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TEATR W RADOMIU 

SEKSUALNE 
PERWERSJE 
W CHICAGO 



Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

Wojciech Kępczyński 
Zastępca dyrektora 

Maciej Bargiełowski 

David Mamet 

SEKSUALNE 
PERWERSJE· 
W CHICAGO 

I SEXUAL PERVERSITIES IN CHICAGO I 
przekład - Rafał Kłopotowski 

Scena Kameralna 



reżyseria 

Marcin Sławiński 

scenografia 

Małgorzata Sapetto 

asystent reżysera 

Stanisław Biczysko 

inspicjent, sufler 

Danuta Fulde 

Joan Weber 

Halina Chmielarz 

Deborah Salomon 

Małgorzata Jędruszczak 

Bernard Litko 

Stanisław Biczysko 

Dan Shapiro 

Wojciech Magnuski 



HALINA CHMIELARZ 

aktorka, absolwentka PWSFTv i T 
w Łodzi. Role dyplomowe to Anna 
w Ryszardzie Ili i Pani Mirska w Klu
bie Kawalerów. W teatrze tv zagrała 
epizodyczną rolę w Ojcu. Rola Joan 
jest jej debiutem scenicznym. 



MAŁGORZATA JĘDRUSZCZAK 

aktorka, absolwentka PWSFTv i T 
w Łodzi. Role dyplomowe to Betsy 
w Szkarłatnej wyspie i Rita w spek
taklu teatru tv pt.: Cylinder. W filmie 
In flagranti zagrała Ewę. Debiutowa
ła w Teatrze Radomskim rolą Ali 
w Tangu. 
Pochodzi z Radomia. 



STANISŁAW BICZYSKO 

aktor, absolwent warszawskiej 
PWST. Pracował w teatrach w Jele
niej Górze, Kaliszu, w Teatrze Popu
larnym w Warszawie. Współpraco
wał z H. Tomaszewskim, M. Grabo
wskim, K. Lupą. Najważniejsze role 
to Konrad w Dziadach, Artur w Tan
gu, Rudolf w Indyku, Joca w Ham
lecie z Głuchej Dolnej, Gustaw 
w Ślubach panieńskich, Jan Kanty 
Doręba w Gwałtu co się dzieje. 
Zrealizował dwa monodramy - Msza 
za miasto Arras i Wizje świętego 
Ildefonsa. 



I 

WOJCIECH MAGNUSKI 

aktor, absolwent warszawskiej 
PWST. Przez osiem lat pracował 
w Teatrze Studio w Warszawie, brał 
udział w większości realizowanych 
tu spektakli. Najważniejsze role: Wy
rostek w Pułapce, Gildenstern w Ha
mlecie, Dupert w Marat-Sade, Dick 
w Zagraj to jeszcze raz. Współpraco
wał z J. Grzegorzewskim, G. de Mo
or'em, M. Walczewskim, A. Hanusz
kiewiczem, T. Łomnickim, H. Bara
nowskim. 



MARCIN SŁAWIŃSKI 

aktor, reżyser, dyrektor artystyczny 
Teatru Kwadrat w Warszawie. Aktor 
Teatru Narodowego za dyrekcji 
A.Hanuszkiewicza. Współpracował 
z Teatrem Radomskim reżyserując tu 
Kompot.. Iwonę, księżniezkę Burgun
da i Nagiego króla. W teatrach war
szawskich reżyserował Zamianę 

i Pięt dni lemuela Gullivera (w Teat
rze Małym), Sie kochamy, Farsę na 
trzy sypialnie, Mandat.. Wszystko jest 
względne, Ośle lata, Zbrodnie serca 
i Mayday (w Teatrze Kwadrat). 
Współpracuje z teatrem telewizji, 
gdzie reżyserował Zawiśt, Banano
wy biznes, Białe kłamstwa. 



DAVID MAMET 

Urodził się w 1947 roku w Chica
go. Przez krótki czas studiował ang
listykę, wtedy powstała jego pierw
sza sztuka Camel (Wielbłąd). Uczył 
się aktorstwa w nowojorskim Neigh
borhood Playhouse, ale niebawem 
stwierdził, że nie nadaje się do tego 
zawodu. Zajął się nauczaniem. Jako 
ilustrację do zajęć z dramatu i teatru 
napisał sztukę lakeboat (Łódź na 
jeziorze). Przez rok 1971 wykładał 
w Goddard Collage, gdzie założył 
zespól St. Nicholas Company, aby 
wystawiać utwory własne oraz kla
sykę. Zwrócił na siebie uwagę sztu
kami Duck Wariations (Wariacje na 
temat kaczek; premiera 1972) oraz 

Sexual Perversities in Chicago; pre
miera 1974). Potem powstały takie 
utwory jak: Bizon (1975), life in the 
Theatre (Życie w teatrze, 1976), The 
Water Engine (Silnik wodny, 1977), 
The Woods (Las, 1977), Edmond 
(1982), Glengarry Glen Ross (1983), 
która zdobyła nagrodę Pulitzera. Jest 
autorem scenariusza przeboju ekrano
wego The Untouchables (Nietykalni). 
Zajmuje się także reżyserią filmową. 
Jego Dom gry wszedł na polskie ekra
ny w 1988r. 

