


Irmina Kant, ur. 1983, reżyserka, dramaturżka, performerka. W latach 2002-2005 studiowała 
filologię klasyczną oraz komparatystykę w ramach MISH UJ, od 2005 roku, zmuszona sytuacją 
materialną, przebywała kolejno, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech, zarabiając 
na życiem . in jako sprzątaczka, opiekunka niepełnosprawnych, rozdawczyni ulotek i portierka. 
Z tego okresu pochodzą jej pierwsze próby eseistyczne. W latach 2007-2009 współpracowała 
jako asystentka reżysera z kilkoma teatrami w Berlinie. W 2009 r. podjęła studia na VSMU 
w Bratysławie, przerwane z powodu konfliktu z władzami uczelni. Na przełomie 2010/2011 
r. przebywała w Indiach, gdzie zajmowała się popularyzacją idei teatralnych Augusto Boala. 
Irmina Kant jest frutarianką. Prowadzi bloga poświęconego prawom zwierząt. 
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CHOROBA MNIE FASCYNUJE 
Z IRMINĄ KANT ROZMAWIA )USTYNA LIPKO-KONIECZNA 

Justyna Lipko-Konieczna: Uprawiasz „ teatr fakcji." Co ta takiego? 

Irmina Kant: Fakcja to jest coś na granicy faktu i fikcji. W Polsce mamy bogatą tra
dycję literatury faktu. Przy okazji wydanej jakiś czas temu biografii Ryszarda Ka
puścińskiego , autorstwa Artura Domosławskiego, wybuchła dyskusja, czy aby na 
pewno Kapuściński wszystkiego, co opisał doświadczył osobiście , i czy opisywane 
przez niego fakty nie były przypadkiem nieco podkolorowane. Okazuje się , że na 
zachodzie „faction" to jest bardzo silny nurt . Czytamy coś , co jest oparte na faktach, 

ale jednocześnie wiemy, że obcujemy z fikcją . Wychodząc od „fakcji" w literaturze, 
postanow i łam stworzyć „fakcję " w teatrze. 

Czy znaczy to, że twój Freddie nie jest tożsamy z postacią Freddiego Mercury 'ego? 

)est i jednocześnie nie jest . 

jak to? 

Mój Freddie ma wiele cech prawdziwego Freddiego, a jednocześnie jest jakby moją 
fantazją na jego temat. Podczas pracy nad spektaklem zrozumiałam, że bardziej n i ż 

to, kim naprawdę był interesuje mnie to, kim jest dla mnie i to, jak ja z perspektywy 

pokolenia urodzonego w szczytowym momencie jego kariery czytam jego osobę. 
Wzięłam na warsztat jego relację z matką, z kolejnymi kochankami, z kolegami 
z zespołu i przepuściłam przez coś w rodzaju scenicznej maszynki do mielenia mię

sa. I okazało się , że ta miazga jest bardzo ciekawa . 

Dlaczego akurat Freddie, a nie na przykład - Jim Morrison„. ? 

Chyba żartujesz! Ten nudny pseudopoeta patronujący nawiedzonym licealistkom? 
A co w nim ciekawego? Z wielkich postaci popkultury Freddie wydaje mi się najbar
dziej pełnokrwi sty, pełnowymiarowy. Właściwie zajmując się nim, przypomniałam 
sobie coś, co powiedział Gustaw Flaubert - „Pani Bovary to ja". Potem Tennessee 
Williams strawestował to, mówiąc „Blanche Dubois to ja ", a ja mówię „Freddie Mer
cury to ja ''. 

Co jest w nim takiego podobnego do ciebie? Albo raczej co w tobie jest podobnego 

do niego. Z tego, co wiem, wątek HIV/AIDS urósł w twoim spektaklu do olbrzymich 
rozmiarów. Też jesteś chora? 

Nie ! Zupełnie nie„. Ale choroba mnie fascynuje , nie ukrywam tego. Na pewno 
w pewien sposób zajmując s i ę chorobą mojego bohatera, chronię się przed myślą 
o śmierci, a może właściwie nie chronię , ale pozwalam sobie na oswojenie się z te
matem cierpienia osoby bl iskiej. 

