych 

propozycji odrzuca. O jego genialnej intuicji najlepiej świadczy fakt, iż odrzucił szansę zagrania głównej 
roli (pojawiły się nawet plotki, że tytulowej) w filmie Cia.cho, dzięki czemu dziś spokojnie może wychodzić 

na ulice. A nie każdy, kto tam zagrał, może to o sobie powiedzieć. Aktualnie postanowił skupić się na Teatrze 
6. piętro, bo będąc nieskupionym można iść i iść, a na dodatek zabłądzić, bo pięter u nas dostatek. 

DANIEL OLBRYCHSKI 

Jeden z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych swojego pokolenia w Europie. Zagrał w blisko stu 
osiemdziesięciu filmach kinowych i telewizyjnych. Pracował z reżyserami polskimi Andrzejem Wajdą, Jerzym 
Hoffmanem, Krzysztofem Zanussitb., Krzysztofem Kieślowskim i znanymi reżyserami innych narodowości, Claude 
Lelouchem, Nikitą Michałkowem, Philipem Kaufmanem, Volkerem Schlóndorffem, Miklósem Jancsó, Margarettą 
von Trotta, Josephem Losey' em i innymi. Pięć filmów z jego udziałem było nominowanych do Oscara, dwa z nich -
Bla.sza.ny bębenek i Przekątna. gońca. - Oscara otrzymały. Karierę rozpoczął jako szesnastolatek. Trzynaście razy 
był bohaterem filmów Andrzeja Wajdy; przez Francuzów nazywany „a.cteur fetiche de Wa.jda "(„przynoszący 
szczęście Wajdzie"). Poza rolami filmowymi Olbrychski ceniony jest również jako aktor teatralny. Niezapomniany 
jako kultowy Hamlet w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, wspaniały Makbet i Otello w spektaklach telewizyjnych, 
a ostatnio znów na deskach sceny - Lear w reżyserii Andrieja Konczałowskiego. W swoim dorobku ma również role 
w teatrze francuskim, wśród nich Rhetta Butlera w Przeminęio z wia.trem w Teatrze Marigny w Paryżu . Olbrychski 
znany jest ze swojej niebywałej sprawności fizycznej, uprawia wiele dziedzin sportu, nigdy nie korzystał z pomocy 
kaskaderów w trudnych scenach. Do dziś regularnie trenuje boks, jest mistrzem jazdy konnej. Traktowany jako 
autorytet w sprawach społecznych i politycznych. Władze francuskie udekorowały go Komandorią „Des Arts et des 
Lettres", władze polskie medalami Polonia Restituta oraz Zasłużony Kulturze „Gloria Artis", prezydent Niemiec 
odznaczył go Krzyżem Zasługi . 

