


Beckett zbudowany jest ze słów, pod 
!którymi kryją się nieprzebrane emble
maty znaczeń. Jego język odziera reali· 
ność z pozorów istnienia. Rozpięty w 
pustce i ciszy ukazuje swą niewystar
czalność w opisie ludzkiej mowy. Mowy, 
która chciałaby opisać przestrzeń ludz
kiego umysłu, który z kolei za cenę 
pozornej wolności akceptuje paradoks 
jako prapoczątek wszechrzeczy. 

Elementarne cząstki składają się na 
po j ęcie chwi lli i ta nieuchronnie krok po 
'kroku zbliża nas ku śmierci. Te „Kroki" 
to beckettowska obecność, „Kołysanka" 
- powrót do niemożliweg1 0 początku, 
„Katastrofa" - cena, jaką płacimy za 
wzniosłość, „Przychodzić i odchodzić" 
to zamknięcie losu w kolistość czasu. 

Cztery zrealizowane przez nas jedno
aktówki nie oddają w pełni znaczeń 
Becketta, trzeba sięgnąć po jego dra
maty. Jednak te cztery jednoaktówki 
ukazują inny wymiar cielesności, inny 
wymiar istnienia, oparty na matema
tycznym systemie znaczeń. Rodzi1 się 
szansa, że poszukując tych znaczeń, 
odnajdziemy się jakoś w codzienności 
naszego istnienia. 

„Kroki", „Kołysanka", „Katastrofa", 
„Przychodzić i odchodzić" Samuela 
Becketta w p rzekładzie Antoniego 
Libery wypełnią teatralny wieczór 
Sceny Kameralnej Teatru w Radomiu. 

Waldemar Śmigasiew icz 

Sa111uel Beckett 

BECKETT 
na podstawie jednoaktówek: 
Kroki, Kołysanka , Katastrofa, Przychodz i ć i odchodzić 
!Footfal ls. Rockaby , Catastrophe. Come and Gol 

PRZEKŁAD ANTONI LIBERA 
REZYSERIA WALDEMAR ŚMIGASIEWICZ 
SCENOGRAFIA MACIEJ PREYER 

OBSADA 
{ KROKI I 
MAY KAROLINA ŁĘKAWA 
GLOS KOBIETY IWONA PIENIĄŻEK 

I KOL V SANKA I 
KOBIETA W FOTELU DANILJTA DOLECKA 

I KATASTROFA l 
REŻYSER ADAM MAJEWSKI 
JEGO ASYSTENTKA KATARZYNA DOROS 'I ŃSKA 1Gośc1N i1E1 

PROTAGONISTA ROBERT MAZUREK 
LUCEK. ELEKTRYK (POZA SCENĄ) TOMASZ ŚWIĄTKOWSK11 

{ PRZYCHODZIĆ I ODCHODZIĆ I 
FLO IWONA PIENIĄŻEK 
VI KAROLINA ŁĘKAWA 
RU DANUTA DOLECKA 

pre~iera 28 9rudnia 2012 - scena ka~eralna 

dyre~to n cz , y l arty yczny :bi ni • Ryb~a 



WALDEMAR 
ŚMIGASIEWICZ 

Reżyser teatralny i pedagog. W 1978 roku 
ukończył studia na Wydziale Aktorskim 
PWSFTViT w lodzi. Po studiach rozpoczął 
pracę dydaktyczną na Wydziale Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku, następnie 
współpracował z krakowską Państwową 
Wyższą Szkołą Teatralną. Od 1991 roku 
pracuje w Akademii Teatralnej w Warszawie, 
jest profesorem tej uczelni. 
Współpracował z wieloma teatrami, m.in.: 
w Warszawie (Teatr Powszechny, Polski 
i Ateneum), w Krakowie (Stary Teatr, Teatr 
im. J. Słowackiego, Teatr Bagatela, Teatr 
STU), a także we Wrocławiu (Teatr Polski), 
w Poznaniu (Teatr Nowy i Teatr Animacji), 
w Gdyni (Teatr Miejski). 
Reżyser chętnie sięga zarówno po klasykę, 

jak i dramat współczesny. Jest autorem 
znakomitych inscenizacji dramatów m.in. 
Moliera, Szekspira, Sofoklesa, Czechowa, 
Dostojewskiego, Kafki, Mrożka, Pirandella, 
a także takich autorów jak Kolada, Zelenka czy 
Neda. Odrębne miejsce w twórczości reżysera 
zajmuje Witold Gombrowicz - wielka pasja 
Śmigasiewicza. Jego teksty realizował na 
scenie wielokrotnie , zarówno dramaty, jak 
i adaptowaną prozę (Gombrowicza dotyczyła 
także rozprawa doktorska Śmigasiewicza 
w dziedzinie reżyserii). 
Reżyser ma na swoim koncie także realizacje 
dla Teatru Telewizji , gdzie przygotował m.in. 
„Emeryta" B. Schulza z Janem Peszkiem w roli 
tytułowej (1988), „Diaboliadę" wg Michaiła 
Bułhakowa (1989) , „Śmierć" W. Allena (1991) 
czy „Madame Molier" J. Anouilha (1995). 
Jest laureatem wielu ważnych teatralnych 
wyróżnień, m.in. kilkakrotnie uhonorowany 
został nagrodami za reżyserię na Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska" 
czy Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. 
W Teatrze Powszechnym w Radomiu w 1995 
zrealizował świetny „Kosmos" wg W. Gom
browicza. 