Znasz kogoś, kto byłby nosicielem wirusa HIV? 

Michel Foucault, Mark Ravenhill , czy choćby Cyril Collard - reżyser inspirujących 

mnie bardzo „Dzikich nocy''. 

Zaraz„. Foucalt umarł w latach osiemdziesiątych, musiałaś mieć wtedy kilka lat. 

Pytam raczej o osoby, które znasz osobiście . Kogoś z najbliższego otoczenia. 

Jeśli chodzi o Michela Foucault, to czuję, jakbym znała go osobiście (śmiech) . Ale 
wracając do tematu - nie, w moim otoczeniu nie ma nikogo, kto przyznałby się do 
nosicielstwa. Choć według statystyk jest co najmniej kilka osób. W J;>olsce ponad 
połowa zarażonych nie wie o swoim nosicielstwie. 

Dlaczego, skoro jesteś ze swoim bohaterem tak bardzo zżyta, nie pokusiłaś się o to, 

by samej napisać tekst sztuki, albo stworzyć go w procesie prób? Sięgnęłaś po dra

mat dwojga debiutantów. 

To proste. Nie napisałam sztuki sama, bo nie mam takich zdolności. Tekst Agaty 

Puszcz i Wojtka Pitali od początku wydawał mi się ciekawy. Wydaje mi się , że w ja
kiś sposób udało im się zawrzeć w nim to, o co chodziło mnie. Że największym osią
gnięciem w życiu człowieka jest osiągnięcie dojrzałości , a persona, jaką był Freddie 
to właśnie ktoś taki , kto, choć przeszedł wiele transformacji , nigdy nie przepoczwa
rzył się w dorosłego . W naszym spektaklu pozwalamy 45- letniemu mężczyźn ie 

dorosnąć . Ten koncept wydał mi się od początku mocny i wzruszający, i przyjęłam 
go jak swój . Zresztą , wydaje mi się, że miałam też swój spory udział w powstawa
niu tekstu . Dawałam swoje uwagi do kolejnych wersji, podsyłanych przez autorów. 
Niektóre z nich zostały zrealizowane, niektóre nie i w rezultacie i tak wprowadziłam 
je sama. 

Twoi aktorzy mówią, że nie jesteś osobą łatwą we współpracy. 

To chyba dobrze. Bycie „ łatwą " we współpracy jakoś źle mi się kojarzy. A ja staram 
się być raczej wymagająca . Wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie . 

Dziękuję za rozmowę. 



AGATA Puszcz, WOJCIECH PITALA 

FREDDIE 
(FRAGMENT SCENY I) 

Freddie klęczy na środku sceny. jest (prawie) nagi. 

FREDDIE: Z namaszczeniem: Ahura Mazda, Panie Mądrości , który wstrzymałeś 
upływ czasu , by odpocząć po siedmiu dniach stworzenia , proszę cię, byś ofiarował 
mi więcej czasu. Przez wstawiennictwo twoich sześciu Amszaspandów, proszę, daj 
mi to, o co cię proszę . (pauza) Proszę daj mi to, o co cię proszę „. Bez sensu„ . (pauza, 

potem znowu z namaszczeniem, powoli jednak modlitwa traci „ modlitewny" ton) 
Wohu Mano, proszę ofiaruj mi swoją dobrą myśl, Arta Wahiszta - należyty ład. 

Chszatra Warija - panowanie nad pożądaniem , Spenta Armaiti - świętą cierpliwość , 

Haurwatat - zdrowie, Ameratat - Nieśmiertelność. Szczególnie o nieśm i ertelność , 