ANNA CIEŚLAK 

Jedna z najbardziej obiecujących polskich aktorek mlodego pokolenia, znana z serialowych ról w GJjnJe, Egza.minie 
z życia. czy Na. dobre i na. zie oraz z gwiazdorskiego występu u boku Macieja Zakościelnego w kasowej komedii 
romantycznej Dla.czego nie! Ryszarda Zatorskiego (2007). Ukończyła Państwową Wyższą Szkolę Teatralną 
w Krakowie w roku 2004. Za rolę Nataszy w przedstawieniu dyplomowym Ćwiczenia. z Czechowa. wed.Jug „ Trzech 
sióstr" otrzymała Nagrodę Jury Młodzieżowego XLIV Kaliskich Spotkań Teatralnych. Po studiach związała się 
z krakowskim Teatrem im. Juliusza Słowackiego, gdzie stale występuje, począwszy od debiutu w 2004 roku, 
między innymi w spektaklach: Mia.rka. za. mia.rkę, Mewa., Elektra., Kordia.n, Pula.pka., BlJżej. Jej debiutem na małym 
ekranie była rola Julii Gajewskiej, córki głównego bohatera (Jerzy Radziwillowicz) w serialu Glina. Władysława 
Pasikowskiego (2003-2004), a filmowym - rola Tesi Kluger w słynnym filmie Ka.rol. Cziowiek, który zosta.l 
pa.pieżem (2004). W tym samym roku dołączyła do obsady dramatu Ono Małgorzaty Szumowskiej, a w 2005 roku 
brawurowo zagrała pierwszoplanową rolę Marioli w polsko-luksemburskiej produkcji Ma.sz na. imię Justine Franco 
de Peny. Kreacja w filmie, dotykającym problemu handlu kobietami, przyniosła jej Nagrody dla Najlepszej Aktorki 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w belgijskim Mons, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
(Nagroda Prezydenta Gdyni za debiut) oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia" 
we Wrześni . Otrzymała również list gratulacyjny Prezydenta RP, wręczony osobiście w kwietniu 2006 roku. 
Związała się z serialem Egza.min z życia, (2005-2006), a rok póżn.iej - z telenowelą Na. dobre i na, zie, gdzie 
w latach 2006-2007 grała anestezjolog Alicję Siedlecką Powróciła też do roli Julii w serialu Glina. (2007-2008) 
i zagrała jedną z głównych ról kobiecych, siostry Róży, w serialu wojenno-historycznym Cza.s honoru Michała 
Kwiecińskiego, Michała Rosy i Wojciecha Wójcika (2008). Ostatnio zagrała kobietę w ciąży w komedii Ja.k żyć? 
Szymona Jakubowskiego, pojawiła się w roli córki Emila Fieldorfa „Nila" w Genera.le „Nilu"Ryszarda Bugajskiego 
(oba 2008) oraz wzięła udział w niezależnej produkcji Jacka Lusińskiego Piksele (2009). W 2007 roku otrzymała 
Nagrodę Związku Artystów Scen Polskich im. Leona Schillera. 



MICHAŁ ŻEBROWSKI 

Aktor filmowy i teatralny, producent, dyrektor artystyczny Teatru 6. piętro. Ukończy! warszawską 
Akademię Teatralną w 1995 roku. Jeszcze podczas studiów za.grai główne role w przedstawieniach 
Teatru Telewizji, opartych na najważniejszych dziełach polskiej literatury romantycznej. Jego gra zdobyła 
uznanie krytyków, którzy określali go mianem jednego z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia. Podczas 
prestiżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Szkół Teatralnych zdobył trzy najważniejsze nagrody, co nie zdarzyło się 
nigdy wcześniej. Jego dyplomowe przedstawienie Milość i gniew Johna Osborna pozwollio krytyce stwierdzić, 
że był to najbardziej udany debiut od lat. Jest laureatem niemal wszystkich nagród przyznawanych ludziom show. 
businessu, między innymi .Wiktora", dwukrotnie „Złotej Kaczki", .Fryderyka". Zagrał w kilkudziesięciu produkcjach 
filmowych w Polsce i za granicą oraz w produkcjach Teatru Telewizji. Występował na deskach większości warszawskich 
teatrów i na wielu scenach w całej Polsce. Od 1995 roku jest producentem wydawnictw fonograficznych, z których 
większość osiągnęła status .platynowych". Od 2006 roku jest współproducentem przedstawień teatralnych, 
które do dziś są scenicznymi przebojami. 

MAŁGORZATA SOCHA 

Popularna aktorka młodego pokolenia, znana przede wszystkim z licznych występów w produkcjach telewizyjnych. 
Ukończyła warszawską Akademię Teatralną, jednak zanim została dyplomowaną aktorką, dała się poznać tak kinowej, 
jak i telewizyjnej publiczności. Na ekranie zadebiutowała ja.ko uczennica warszawskiego Liceum im. Stefana 
Zeromskiego w tytułowej roli w spektaklu Teatru Telewizji Anka. w reżyserii Radosława Piwowarskiego (1997). 
W następnym roku Piwowarski obsadził ją w jednej z ról w popularnej telenoweli Zlotopolscy. Postać Kate - córki 
Wonsa, szaleńczo za.kochanej w starszym o cale pokolenie komendancie policji Wieśku - grała w latach 1998-1999 
i 2002-2003. W tym czasie debiutowała na dużym ekranie (epizod w Mojej Andżelice Stanisława Kuźnika, 1999) 
i zagrała pierwszą większą rolę w To my Waldemara Szarka (2000), a także zasłynęła z podwójnej kreacji Majki 
i jej bliźniaczej siostry Kajki, uczestniczek konkursu piękności, w serialu Zosta.ć Miss (2001). W 2001 roku ponownie 
wzięła udział w spektaklu Teatru Telewizji, w Dotknięcia.eh Izabelli Cywińskiej według prozy Wiesława Myśliwskiego . 

