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prawdę nie można przekombinować robiąc „Ok.no 

11a parlament" czy „Boeing". To nie „K01dia11". 

Może anegdota lepiej to op1~·ze: 

Gdzieś tam w Polsce jest teat1; l1..tc)1y za poprzedniej 

dyrekcji był zapyziałą upadając(/ i12stytul)CJ. W owym 

teatrze praktycznie nie bylo żadnej publiczności, za 

to w repertuarze najgłębsze dzieła. Pomimo tego, .Że 

jest to miasto u11iwersytecl1.ie, widz za cholerę nie 

chciał przy;Ić do teat1u. Postanowiono więc, że wysta

wią l\tórąśz hitowych !\Omedii. Pn)bowafi ze trzy czy 

cztc1y miesiące i w efekcie nie wystawili sztul\i. Py

tam: „dlaczego.kie nie wystawili tej komedii? -A bo 

wie pan szukafislny i szu/1.aliśmy ale nie mogli/my 

znaleźć tego drugiego dna". 

No więc to można sl(omentować u; dwo1c1ki spo

sób. Pierwsze: głupota ludzl(a nie zna gran ie. I moż
na powiedzieć zupełnie coś innego, czyli drugie: do

brze napisana farsa jest ja!\ Mercedes. Nie należy go 

poprawiać, przerabiać i tuningować. Po prostu naj

zwyczajniej ttJ /wiecie trzeba wsią/ć do iV!ercedesa, 

odpalić silni/(, i zachowaniem zasad bezpiecze1istwa 

ruchu, pojechać. 

J\1oja teoria i11.ice11izowania fars, insce11izowania 

nie reżyserowania podlves1am, polega na tym, .Że naj

pierw trzeba .znaleźć dob1y tel(st i uczciwie go prze

czytać. Potem trzeba wiedzieć dla l\ogo jest pisana 

wsprHczesna fana czy k,mnedia. A pisana jest ona, Że 

tal( to ol1res1ę: w anglosaskim polu języl1owym dla 

teatrr5w, które w życiu nie słyszały o dota9i:1ch miej

skich czy pmistwowych. W .związku z tym jest tak 

tworzona, żeby 1w pewno przychodzili ją oglądać 

Ludzie. Afądrzy autorzy i producenci - wiedzqc, Że 

ewentualny widz teatralny ma w domu telewizor i set/\.i 

< Karolina Chapko 



Ale ksandra God lewska , 1'Iicha l Kośc iuk > 
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Pl - zaangażowanie osobi te. 

C- pod'wiadomo ć żartu. 
, 'aj\\}Z z~ poziom po<l' \i.1domości z.inu 

to za I du 2 ,kund. \\ ktiir}m pubh,zno'l' rozy,1.JŻ' 

kon„1ru1m an\ prz z na prohlt:m. 

T - cza opowiadania żartu (jego długu'ć). 
Im dłuż zy żart, tym mniejszy efekt. 

BM - na tr6j/podłożc żartu. 

HE - efekt humory tyczny. 





Latające Narzeczone 
w przekładzie Henryka Roztworowskiego 

Str 34 
Robert: ,\'o 1al1 .. . do tą~u czasu ... d:::.1:r dopiero so

bow ... lfrmard z f't w11oió1; co/ ll'\'!(0111bin111t' ... 

[)obr-:;e. 

A teraz [!dzie mam to za nit·_(/'! 

Berta: Gdzie pan zechce. Chociażby tu. Tojest po

kójpana ijego pa11. Albo tu jesli pan woli. Albo tam. 

Tam jest llllj~po!\ojnilj. Ol(IW wychodzq JUi podwc5-

rze. Ale niech pan się czuje ja!\ 11 siebie i wybiera co 

mu 11ajbardzitj odpowiada. 

Robert : Berta ;est bard-::;o uprzepm1. 

Berta: O wcale nie! Robię tyll\O to co mi mój pan 

poleci!. fu.ż i tal( dosy/ mam własnych !\,łopotów i 
zmartwiui, ż;:tcfC w tym zwariowanym domu, 11ie 

myslę bra/jeszcze iw siebie spraw <JO/ci mego pana. 

1\!lam bardz;o niewdzięcznq posadę. 

Robert: /es7i Bt•rtujt'sl niezadoruolona, ntffh zmieni 

111 i9~-u· pracv. 