a przynajmniej o zdrowie błagam cię , jako że nie jestem pewien, czy Mitra, któ

ry pilnuje wstępu do nieba, będzie na tyle łaskawy, by na szali dobrych uczynków 
położyć te, które ja uważam za dobre, a na szali złych nie kłaść tych , które może 
powszechnie uważa się za złe , ale ja ich takimi wcale nie widzę. Szczególnie, Boże, 
chc i ałbym prosić cię, byś , jeśli masz na to jakikolwiek wpływ przeprowadził przez 
Czinwat wszystkich moich kochanków w liczbie dziewięciuset siedemdziesięciu je
den, z których każdy dostarczył mi od dwóch do stu siedemnastu minut rozkoszy, 
bowiem każdy z nich zasługuje na rajskie życie z racj i tego, że uparcie poszukiwał 
miłości , choć nie znalazł jej ani we mnie, ani nigdzie indziej . Wybaczcie mi, świę
te duchy: Rasznu, Arsztat, Weretragna, Raman, Achszti , i wszystkie inne, których 
imion nie pamiętam , wybaczcie mi proszę każdą z tych minut, jak również wybacz
cie mi proszę każdy gram białego proszku, który miał mi przynieść zapomnienie 
tego, że także i mnie nie udało się jej znaleźć , jej„. miłości „. choć usilnie próbowa
łem , starałem się, szczerzyłem zęby w głupim uśmiechu na widok każdego kretyna, 
który się napatoczył , nie rozumiejąc, że to i tak niczego nie zmieni , nie rozumiejąc, 
że świat to nie jest sklep z ludźmi , w którym można zażyczyć sobie kogoś, kto po
trafiłby jednocześnie zrozumieć , o czym ja mówię i mieć ciało, które nie odpycha. 
Panie, jeśli w ogóle jesteś , w co tak naprawdę zawsze wątpiłem , pozwól mi zro
zumieć cokolwiek z tych czterdziestu kilku lat, jeśli w ogóle sam cokolwiek z nich 
rozumiesz „. rozumiesz? Rozumiesz coś? No mów! 
BÓG (off} : Dlaczego wy, pedały w tym mieście , nie możecie się po prostu kochać „. 



" „ 

ROBIĘ SPEKTAKL O IRMINIE, 

ŻEBY SIĘ NIE STAĆ IRMINĄ 
z AGATĄ Puszcz ROZMAWIA )ANUSZ MAJCHEREK 

Janusz Majcherek: Dyrektor Grzegorz Brol złożył Pani propozycję zrealizowania spek

taklu w Teatrze Studio, ponieważ obejrzał pewien szczególny projekt filmowy, który 

Pani współtworzyła„. 

Agata Puszcz: To był projekt, który powstał jeszcze w Akademii Teatralnej. Kręci

liśmy serial mockumentalny pod opieką prof. Macieja Wojtyszki. Serial miał przed
stawić Akademię w krzywym zwierciadle, takie dostaliśmy zadania , produkowała to 

TVP Kultura. Każdy z nas miał wybrać sobie temat i o nim opowiedzieć , ale trochę 
w ironicznym tonie. Pomyślałam wtedy, że jeśli mam się z kogoś śmiać, to chcia

łabym śmiać się sama z siebie. I nakręciłam pierwszy odcinek tego serialu o trójce 
studentów reżyserii , którzy usiłują na egzamin zrobić „Hamleta" z kolegami z Ili 

roku Wydziału Aktorskiego. W efekcie okazało się, ze oprócz tego, że możemy się 
śmiać z sytuacji, które znamy, do głosu doszły autentyczne dramaty ludzkie, to 

'znaczy prawdziwe zmaganie się ludzi z materią teatru i z samym sobą . Wszystko 
okazało się śmieszne do pewnego momentu, a od pewnego momentu - straszne. 

Po obejrzeniu mojego odcinka Grzegorz Bral powiedział mi, że chciałby mieć coś 
podobnego w teatrze. Razem z Wojtkiem Pitalą, moim przyjacielem i dramaturgiem 

wymyśliliśmy postać Irminy Kant, która mogłaby być mną „. 

Zaraz do tego przejdziemy, ale przedtem proszę jeszcze powiedzieć, co to znaczy 

mockument? 

Mockument jest filmem fabularnym, udającym film dokumentalny. Ma formę doku

mentu, ale jest fikcją . Chodzi o to, żeby widzowi dać złudzenie prawdy. I ten zabieg, 
polegający na udawaniu prawdy, chcemy powtórzyć na scenie. 

Przenosi pani zatem konwencję mockumentu do teatru. Czy mogę Panią prosić 

o krótkie sprawozdanie z drogi, jaką przebyła Pani wyobraźnia od wstępnego pomy

słu na spektakl do jego ostatecznego kształtu? 