Jej filmografia obejmuje ponad dwadzieścia tytułów serialowych. Aktorka grała szczególnie role komediowe, ja.ko 
Izabela .Bjuti" Lisocka w serialu BEUrba.b, czyli zielono mi (2003), Mariola w Rodzince (2003), Zuza w Czego się boją 
fa.ceci, czyli seks w wielkim mieście (2003), Matylda w Pa.nienka.ch i Za.kręconych Przemysława Angermana 
(2004-2005), łączniczka „Jasna" w Ha.Jo, Hans(2007) czy Viola w Brzyduli(2008-2009). W 2004 roku partnerowała 
Piotrowi Adamczykowi na planie sitcomu Dziupla Cezara i ponownie spotkała się z Piwowarskim, wcielając się w postać 
ekspedientki w serialu Sta.cyjka.. Zagrała ważne role w serialach Klinika. sa.motn,ych serc, Ta.k mia.Jo być (oba 2005), 
Regina. (2007) i Tylko milość (2007-2009 ). Występowała gościnnie w Loka.tora.eh, Miodowych la.ta.eh, KMi i Tomku, 
Pleba.nii, Na. Wspólnej, w Krymina.lnych, Magdzie M, Zaginionej, Determinatorze, U fryzjera. czy w Pierwszej milości. 
W swoim dorobku filmowym ma epizod w Bez litości Wojciecha Wójcika (2002), udział w komedii La.wstora.nt Mikołaja 
Haremskiego (2005) oraz występ u boku Leona Niemczyka w Po sezonie Janusza Majewskiego (2005). Wystąpiła także 
w dwóch produkcjach z telewizyjnego cyklu Święta polskie, w Dlu@m weekendZie Roberta Glińskiego (2004) i w Milości 
w przejściu podziemnym Janusza Majewskiego (2006). 



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 spekt,akli dramatycznych, komedii, spektakli muzycznych i oper 

w teatrach Warszawy, Wrocławia, Lodzi, Poznania, Lublina, Opola, Torunia, a także 
w Szwajcarii i Rosji . Jest reżyserem spekt,akli telewizyjnych, między innymi własnej adaptacji 

Kosmosu Witolda Gombrowicza, która jako pierwsza w historii Teatru Telewizji została 
zrealizowana w 1988 roku w technice cfjpu. Jest autorem kilkunastu adaptacji, a także przekladów, 

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. Lea.ra. z Tadeuszem Lomnickim w roli tytułowej. 
Jest jednym z nielicznych reżyserów teatralnych, którego spekt.akle osiągają kilkunastoletnie cykle eksploatacji. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (2000). 