Berta: I co z tego? Zmienic1Jc1c chlebodawcę .zmie

nia sir jego wady 110 i f<Jopoty sip zmicnicljc/, ale w 

zasad.z; ie . .. 

Robert : Widz{-', ze Herta _1esl opt1•111r~·tl1.r1-

Berta: Panjuż to zauwa.żyl? To prawda jestem opty

mist!w Lubię wesolos'c~ ale tutel). to naprawdę niejest 

.życie dla slużqaj. 

< Katarzyna Lit,,·in 

Robert: I Im t 1-f-r>hec tt'.f{" z,umę ren pol«fl· 

Berta: Dobrze. Niech pan wstawi waliz!\J, bo tutaj 

one przeszkadzajq. 

Rohert : D:.::.irl(tt_Ję. 

Berta: Zaniosłabym je panu z chęciq sama, ale l1ic

dy byłam malutl:,a lel1arz powiedział mojej mamie: 

„ CrfrCJ7!1a musi wystruga/sir: wszcl/\Jch wysilk,ów fi

zycznych". Ta afre1zl1a to )Cl. iilrJbec tego wystrzegam 

się> Gdy się tale czi owici( .zastanowi to dochodzi do 

wniosl(u, .Że w gruncie rzeczy cialo to krucha rzecz 

- męczy się 1 zuzywa . .. 

Robert : UJJ.T 
Berta: Niech pan je wstawi do szefy. ;c1 wieczorem 

wypal(ll)f' je. Jedna jest pociecha, ze n ie ja jedna .zu

.żywam się. W1zyscy się zużywajq. Mój pan także i to 

ja!(, prowadzqc ta/;:.i t1yb życia. vVięc mÓUJif' sobie: 

Sl1oro wszyscy sir: zużywajcJ, nie ma powodu, żebym Slf' 

ja nie zużywała. I w 1101/cu wszyscy 1m1iera;~1, no nie? 

Robert: Tr.il(. tal(. z prn•11osci1;. :\'ie mu nir pra11•

dzi1us:;ef.!O . . Ile Bt'rta1cst zazstt· 11•csolu i mu porzod

llt' wposoh1e111t'. To c1t·s;::\'. 

Berta: 1\!filo mi, .ze mrSj charal1ter się panu podoba. 

Niewielu spoty!\,a Slf' ludzi, zwłaszcza w/rrid ch!ebo

dawaiw, k,trSrzy docenialiby cechy chara/1_teru służq

cej. Czyż nie mam racji'? 
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Odlotowe Narzeczone 
w przekładzie Bartosza Wierzbięty 

(ten sam fragment) 

Str 34 
Paweł: Dzz~·iaj mamy sobotę, czyli ... 

Nadia: C-::;y/i sir: zuzr:buw. 
Paweł: Do tego czasu J\1al(S zdqży coś wymyślić. 

Gdzie mogę sir: rozpal;,owac? 

Nadia: :\ l 111t' :::.a jedno. Byle nie 111, to jest sypllllni11 
pana .\l a!(Sll i jego bab. Czyli 111. t1!bo tu . . . Tu jest 

ciszej, ale rano może /wit'cić slońce. fal( pt111 cha. 
mnie to 11ic nie obdwdzi. 
Paweł: Dziękuję. Bardzo pani mila. 

Nadia: fa tylk,o robię co m1 l(ll'itjl Rt'szta mnie n ie 

obchodzi. /tal( mam piele/o:::. tymijego babami, nie 

chą: sir: dodatl(Ott'O prze;mott 1ać l(oleil(u/111 :::. dz1e

ci1/st1u11! fu 111 w ogrile nu• mz1uij"u111 sz~' zau1odo1l'ol 

Paweł: Zawsze może pani poszukać innej pracy ... 

Nadia: To nic nie du. Kaidu pruca to smutny obo

l ll i cr::.d(. Wszysl)' jest dm y /)I ewo//) i!(U 171 i syst c 11111. 

Paweł: Fiu. Optymistl(a z pani. 

Nadia:. 1 icbyśpan wiedzial, żel1iedyśbylu111. Dużo 
sit siniałam . • lic to mieJ•ce mnie 1uyl(t111cz11. Wie pan 

dlar:;ego? Bo 111t1111 picl(lo z tymijego babami. 
Paweł: No talv no tai\,. To j a wybieram ten pol((Sj. 