W teatrze sprawa okazała się bardziej skomplikowana niż w filmie, gdzie widz jest 

już przyzwyczajony do tej konwencji i bez trudu ją rozpoznaje. Tymczasem próbując 
zrobić spektakl mockumentalny, podjęliśmy trochę pionierskie wyzwanie (śmiech). 

Zastanawialiśmy się nad tym, co może dać złudzenie prawdy w teatrze, jaki za 
bieg może spowodować , że widz uwierzy, iż uczestniczy w autentycznym zdarze

niu. Wiedzieliśmy, że musimy grać jakby na dwóch płaszczyznach . Mamy spektakl 
o Freddiem Mercurym, który toczy się tak, jakbym go ja zrobiła czy też jakby go 

zrobiła Irmina Kant, i do tego dochodzą różne wtrącenia reżyserki , które właśnie 
decydują o mockumentalności. Bardzo dużo zależy od aktorów, to oni muszą za-



chowywać się tak, żeby rzeczywiście wszystko, co się wydarza odbierane było jako 

nieudawane ... 

Czyli widz powinien mieć wrażenie, że podpatruje autentyczną próbę w teatrze? 

Tak, dlatego wyszliśmy od pomysłu work in progress, bardzo teraz modnego, któ

ry zakłada, że przedstawienie nie jest do końca przygotowane. Bawiliśmy się, na 

przykład , tym, że obok całkowicie skończonych scen pewne części przedstawienia 
są pozostawione improwizacji, a inne mają wprawdzie pewien szkielet, ale nie przy

b i erają ostatecznej formy. Aktorzy wiedzą „skąd dokąd ", ale improwizują dialogi czy 

przejścia. Realizując jednak konwencję mockumentu, musimy te improwizacje mieć 

przygotowane. 

Gramy, że improwizujemy? 

Tak. 

I to no tym po/ego wpuszczanie widza w maliny? 

No, tak, choć zastanawiam s i ę też, na ile my sami wpuszczamy się w maliny. Na 

przykład , gramy z widownią , reżyserka opowiada widzom, że robi spektakl o tym, 

jak robi spektakl, chce pokazać prawdę, żyły na wierzchu, bo sam proces tworzenia 
spektaklu jest w przekonaniu Irminy Kant wartością. I teraz: do czego to ją może 

zaprowadzić , bo oprócz tego, co mamy przygotowane, mogą się zdarzyć rzeczy nie

przewidziane. Śmialiśmy się , wyobrażając sobie, co by było , gdyby ktoś w z widzów 

w trakcie spektaklu wstał i zaczął coś mówić . Jak aktorzy znaleźliby się w tej sytu 
acji, zwłaszcza Irena, która gra Irminę . Mnie by to nawet bawi ło ... 

Mamy zatem przedstawienie oparte no konwencji mockumentolnej, rozgrywane jako 

próbo otwarto, podczas której powstaje „ dzieło w toku ". Cołejego partie są no scenie 

improwizowane, choć improwizacjo jest uprzednio przygotowano i służy zmyleniu 

widza. Mimo, że wszystko zostało starannie zoplonowone, nie możemy wykluczyć 

ryzyko nieprzewidzianych reakcji. O czymś zapomniałem? 

Wykorzystujemy jeszcze projekcje filmowe, które przedstawiają proces na zasadzie 
retrospekcji , to znaczy pokazujemy nagrania z próby, która się odbyła jakiś czas 

temu. Ale kamery używamy również do rejestrowania tego, co aktualnie dzieje się 

scenie , po to, żeby materiał wykorzystać w przyszłośc i. Czyl i premiera jest tak na

prawdę pierwszym przebiegiem, a to, co w jej trakcie nak ręcimy, być może zostanie 
użyte już jutro. Nic nie jest zakończone, zamknięte, trwa proces. Eksperyment jest 

trochę zwariowany, ale cieszę się , że aktorzy go podjęl i. Bez ich zaangażowania czy 

nawet ryzyka projekt nie miałby sensu. 