JAN KOZIKOWSKI 

Scenograf. Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i student Katedry Scenografii 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował scenografią do Świętego Mfroląja. Connora McPhersona 
w reżyserii Agnieszki Glińskiej w Teatrze Ateneum w Warszawie (1999). Współpracuje z Markiem Fiedorem 
(Niewinni Hermanna Brocha, 2000; Sytuacje rodziw1e Biljany Srbljanović, 2001; Ma.tka. Joa..nna. od Aniolówwedlug 
Jarosława Iwaszkiewicza, 2002; Biesy Fiodora Dostojewskiego, 2005; Wszystkim fygmuntom między oczy!!! 
według Henryka Sienkiewicza, 2006), Piotrem Kruszyńskim (Ka.rtoteka. Tadeusza Różewicza, 1998; 
NiezidentyfikowEl!1e szczątki ludzkie Brada Frasera, 2001; Nondum Lidii Amejko, 2002), Piotrem Cieplakiem 
( Wesole kumoszki z Windsoru i Król Lea.r Williama Shakespeare'a, 2000 i 2001; Egzempla.rz Cary! Churchill, 
2003), Tomaszem Hynkiem (Cza.rujący korowód Wernera Schwaba, 2002; Spokój w gfowieTymona Feusette'a, 
2002), Jackiem Orlowskim (Śmierć komiwojBżera. Arthura Millera, 2004; Prześwit Davida Hare'a, 2006). 
W Teatrze Narodowym współpracował z Wojciechem Malajkatem (Wędrowiec Conora McPhersona, 2007) i Arturem 
Tyszkiewiczem (Mrok Mariusza Bielińskiego, 2008; Ba.Jla.dyna. Jubusza Słowackiego, 2009). Z Igorem 
Gorzkowskim współpracował w Stowarzyszeniu Teatralnym .Koło" (PolowEl!1ie na. Jasia. Michała Wa.lczaka, 2009; 
2ólta strza.Ja Wiktora Pielewina, 2009). Zrealizował scenografię do spekt,aklu baletowego The Abyss Within według 
Drewnia.nego księcia Beli Bartóka w reżyserii L!i.Bzló Magacsa w Teatrze Merlin w Budapeszcie (2004). 

DOROTA KOŁODYŃSKA 

Scenograf. Absolwentka Wydziałów Grafiki oraz Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka 
kostiumów w głośnych produkcjach warszawskiego Teatru Muzycznego Roma Grea.se, Koty, Akademia. pEl!1a. Kleksa. 
w reżyserii Wojciecha Kępczyi'tskiego i Ta.niec wa.mpirów pod opieka, artystyczną Romana Polańskiego . Projektuje 
scenografię i kostiumy dla wielu różnych scen teatralnych - w Teatrze Narodowym między innymi do przedstawień 
Jacquesa Lassalle'a Ta.rtuffe Moliera i Umowa. Pierre'a de Marivaux oraz Edwarda Wojtaszka 2a.rwed.lug Sandora 
Maraiego, w Teatrze Polonia - do Boskiej Petera Quiltera w reżyseril Andrzeja Domalika. Jest autorką kostiumów 
do Wa.asy 2eieznowej Maksyma Gorkiego w Och-Teatrze w reżyserii Waldemara Raźniaka, a także do filmu Las 
Piotra Dumały. Prowadzi zajęcia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych . 
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GRAŻYNA DYKSIŃSKA 

Tłumaczka, dialogistka. Autorka wersji polskiej dialogów filmów kinowych, między innymi 
WJ8d.ca. Pierścieni, Ta.ngo i Cash, Ra.in Ma.n, Fra.ntic, Uwierz w ducha., Szybki jak bfyska.wica., Fisher King. 
Autorka polskich dialogów !(co się boi Virginii Woolf?(l966), WJ8d.ca. Pierścieni (1978), Przygody Myszki Miki 
i Ka.czara. Donalda. (1982), Mapeciątka. (1984-1991 ), Amerykańska. opowieść (1986), Leśna. rodzina. (1987-1988), 
Strażak Sam ( 198 7-2005), Ali Ba.ba. (1991 ), Ostatni rozdzia.f ( 1997), żona. przychodzi nocą ( 1998), Ta.ta. lew (2000-2001 ). 
Wieloletnia przewodnicza.ca sekcji dialogistów Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. 