Nadia: To z11b1al~i pan s1t1d fl• tl't1!id(i, w nim /(toś 
sobie• o nic zęby wybije. 
Paweł : Oczywi/cic. Dzitl'<uJr. 

Nadia : Prcy czym podlvdlam: sama bym Jl' wnio
sła, od tego tu jestem .. l le;i1I( bylam mula. Io doktor 

w ziq/ n](~ju 11111tl(r na stronr 1 mr)w1: „ Pa111 pilnuje, 
Żt'by a)r/(a nie d-!.wiga la ". Crirl(a czyli ja. To i nie 

dźwigam. Uważać trzeba. Ciulo niebezpiecznie się 

szybl(o się z11żywa. 

Paweł: Co/ w tym jest 

Nadia: fal( 11u1 pan coś do pmso1ua11ia, to pan du, 

prz(jadp 'id11zl(it'm . . 1 z tym z11żywa111em, to ;edna 

pociecha, że nie tylko mnie dotyczy. Nawet pan .Hal(.•· 

się zużywa . Nie dziwne, biorqc pod u11 1agę 11yb ży

cia. Więc tal( .mbie mys1ę: „Kidy/się zuŻy)f' i umrę. 
.1/e nit' ja jedna". I od razu mi tt 1t·sdej. 
Paweł : Faktyczn ie ma pani pogodne usposobienie. 

Aż milo posłuchać. 

Nadia: Dobrze mi się z panem f!.ada. R:u1dl(o sir tra

fia 1w intelif!.''JJflll'go rozmri1uq. Szczególnie 1 uśród 

pracoda" 1cńw. 



-Tekst) do tilml1w, scenariusze, rl'Żperia dub
bingu a teraz przl'klad i .1daptacja sztuki sprzed 
50 hn. \\lydaje mi i\", Że to o t.1tnic zad.mit• nil' 
należało do najłatwiej zych. Przy innych pracach 
może po ilkoW<lt. i\" Pan ohrnzem. JlrZ) tłumacze

niu komedii C.1moktticgo practmal P;111 \\')ł.)cZ

nic nad tekstem. 

- Przekład tel(stu pisanego jest pod wieloma 

względami łatwiejszy i mniej wymagajqcy od tłu

maczenia tekstu polqczonego z obrnzem, jak .. ma 

to miejsce np. w dubbingu. J\1nie przynajmniej 

latwie:.f tłumaczy się !(siq.Ż!\i, niż filmy. 

7, drugitj strony pracując 11ad „Boeing, 

Boeing" miałem s'wiadonws(~ Że ostatecznie 

widz obcować będzie .ze _iZtlll\ą wystawioną 

w teatrze, nie „tel\stem na papierze". P1zede 

wszystl\im stara/em się więc, żeby moje tłuma

czenie byto możliwie noŚ!ie dramat1.11gicznie. 

- Bardzo archaiczn) okazał si~· ll.'kst? Jak 
Pan \\'il:, wczl'śniej przetłumacz} I go Ht"llf) k 
Ruztworow„ki i w jego przckładzit grany hyl 
w latach 60. w polskich tc;ltr.ich. 

- 01ygi11al powstał w innycli realiach 

obyczajowych i to, co wtedy wyda wa/o się 

s'mieszne czy szo!(ty.qce, dzd mogłoby 

okazać się trochę nijakie. Dlatego to 

i owo zmieniłem, przede wszystl(im 

lcwestie służącej Nadii. W uproszcze

niu: mrSwi to samo, ule inaczej. 

:'vlałogorzata Piakorz > 
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Je t absolwentką krakow kiej Akadem11 

ztuk l>iękny h Wydziału Form Prz my ło

wych (dyplom 1974). 
Ko tiumolog 1 enograf. od lat także 

za1muj aę projektowani m mody (ma~dzy 

inn m1 pro1ekt ukni dla wicemi Konkursu 

waata). Ponadto pro1ektujc: 1 aranżuj 

nętrza mac zkalnc i uzytcczno' 1 publicznej. 