Słuchając Pani, myślę o klasycznych już dziełach firnowych, takich, jak „ Osiem i pół" 

Felliniego czy „ Wszystko no sprzedaż " Wojdy, które opowiadały o procesie kręcenia 

filmu i być może stanowią też jakiś dodatkowy kontekst dla Pani przedsięwzięcia . 

Ale w tym momencie bardziej mnie interesuje inny jeszcze punkt odniesienia, miano

wicie to, co od jakiegoś czasu uprawia w teatrze Krystian Lupo. Pani przedstawienie 

niewątpliwie nawiązuje do teatralnego autotematyzmu, ole zarazem jakby ten au

totematyzm kwestionuje ... 

Bo on jest trochę niebezpieczny, istnieje całe mnóstwo tematów ciekawszych od 

teatru i nie ma powodu, żeby w teatrze zajmować się tylko teatrem. 

Łotwo popaść w narcyzm ... 

No, właśnie, nam się wydaje , że to takie ważne i potrzebne .. . 

... tymczasem ludzi tok bardzo to nie obchodzi. 

Ale dla nas ten temat jest pretekstem do opowiedzenia czegoś wi ęcej. Nie chcie

libyśmy, żeby nasz spektakl sprowadził się do środowiskowego żartu . Oczywiście , 

na starcie jest nam łatwiej zajmować się tematem teatru, bo opowiadamy historie 
ze swojego podwórka, które dobrze znamy. Ale rzeczywiście , nie chciałabym tego 

pomysłu powielać w nieskończoność. 

Przedstawienie oparte jest no faktach z życia Freddiego Mercury ·ego .. . 

Do pewnego stopnia. O ile ja robię teatralny mockument, o tyle Irmina Kant w ra
mach tego mockumentu uprawia coś, co nazywaliśmy z Wojtkiem Pitalą „ teatrem 

fakcji". 

Domyślam się, że to gro słów określające zbitkę fikcji z teatrem faktu ... 

Tak, koncepcja Irminy polega na tym, żeby przedstawić ostatnie dni Freddiego. Fred
die, żeby móc umrzeć potrzebuje dorosnąć . Całe życie był uwikłany w swoje dz i eciń

stwo i w rzeczywistości nigdy nie dojrzał, a Irmina w przedstawien iu, w świecie fikcji 
daje mu szansę , żeby tę dojrzałość zdobył . Freddie pozostaje w centrum sceniczne
go świata jak słońce , otoczony bliskimi sobie osobami. Są z nim dwaj członkowie 

zespołu Queen , Joe Fanelli , czyli jego kucharz i były kochanek, Jim Hutton , czyli 
ostatni kochanek, Mary Austin, czyli jego kobieta , z którą był sześć lat, i wreszcie 
matka. Te wszystkie, realnie istniejące osoby, są bazą , na podstawie której powsta
ły postacie fikcyjne . Jim czy Joe, o których opowiadamy, to nie do końca ci sami lu
dzie, którzy otaczali Freddiego. Ich obecność sprawia, że w ostatnich chwilach życia 
Freddie uczy się czegoś o sobie . I założenie było takie , że spektakl o Freddiem byłby 
naprawdę dobry, gdyby Irmina zrobiła go w takiej form ie, w jakiej go wymyśliła . Tyl
ko że od pewnego momentu zaczęła się zachwycać swoim reżyserowaniem , samym 
procesem prób i stała się ofiarą własnych ambicji. Poszła za daleko i nie umiała się 

już zatrzymać. 

Zapewne wybór bohatera spektaklu nie był przypadkowy? 

Był zupełnie nieprzypadkowy. Wziął się z mojej osobistej fascynacji, która zrodziła 
się już w dzieciństwie . Bardzo się wtedy Freddiego bałam ... Mówię zupełnie szcze-



rze, przerażała mnie jego choroba, niosła jakiś niepokój egzystencjalny. Właściwie 

wszystkie jego piosenki są niepokojące, nawet gdy śpiewa o czymś pozytywnym . 

I prawdopodobnie mój spektakl zaczęłam robić z lęku , również z lęku przed jego 

chorobą. Irmina zresztą mówi o tym w spektaklu, włożyłam jej w usta moje słowa 

o fascynacji chorobą Freddiego. Chodzi mi też o pytanie, jak wielki artysta może 
żyć, zmagając się z największą krzywdą, jaką sam sobie wyrządził , na ile potrafi się 

z tego rozgrzeszyć. 