Sztuki Mameta często grywane są 
na Brodwayu. Stanowią doskonały 

materiał aktorski, trudno zatem dziwić 
się zainteresowaniu nimi najwięk
szych aktorów. Powodzenie Bizona 
było w dużej mierze zasługą Al Pacino, 



będącego promotorem sztuki Mame
ta. Jednym z największych sukcesów 
stała się premiera Speed-the-Plow 
(1988) na Brodwayu, gdzie główną 
rolę grała Madonna. 

Podstawowym problemem, jakim 
zajmuje się dramaturg, to demistyfi
kacja amerykańskiego ideału. Dla 
przeprowadzenia krytyki społecznej 

najczęściej odwołuje się do busines
su. Twierdzi, że w ekonomii kapitalis
tycznej wszelkie związki są do pew
nego stopnia związkami handlowy
mi, że linia oddzielająca sprawy oso
biste od interesu ma charakter umow
ny. Kolejnym tematem podejmowa
nym przez Mameta jest wyobcowa
nie, analiza alienacji człowieka wo
bec samego siebie i wobec społe
czeństwa. 

Wszelkie sztuki Mameta, w rozma
itym stopniu, ukazują rozdźwięk mię
dzy postacią a działaniem, między 
tym, co dana postać mówi, a tym, co 
robi. 

O teatrze mówi, że „jest miejscem 
gdzie społeczeństwo może snuć roz
ważania o swojej przyszłości.„ 

Na podstawie Kroniki z Dialogów 
1986 nr 5-6 i 1988 nr 5, 11 -12 oraz 
książki Macieja Karpińskiego Życie 
i śmier~ na Brodwayu 

opracowała D.K. 



Wacław Sadkowski 

PRZED WSTRZĄSEM 

( ... )Jak Polska długa i szeroka, w teat
rach o najwyżej zaawansowanych ambic
jach awangardowych i na przedstawie
niach amatorskich (jeśli podejmują teksty 
tak "śmiałe") działa ta sama, dająca się 
niemal statystycznie sklasyfikować pra
widłowość: padający ze sceny wyraz "du
pa" lub "gówno" wywołuje nieuchronnie 
chichoty, wyrazy "kurwa", "chuj", "pier
dolić" - syki i pogwizdywania, wyraz 
"pizda" zaś - ryki i gardłowe pojękiwania. 
Nie muszę dodawać, jak gorliwie garną 
się widzowie do takich wzruszeń. 
Skąd się to zjawisko bierze, jaką ma 

genealogię kulturową i obyczajowe uwa
runkowania? Tradycyjne eksplikacje psy
chologiczne - o "niedojrzałości" widza 
mianowicie - możemy od razu obalić, są 
bowiem nie tylko powierzchowne, ale 
próbują rzecz tłumaczyć na bezpłodnej 

i wadliwej zasadzie idem per idem. Napi
sano już wiele o "szlacheckości" naszej 
kultury literackiej i teatralnej - prawiąc jej 
tym samym komplementy; mówić by tu 
raczej trzeba o "drobnoszlacheckości" 
w najlepszym razie, a to już kategoria 
bliska drobnomieszczaństwu, nie tyle 
może w klasyfikacji społeczno - gospoda
rczej, ile raczej psychologiczno - obycza
jowej: implicite zawiera w swym niepew
nym i nieokreślonym statusie aspiracje 
i pretensje, jakże łatwo wyradzające się 
w pozerstwo i pretensjonalność.(„.) 

Ale w ogólności przeświadczony jes
tem, że nie ma innej drogi do przełamania 
owej zakłamanej pruderii językowej pol
skiej widowni teatralnej, jak ostra kuracja 
wstrząsowa. Nie ma się tu co, rzecz jasna, 
wdawać w dysputy z "moralistami", któ
rzy raczą zapominać, iż tak zwane wyrazy 
nieprzyzwoite objawić mogą swą nie
przyzwoitość tym tylko, co sobie ich zna
czenie lub funkcję uświadamiają - a sto
pień uświadomienia społeczeństwa 



li 

w tym zakresie jest imponująco wysoki 
i teatr doprawdy nie ma tu żadnych luk 
edukacyjnych do wypełnienia . Istotne 
natomiast, w każdym zakresie i na każdym 
poziomie ekspresji słownej człowieka, 
jest świadomość rodzaju i funkcji stoso
wanych środków językowych - i tu owo 
sceniczne zwierciadło, odwzorowujące 
rzeczywiste sposoby i formy słownej ar
tykulacji ludzkich doznań i przeżyć, może 
stać się bezcennym instrumentem budzą
cym i rozwijającym językową somoświa
domość. Nie muszę chyba dodawać, że 
naprawdę ohydne są te "kurwy•, które są 
watą słowną wypychającą koślawe zda
nia, które wynikają z niemoty i jękliwego 
automatyzmu językowego - i nie są dla 
mnie z tego punktu widzenia gorsze od 
wtrętów typu •prawda - nieprawda• albo 
rozpanoszonego ostatnio •po prostu•. 
c•Ja poproszę dwa bilety na po prostu 
osiemnastą trzydzieści.•) ( ... ) 

(Dialog 1984 nr 10, str. 103 i 106) 
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