Do ICJ ulubiony h teatralnych realizacji 

nał żą między mnym1 pro1ckty ko uumów do: 
OUnku (reż. L Zaikau kas) zrealizowanym 

w kieleckim Teatrze: i Truch sióstr 
(reż. A. Domałik) wy tawian h Teatrze 

Bagatela oraz projekty enografii i ko tiu

mó dla: imasycony,h (rcz. W. anicw ki), 

Kolacji dla głupca (rez. T. Obara), za/onych 
nożycuk (reż. M. ła\\iń ki), Oł(rul na parlamenl 

(reż. P. Pitera) Tramwaj" ZWtlfląO poitµla
ninn (reż. n. tarczcw ki) i Kochanków nil' 

t 19 ziemi (reż. P. Urbaniak) zrcahzowanych 

w Tcatrz Bagatela. Joanna hocn zapro1c:k 

towała ponownie: c:nografię i kostium 
do Przv1aznych dusz (inny tytuł Kochanków 
me z 19 ziem), dla płockiego Teatru Drama 

tyczn go. 



N<>rmandzKim 

Zaliczany dz1 iaj do czoło ki tłumaczy 
filmów dubbingo an h Je t absol n m 

działu ofilołogii Angi I kiCJ a Romań kicj 
Instytutu Llngwi tyki to aneJ Umwersytetu 
Warszaw ki go. 

Pracę rozpoczął od tłumaczeń filmó dokum n
talnych dla kanału Planete. 
Je t autorem znakomitych dialogów do taki h 
httów kinowych jak: Uciek_ajf1Ce kurrzakj owe 
szaty Jr.rola, Lilo i 111cń, ""k· Potwory 1 spółka 
Asterix 1 Obelix: Misja Kleopatra Madagaskar. 
Kung Fu Panda i wiele innych. 
Prz godę z t atrcm rozpoczął przekład m 
Zaryzykuj Wszystko G orga Walkera 
(reż. Grzegorz Jarzyna). Potem były Boeing. 
Boeing .amol tli go, Kasta la Vista ba ticna 
Thicricgo i mu ical lirek,. pamelot oraz 
I Love You. Je t także autorem przekładu 
opery komicznej Bem teina pt. Ka11dyd. 
W 2011 roku zadebiutował jako rcży er 
dubbingu do filmu Rango. 
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Ray Conney 
Okno na parlament 
przekład: Eb•,hicta Woźniak 
reżyseria: Paweł Pitera 
scenografia: Joanna Schoen 

występują: Wojciech Leonowicz I Marek Boguc
ki, Przcmyslaw Rcdkowski, Juliusz Krzysztof 
\\:1runck, Piotr Różański, Marcel Wicrcichow
ski, Michał Kościuk, Paulina Napora, Aleksan
dra Godlewska, Ewa Mitoń, Alicja Kobielska, 
Anna Branny, 

Premiera - pu:!dziemik 2007 
c~w lrw.mia S,f'<'klul;,/ir 120 mi11111 , I przerm• 

William Shakespeare 

Hamlet 
przekład: Stanisław Barańczak 

reżyseria i scenografia: Maciej Sobociński 
muzyka: Bolesław Rawski 
kostiumy: l\fagdalena Sobocińska 
ruch sceniczny: Kamila Jankowska 

i \Vitołd Jurewicz 

występują: Karolina Chapko/.Magda Gr:iziowska, Do
rota Segda /~ukinnic/,!'lbrek Bogucki, :\licha! Ko
ściuk, \A'o1cicch Ll·onowicz, Piotr l\fri.altski, !vlarcd 
\.VicrciclHJwski. 

Premiera - paźdzsiemik 2010 
Czas trwania >P<kt1Jkl11 1811 mima, I pr.:;erwa 

Jewgienij Griszkowiec 
Ci wspaniali mężczyźni czyli 
Oblężenie 

tłumaczenie: Agnieszka Lubomira Piotrowska 
reżyseria: Małgorzata Bogajewska 
scenografia: Dominika Skaza 
reżyseria świateł: Marek Oleniacz 

wystepują: Kamila Klimczak, Michał Kościuk, 
Marcel Wiercichowski, Adam Szarek, Marek 
Kałużyński, Marcin Kobierski 