Wróćmy jeszcze do Lupy„. 

Oczywiście , to skojarzenie nie jest przypadkowe, także ze względu na miejsce, w któ

rym robimy nasz spektakl , to znaczy w Teatrze Studio, który znajduje się naprzeciw
ko Teatru Dramatycznego, gdzie Lupa zrealizował „Personę. Merylin" i „Personę. 

Ciało Simone". Lubię sobie wyobrażać, co by było, gdyby na fasadzie Studia zawisnął 

baner zapowiadający spektakl „Persona. Freddie", podczas gdy vis a vis inny baner 

zapraszałby na którąś z „Person" Lupy. No, ale to tylko fantazje (śmiech) . Ważniej

sza w tej sprawie jest postać Irminy Kant, reżyserki, którą wymyśliłam, osadzając ją 

w nurcie młodego teatru, tworzonego w dużej części przez uczniów Krystiana Lupy. 

Od razu zastrzegam, że bardzo cenię Lupę i uważam go za wielkiego artystę, a jego 

pozycja jest dla mnie niepodważalna. Wszyscy się od niego uczymy, wszyscy z niego 

czerpiemy. Ale gdy większość młodych reżyserów pragnie być Lupami, to wydaje mi 

się to niepokojące. I to niby też jest środowiskowy temat, ale uważam go za ważny. 

Kiedyś żartem powiedziałam, że gdyby Lars von Trier chciałby być Almodovarem, 

byłby nikim. Można być tylko sobą . Tylko i aż sobą. jeśli będziemy tworzyć kopie, 
to zawsze będą to tylko kopie i nigdy nie opowiemy o tym, co nas naprawdę boli. 

W tym sensie lupizm, jak to nazywam, jest negatywnym zjawiskiem. Wiadomo, że 
jest mistrz, ale trzeba szukać swojego stylu, swojego języka, swojej drogi. I moja re

żyserka, Irmina Kant, z tym właśnie się zmaga, opiera się na doświadczeniach Lupy, 

ale szuka siebie. I istotnym momentem tego poszukiwania jest finałowa autokom

promitacja, zabieg, który został zainspirowany słowami Krystiana Lupy, że jest to 

forma znacznie odważniejsza od autoironii. I właśnie w akcie autokompromitacji 

Irmina wystawia na koniec samą siebie na scenie. Dla mnie to jest ważne o tyle, że 

widzę do czego mnie samą podobne zabiegi mogłyby zaprowadzić. 

Przychodzi mi do głowy taka myśl, że przy całej wielopiętrowej ironii, prowokacyj
ności czy nawet parodystyczności Pani spektaklu, jest on przede wszystkim próbą 
uwolnienia się od lupizmu, odcięcia pępowiny.„ 

Tak, Pan ujął coś , co ja dla siebie określiłam w ten sposób, że robię spektakl o Irmi

nie, żeby się nie stać Irminą . 

t 
! 
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„DZIŚ WIECZÓR IMPROWIZUJEMY" 

DYREKTOR: Proszę państwa , przychodzicie raz na tydzień , czy raz na miesiąc do 

teatru, widzieliście już wiele przedstawień teatralnych. Znacie teatr, kochacie go, 

on wciąga was, intryguje, interesuje. jest jakby żywą osobą, która nie pozwala , aby 
o niej zapomnieć, która każe do siebie powracać. Dlatego tu jesteście . I dlatego na 

pewno nie raz pytaliście sami siebie, dlaczego chodzicie do teatru . Zastanawialiście 

się, jak żyje teatr. Przecież pozornie teatr mało różni się od filmu i telewizji , a jed

nak wiecie wszyscy doskonale, że jest czymś zupełnie innym. Że wobec martwo

ty, mechaniki, obojętności tamtych sztuk - teatr jest żywy. Tak, żywy. Żyje jakimś 
szczególnym, trudnym do wytłumaczenia życiem. Co to za życie? Jak ono się rodzi? 