JERZY SIEMASZ 

Tłumacz, pisarz, autor piosenek, lektor języka angielskiego. Dzieciństwo spędzil w okupowanej Warszawie, 
w mlodości podróżował po Europie. W latach 1972-1977 był wykładowcą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej 
Uniwersytetu Warszawskiego; współautor kursu American English for Poles przy współpracy Center of Applied 
Llnguistics w Arlington w USA. W latach 1987-1994 był wyk.ladowcą warsztatów wokalizacji jazzowej, od roku 1994 jest 
autorem cotygodniowej audycji Trzy minuty dla. poliglotów- o języku i kulturze anglo-amerykańskiej - w Polskim 
Radiu „Bis''. Współtwórca pierwszych w Polsce laboratoriów językowych i nauczania z wykorzystaniem elektronicznych 
środków dydaktycznych, współautor algorytmizacji gramatyki języka angielskiego w przygotowaniu do tłumaczeń 
maszynowych, członek pierwszego zespołu tłumaczy komputerowych. Poeta, krytyk jazzowy, tłumacz sztuk teatralnych, 
adaptator filmów na scenę (między innymi SekskomedJJ nocy letnie}Woody'ego Allena, musicalu Amerykanin 
w Wlil'sza.wie wedlug George'a Gershwina) i główny tłumacz napisów angielskich w polskich filmach fabularnych 
i dokumentalnych eksportowanych na Zachód (między innymi Telewizja Polska, TOR, Perspektywy, Studio A). 
Autor angielskiej wersji musicalu Sztukmistrz z Lublina. wedlug Isaaca Bashevisa Singera. 

GEORGE GERSHWIN 
• 

Amerykański kompozytor i pianista, król jazzu. Urodził się w roku 1898 w Nowym Jorku, zmarł w 1937 roku 
w Hollywood. Jego ojciec Moryc Gershowitz pochodził z Sankt Petersburga, skąd wyemigrował do Nowego Jorku 
w poszukiwaniu lepszego życia i z powodu pięknej Róży Bruskin, z którą póżniej się ożenił . Ich syn George gry 
na fortepianie zaczął się uczyć jako dwunastolatek i cztery lata później zatrudnił się jako song plugger, muzyk 
prezentuja,cy piosenki na fortepianie . Już jako nastolatek napisał kilka piosenek, związał się też z teatrem, 
akompaniując w przedstawieniach na Broadwa,yu . Jego sława kompozytora rozpoczęła się w roku 1922, kiedy 
piosenkarz Al Jolson nagrał Swa.nee, płyta sprzedała się w milionach egzemplarzy. Dwa lata później opublikował słynną 
Bfękitną rapsodię, wkrótce zaczął też pisać musicale. W 1928 roku odbył wielkie tournee po Europie, gdzie w Wiedniu 
skomponował poemat symfoniczny Amerykanin w Plil'yżu. W 1930 roku razem z bratem lrą napisał muzykę do filmu, 
zarabiaja,c sto tysięcy dolarów, sumę astronomiczną w czasach „wielkiego kryzysu" w Ameryce. Za muzykę do musicalu 
Of Thee I Singjako pierwszy kompozytor teatralny otrzymał Nagrodę Pulitzera. W tym czasie zaczął realizować swoje 
marzenie, jakim było napisanie opery. Porgy a.nd Bess, entuzjastycznie przyjęta opowieść o południu Stanów 
Zjednoczonych, pozwoliła mu na wprowadzenie pierwotnego jazzu do formy klasycznej . Gdy zaczęto grać tę operę 
w Nowym Jorku, recenzje stały się nieprzychylne: białym, zamożnym bywalcom opery nie podobało się wprowadzenie 
czarnej muzyki na scenę . Oburzony tymi uprzedzeniami, Gershwin powrócił wraz z bratem do Hollywood. Wspólnie 
napisali muzykę do kilku filmów, po raz kolejny odnosząc sukcesy. W ciągu krótkiego życia skomponował między 
innymi wiele musicali (Funny Fa.ce, The Ra.inbow Revue, Girl Crazy, Oh, Ka,y!, La.dy, Be Good, Primrose, George White's 
Sca.nda.Js, Tell Me More, La. La. Lucille, Of Thee I Bing, Let' Em Ea.t Cake), utworów na orkiestrę (Bfękitna. rapsodia., 
Ameryka.nin w Plil'yżu, Uwertura. kubańska., Koncert fortepia.nowy F-dur), komponował muzykę filmową (Sha.11 We 
Da.nce?, The Goldwyn Follies, A Damsel In Distress) i piosenki (Swa.nee, Summertime, Oh, La.dy Be Good!, l Got Rhytm, 
The Ma.n I Love). 
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