Premiera - paźdzremlk 2011 
Cws trwur1ia spektakl« 100 minut, bez przerwy 

Tytulowe okno znajduje si<t w ekskluzywnym 
apartamencie hotelowym, w którym na rand
k~· umawia si<; urzi,:duj;icy minister z sckre
tark<) opozycyjnej partii, Ale przebieg roman
tycznej schadzki w zasadniczy sposób zmie
nia: wścibski kdner, nadgorliwy kierownik, 
zdradzany m;JŻ, ciapowaty sekn:tarz oraz 
bezwładne cialo zaklinowane w oknie, 
\Vspókzesny mistrz angielskiej farsy - nie
zrównany autor J!tiydaya - Ray Cooncy -
pisz<)C Okno 11<1 parlame/11 ponownie olcru

jc widzom dwie godziny wspaniałej zabawy, 

Spt·kLakł jc.:sL spl'cyficznym egzorcyzmem, w ktt1-
rym cworcyst:1 jest sam opęcany. \\' po~taci 
lłamlct;1 dominuje narzucony przez l)ucha 
Ojca wcwJH;trzny impc.:ratyw nakazuj:JCY hcz 
wzglcrdu na koszty i ofiary walczyć o prawd~· o za
głaJzic królestwa i ohydnym mordzie. Kluczo
\V;J dla spektaklu scen;J jest rozmov.:a Hamleta 
z I>ucłu.:m-C)jccm. vY1m:\.\' d(1tychczas1n\'t:j tra
dycji Duch nic jest sceniczną zjaw;J _grant! przez 
.1ktora, Duch wnikn;il w Hamkta. Op~Lal go. 
lfamkl walczy jednak o SW<J odrc;bność. Przc
pdnia go miłość do Oldii i wi:ira w sens spra
wicdli\\Tgo parlslwa. 

Pclncmu humoru i ironii Oblężeniu ro
~yjskiego dramaturga Jewgienija Grisz
kowca, reżyserka - Małgorzata Bogajcw
ska naJała wybitnie polską i bardzo aktu
alną wymow't, 
Śmiejemy si<; zatem z naszych przywar 
i przy~wyczajeń i z naszej ułańskiej fan
tazji, Smiejemy sii;, choć śmiech z nas sa
mych zostawia gorzkie refleksje, 

Pam Valentine 

Kochankowie 
nie z tej ziemi 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Joanna Schocn 
muzyka: Bolcslaw Rawski 
występują: Karolina Chapko, Ewa J\litol1, J\Lig
dalcna \\'a lach, l\farek Bogucki, Przemyslaw Red
kowski I Sebastian Oherc, Dariusz Starczewski, 
Ada m s~..an:k 

Premiera -- maj 20 / () 
Czas trwania spek!,al(f_u 120 minut, I J>rzt·1wa 

Tennessee Williams 

Tramwaj zwany 
pożądaniem 
przekład: Eugeniusz C~·kałski 
reżyseria: Dariusz Starczewski 
scenografia: Joanna Schocn 
muzyka: Bolesław Rawski 

występują: Magdalena \Valach, Ewelina Starcjki, 
Michał Kitliński, Przemysław Rcdkowski, Sławomir 
Sośnico:, Ewa I\fooń, Michał Kościuk, Renata l'r,r.e
myk I Akk"tndra Godlewska, Marcin Zachar,r.ewski 

Premiera :- Scena m1 San:go - listopad 2008 
Czus trwanw spl'ktaklu I 50 mmut, I przcrw,1 

(Barbelo, o psima i deci) 

tłumaczenie: Dorota Jovanka Órłić 
reżyseria: Małgorzata Bogajewska 
scenografia: Maciej Chojnacki 
opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk 
reżyseria światła: Marek Olcniacz 

występują: Ewelina Starcjki, Magda Gqziowska, 
Anna Rokita, l\farek Kałużyński, Marcin Kobier
ski, Michał Kościuk, Adam Szarek 

Premiera - Sct'l1t1 na Sarą;o - wrzcsieii 2011 
Czas trm111ia spck,tak,/11 11111 minut, bco />1-;;,ru'Y 

Na sklllck pl'wrn.:go niL"porozumil'nia ze świ~
tym Piotrem, kameralny dom pod I ... ondyncm 
1.amiL·szkuj;' d\'·;ic pary zakochanych ludzi. Pi
SZ<!cych powiL·;ci kryminalne mirżczyzn ··· Jac
ka i Simona, wspil'rai~! ich pi\·knc i uroczl' Żony: 
Susie i ~bry ... 
Pd na angielskiego humoru komedia z i\Iag
dalrn;i \Valach i Karoliną Chapko bijl' rekor
dy popularności. 