Jak to się dzieje, że martwy.szeleszczący papierem dramat staje się nagle żywym 

stworzeniem. jak to się dzieje, że ożywają na scenie postacie dramatu. Że aktorzy, 

nie przestając być aktorami stają się postaciami scenicznymi. Jak to się dzieje, że 

z mieszaniny rozdzielonych i niespójnych elementów, ze słów, barw, ruchów, tonów 

i form, teatr czyni nagle coś, co nie jest ani muzyką, ani literaturą, ani malarstwem, 

ale czymś zupełnie innym, samodzielnym: przedstawieniem teatralnym. Że z wie-
• lości różnych elementów rodzi się twór jedyny i niepowtarzalny, twór żywy - przed

stawienie teatralne. 

jak to się dzieje? 
Dziś wieczór chcemy wspólnie z państwem spróbować dotknąć tej tajemnicy. Zbliżyć 

się do tajemnicy teatru. I dlatego nie gramy dziś żadnej napisanej sztuki.w której los 

postaci scenicznych został już rozstrzygnięty, w której zdarzenia sceniczne zostały 

do końca przewidziane i ułożone. Chcemy improwizować, chcemy, aby zdarzenia 

sceniczne zawiązywały się i rozgrywały na naszych oczach, tak, abyśmy mogli doj

rzeć mechanizm ich narodzin. Dlatego nie można ich z góry przewidzieć! Chcemy, 

aby postacie sceniczne, poczynając od założonej sytuacji początkowej, zaczęły żyć 
życiem własnym, abyśmy mogli dojrzeć, jak to się dzieje, że aktorzy stają się posta

ciami scenicznymi. Niech nie będzie wiadomo, co dalej. Niech wszystko rozgrywa się 

na naszych oczach. Przy naszym czynnym udziale. I dlatego, proszę pana (do Pana 
z parteru) nie gramy dzisiaj napisanego dramatu. 

PAN Z PARTERU: jak to, tak bez autora! 
DYREKTOR: Autorami dzisiejszego widowiska będziemy my sami, państwo - pu

bliczność i my - aktorzy. Zgoda? 

Przystąpmy więc do gry. 

[fragment sztuki Luigiego Pirandella pt. Dziś wieczór improwizujemy, tekst polski: Kazimierz 
Braun, maszynopis w zbiorach Biblioteki Akademii Teatralnej] 



Agata Puszcz REŻYSERIA 
W latach 2005-2010 studiowała na Wydziale Reżyserii Akade

mii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Ważniejsze 
spektakle teatralne: „Gwiazda/ Koniec półświni " Helmuta Kaj
zara (Teatr Miejski w Gdyni w ramach Festiwalu R@port, 2009), 
„Wewnątrz" na podstawie „Uczuciowej mieszanki" Zuzany Uli

cianskiej (spektakl powstał we współpracy z Instytutem Sło
wackim w Warszawie, 2010), „Pułapka" Tadeusza Różewicza 

(Teatr Studio w Warszawie w ramach projektu Studio in Progress, 2011) i „Born to die. 
Urodzeni, żeby umrzeć" (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 33. Przegląd Piosenki Ak

torskiej Nurt Off, 2012). jako reżyserka filmowa zadebiutowała serialem „Akademia" 
zrealizowanym dla TVP Kultura (2010) . Absolwentka kursu fabularnego „Studio Prób" 
w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (2010-2011) . 

Wojciech Pitala DRAMATURGIA 

Studiował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu jagielloń 

skiego (2001 - 2006) , Wydziale Reżyserii Dramatu PWST 
w Krakowie (2005-2006) oraz na Wydziale Reżyserii Akade
mii Teatralnej (2006-2010) . W okresie studiów współpraco

wał m.in. z Krzysztofem Materną , Michałem Siegoczyńskim, 

Krzysztofem Langiem oraz Elżbietą Jaworowicz. Reżyserował 
czytania performatywne m.in . w Teatrze Miejskim w Gdyni 