\V N(1wym ( )rll'~1nie lramwajc za111iasl nunlL'
n';w maj;~ nazwy, zupdnil' tak jak ten. klÓrj 
przl'jl':i.dża ohok mieszkania Stelli i Stanleya 
Kmvalskid1-"Iramw~1j1><1:i.;~danie. Symbolicz
na nazwa, kti'lrcj użyl autor - ·1t·nnl'sSL'ł..' \'i/il
liams ma .„ugnować duszny i zmyslowy naslrt)j 
sztuki. k1(1rl'j gV)\'d1<! hohatcrk;! jest Blanche 
f)ul)(1is. ·1:1 pm;ukza'\()\\'a, wyśn1icnicic na1)i
sana rola dramatyczna od zawsze stanowi 
op;romnc wyzwanie aktorskie. ~i<.:zrównowa
żon~! klanchc rrudno polubić:, ale niL·1110żli
wym jl''.'.l pr/.cjść kolo 11icj ohoj~tnic. \V pr/.cd
stawicniu Douiusza Starczewskiego \\' rolv 
Blanrhl' wcidila 'il' !'.la)!dalrna \Valach, 

„Barbelo, o psach i dzieciach" mogłoby 
się nazywa/ „W>·zystko o mojtj matce", 
podobnie Jak film Almodovara, /Jedy
k01va11c może byc' tym, kt<)re były mat
kami, tym któl't'd1cq by/matkami, !(t<)re 
graji; 11u1tl(i, wszyst!(im matkom, mojtj 
11urmit· - mówi o niezwykłym spekta
klu jego reżyserka - l'vłalgorzata Boga
jewska, !::.'wiat Srbljanović, slviat ·'1'od 
z11t1!(11 Barbelo - bogini pożqdliwoki -
jest 1wm1[·tny i intmsywny, Tal(i, l(tÓ1y 
pragnit' życia całq gęhq, Zycia z twiffm 
i miłos'ct"/· Zycia z us'miedu·m i "·/11ie
che111 mimo wszystl(o, nawet jes1i my 
wszysry·już od dawna jestes'my martwi. 



przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria: \Vojcicch Pokora 
scenografia: J<'>zct"Napif>rkowski I Joanna Schocn 

występują: Alina Karniilska, Katarzyna Litwin, 
Małgorzata Piskorz/ Anna Rokita, Krzysztof Bo
chenek, Bogdan Grzyhowicz, Maciej Słota, 'fa
ckusz \Vicczorck, Przemvsław Rcdkowski, Adam 
Szan:k, Lukasz Żurek . 

Premiera - muj 199-t 
Czas /rtt•unia spd<,tUl(!U I 35 mimtJ. I pr . ..-.t·rtt•t.1 

Neil Simon *Cr;•)•! naw., piu'-t.·nk\· 

Wystarczy noc* 
muzyka: l\Lirvin Hamlisch 
piosenki: Carok Bayer Sagcr 
przckłac.ł: Elżbieta WcJ7.niak 
reżyseria: \Valdcrnar Smigasiewicz 
scenografia: /\faciej Prcycr 
występują: Magdalena \\'.,lach, Pr/.emyslaw Branny. 

Premiera - czer11Jicc 2005 
Cza .• · 11wc111i11 sp<'k,lak,lu I 20 111i11111, I p1- aw<1 

Dorota .Ma,lowska 

Między nami 
dobrze jest 
reżyseria: AnJrzcj Majczak 
scenografia: Urszula Cznnicka 
muzyka: Robert Luczak 
reżyseria świateł: Marek Olcniacz 
występują: Karolina Chapko I ivlagda Grc)ziowska, 
Ewa Mi1ol1, libria Zaj:1cówna-Radwan, Ewelina Starcj
ki, T>ariu'z Stare>.cwski, Adam Sz:m·k, ~lagd1ilma \Va
lach , Ur,ł'ula Crahowska 

Premiera - maj 2011 
Czus 11wu11iu spek1ak,/11 /OO 111im11. be~ przem 1· 

Ingmar Villqist 

Noc Helvera 
reżyseria i scenografia: Ingmar Villqist 
muzyka i opracowanie muzyczne: Bolesław Ra 
reżyseria świateł: Marek Okniacz 
występują: Anna Rokita i Michał Kościuk 

Premiera - m11rzcc 2011 

Lcgcndarny spck1akl Teatru Bagatela. Za
graliśmy ponad 1250 razy. Wci<)Ż wic;cej 
chi;tnych niż biletów' 

rozpoczc;cie godz. 9 i G 
\'Cmon - l'r/.cmyslaw Branny i Sonia -
l'-•lagdalcna \V:tłach pracuj<! nad nagraniem 
płyty, w komedii muzycznej Neila Simona, 
'lynnego amerykal1skiego pisar1:a. On gra 
kompozytora, ona -- autorkc; tck,tbw i pio
scnkarkc;. \Vzajcmna fascynacja pr1:cradza 
sit; stopniowo w miłość„. Musical jest od 
widu łat pr1:ebojcm l#st Endu. 

rozpoczcrcie godz. G 

\V napisanym kapicalnic wystylizowanym i cha
rakterystycznym j~zykicm Mirdz.1• nami dobro<' 
jt:sl, ~·faslo\..\'ska stawia pylania m.in. o to. co to 
znaczv lwć wspbk1,csnvm Polakin11 i dlaczego 
jl"stc:ś1~1y "racy jacy jc..:~tc~111y? 
Wszystk,o jesl w ttj s::;tua drJSc.' 11111k,ab1yc~11c, 

fr.!.t„'1YSOU'Ll11C, lift' wydt1jl' mi Sif. :ie /ttltlj fO raz 
pit.•rws::::y nuJwir co{ potcmialnit· dobrt'f{O ··· pod
kreśla autorka. 

rozpocz,cie godz. G 
Nm· Helvem - n~jlcpszy polski dramat jaki po
wstał w ci~1g-u ostatnich 211 lat - to opowil:ŚĆ 
o zaskakującym. JK·lnym nami\·t1u1.~ci ~potkaniu 
dwoj_ga m.bh. c;v~to;ć i dramaturgia tego przed
stawienia polega mi<z.·dzy innymi ·-- na tym. Żl' 
intryg:uj;'GJ i zagadko\\'iJ. a w n.:zuhacic mrocz
'"! jest relacja pomil'dzy dwójk:1 bohaterów. 

William Shakespeare 

Othello 
przekład: Stanisław Barańczak 
reżyseria i scenografia: l'vfaciej Soboci11ski 

muzyka: Bokslaw Rawski 
choreografia: Kamila fankowska, \Vitold Jurewicz 

występują: Marcel Wicrcichowski, Ur.;zula Grabow
ska, Marcin Sianko, MagJalcna v.:1łach I Kamila 
Klimczak, Michał Kościuk, Anna Rokita , Piotr 
Ró7.;1ński, Dariusz Starczewski, Juliusz Knysztof 
W.trunek, Sławomir Sośnico., \\'ojcicch Leonowicz, 

Adam Szarek 

Premiera - klL'iecie1i 2007 
('"·'" /rwu11ia spek1ak,/11 I 110 111i11, I pr:crtva 

Antoni Czechow 
Wujaszek Wania 

))noR Bawi 

tłumaczenie: Jarosław Iwaszkiewicz 
reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preycr 
opracowanie muzyka: Piotr Waligórski 
muzyka: Mateusz Śmig<1sicwicz 

wystepują: Paweł Sanakiewicz, Urszula (;rabow
ska, Magdałcna Walach, Alicja Kobielska, Da
riusz Starczcwski, Wojciech Leonowicz, Marek 

Bogucki, Piotr Różański 

Premiera - h<10pt1d 2011 
Cws 1rtt't111it1 spek1ak,/11 130 111i11111, I pr:xrwt1 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piorr Urbaniak 
scenografia: Aleksander fanicki 
muzyka: Marcel Chyrzyński 
występują: KrzysztolBochcnck, Jakub Bohosie

wicz, Wojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Michał Koścuk, Sławomir Sośnierz, Lukasz Zu
rck, Mam:! V.'iercichowski, Piotr Urbaniak 

Szekspirowski Othe/lo jest pełen kolorów 
i odcieni wielkiej miłości. Uczucie Othe/la 
i Desdemony jest wiecznie niezaspokojo
nym pragnieniem. le> wyjątkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jest na intensyw
nej namii;tności, instynkcie i cielesności. 
Bazuje na czystych emocjach. fest wielkie 
i porażające w swej sik. 'ICn Jramat jest 
również histori<! ksenofobii pełnej niszczą
cych mechanizmów, intryg i oszczerstw, 
rujnuj;1ccj to, co najccnnicjsn-. Kochanko
wie przegrywaj<! z wrogą i zazdrosną resz-

Życic Iwana \\'ojnickiego i jego siostrze
nicy Son i zmienia sicr na skutek nieocze
kiwanego przyjazdu ... 
Prof<:sor Sicricbrakow i jego elektryzu
jąco piękna ~,ona - Helena wprowadzaj'! 
zami;t nic tylko w życic ale i w serca do
mowników . .. 
Z ironią. dystansem i czułości<! Antoni 
Czcchow w Wi1jilszku Wani opowiada 
historie; namicrtnych choć niespełnio
nych miłości. 

rozpoczi;cie godz . • 

Testosteron Andrzeja Saramonowicza to 
błyskotliwa komedia o współczesnych 

mc;żczyznach, niezwykłe zabawna analiza 
„samczej" natury. Zwi1izki z kobietami, re
łacjonowanc przez bohaterów, pokazuj<! 
niezwykle barwny obraz rnc;skicgo świata . 



Woody Allen 

Seks nocy letniej 
przekład: Monika Muskala 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Mit:czyslaw Mejza 
reżyseria świateł: Krzysztof Scndke 

występują : Urszula Grabowska, Anna Rokita I Ewe
lina Starcjki, Karolina Chapko, Jakuh Bohosiewicz, 

Dariusz Starczewski, Sehastian Ohl·rc /Adam Szarek 

Premiera - gmdzie1i ZUON 
Czas trtVunia s("'/rtuk.lu I 50 mi11m, I pr::;eru'<I 

Karolina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 

Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2.006, 
Czt1s trwania s("'ktal(/11 70 1111m11, bez przertV}' 

Paul Partner 

Szalone nożyczki 
przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia: Joanna Schocn 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Marcin Sławiński 

występują: Aleksandra Godlewska, Ewa Mitoli, \Voj
ck-ch Leonowicz/ Adam Szarek, Pr1.cmysław Br:m
ny/ Pi:zcmyslaw RŁ-<lk.owski, Marcin Kobierski, Łu
kasz Zurek 

Premiera - kwiecień 2006 
Czas 11wu111a sf'<·ktul(lu al(. I 25 minttt. I ('r::;eru•a 

St·ks nocy letniej to komedia, ktbra powst:i
la na bnwic scenariusza filmu Woody Al
lena. Opowiada o tr.~ech parach bohaterów 
i ich wzajemnych damsko - mc;skich re
lacjach. Ekscrncryczny konstruktor An
drew wraz z żon<! - Adrian zapraszaj'! do 
swojej wiejskiej posiadłości kilkoro znajo
mych. Beztrosk<! atmosłi.:n; letniego spo
tkania twor/.ą opowieści o romansach z pr1.c
szlości, zdradach i szalclistwach. 
Czym jest Seks 1100• let11iej musicie Państwo 
sii,: sami pnekonać, oglądaj;1c pr/.cdstawic
nie. Ta czarowna noc jest przc<l Wami . .. 

rozpoczc;cie godz. 

Kiedy człowiek boi sii,: bliskości, miłości 
i odpowiedzialności rodzą się Rozmowy nocy. 
Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i handlowy flirt, zabijaj;! zal;1żki rodzą
cych się uczuć. 
Reżyserką a zarazem autorką, nagrodzonych 
na FestiwJlu S7.tuk Odważnych w Radomiu 
Główną Nagrodą Publiczności Rozmów 

Karolina Szymczyk-Majchrzak. 

rozpoczęcie godz. 

Szalone nożyczki to niezwykła komedia 
kryminalna z „nicspodziankri" oraz nazwa 
\~ryj:1rkowego krakowskiego •alon u fryzjer
skiego, w którym zosta1e popełnione mor
dt:rsrwo ... Pr/.ebiŁ-g akcji spektaklu w dużej 
micrze zależy od„. publiczności! 
Pierwsze interaktywne przedstawienie 
w Polsce! Doskonała zabawa, w której 
można brać udział wielokrotnie! 
W Ameryce sztuka nic schodzi z teatral
nych afiszy od ponad dwudziestu, łat , co 
zosralo uhonorowane wpisem do Swiato
wcj K•i<rgi rekordów Guinnessa! 