(„Nasz Syn" Marka Próchniewskiego i „Terroryści" Ireneusza Iredyńskiego - w ra
mach festiwalu R@port), Teatrze im. Jaracza w Olsztyn ie („Sztuka Wojny" wg Sun 
Tzu) oraz Teatrze Powszechnym w Łodzi („Kwartet" Heinera MOiiera) . W latach 
2010-2011 reżyserował spektakle dyplomantów w Szkole Aktorskiej Haliny i )ana 
Machulskich. Jako reżyser filmowy zadebiutował serialem „Akademia" zrealizowa
nym dla TVP Kultura (2010) . Ponadto w latach 2010-2012 pracował w zespole scena

rzystów, współtwo rząc m.in. ekspozycję stałą Muzeum Katyńskiego w Warszawie 
oraz Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Oprócz „Freddiego" jest autorem dra
matów „Wariacje z powtórzeniami " oraz „Najwykluczeńszy człowiek na świecie". 

Wraz z Mateuszem Baranem od kilku lat pracuje nad eksperymentalnym projektem 

„Rosół z kury". )est singlem. 

Paulina Czernek SCENOGRAFIA 

Absolwentka Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie . Dotychczas pracowała w takich teatrach jak: 
Teatr Wielki-Opera Narodowa, Teatr Polski w Bydgoszczy, 
Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr Studio, Teatr Polski 
w Warszawie, Teatr Praga, Teatr Collegium Nobilium, Teatr 
Kamienica, Och-Teatr, Teatr Animacji w Poznaniu, Teatr Mu
zyczny Roma, Teatr Muzyczny w Poznaniu . W 2007 r. brała 

udział w warsztatach prowadzonych przez Roberta Wilsona jako asystentka jego 
projektanta Michaela Cepressa. Projektowała scenografię i kostiumy do spekta
kli m.in .: „Utwór sentymentalny na czterech aktorów" w reż . Piotra Cieplaka, „ Ed
mond" oraz „Kubuś Fatalista i jego pan" w reż. Krzysztofa Stelmaszyka, „ Dydona 
i Eneasz" w reż . Natalii Kozłowskiej, „Morfina" w reż. Waldemara Raźniaka, „Jesteś 
moją siostrą" w reż. Dariusza Siastacza, „AAA zatrudnimy clowna" w reż. Marcina 
Hycnara. Współpracując z niezależnym Teatrem Montownia brała udział w licznych 
festiwalach teatralnych w kraju i zagranicą, m.in . w Rosji, na Łotwie , we Włoszech , 

w Niemczech, Egipcie, Jordanii i Chinach. jest laureatką nagród i wyróżnień , takich 
jak m.in: wyróżnienie za kształt plastyczny spektaklu na festiwalu XLIV Przegląd 

Małych Form Teatralnych „ KONTRAPUNKT 2009" w Szczecinie, nagroda za opra
wę plastyczną spektaklu na XV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dz iedzictwa Na
rodowego, główna nagroda za najlepszą scenografię na 22nd The Cairo International 
Festival for Experimental Theatre . Od 2009 r. jest również asystentką na Wydziale 
Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Anna Puchalska KOSTIUMY 

Zajmuje się scenografią , grafiką i malarstwem. Ukończyła 
studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie oraz Studia Podyplomowe na wydz iale Scenografii. 
Zrealizowała dla teatru „Pejzaże Wiślane " - Teatr A3 , reż . 

Darek Skibiński , „Bunt Żaków ", reż . Adam Biernacki - Teatr 
Wielki - Opera Narodowa, „ Pułapka ", reż. Bożena Suchocka, 
Teatr Collegium Nobilium. Współpracowała przy tworzeniu 

kostiumów do filmu „Chaos", reż . Xawery Żuławski. jest także autorką kost iumów 
do „Tylko jedna noc", reż . Darek Błaszczyk, „ Silencer", reż. Agnieszka Kalinowska. 
Projektowała także wnętrza dla Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w pro
jektach „ Ryszard Stanisławski - muzeum otwarte ", „Muzeum Zamku i Szpitala 
Wojskowego na Ujazdowie". 

Janusz Sanecki MUZYKA 

Kompozytor, poeta, założyciel legendarnego zespołu Lanotte. 
Teoretyk i promotor sztuki bezwładu . )ego muzyczne poszu
kiwania oscylują m iędzy głębokim humanizmem japońskiej 
sceny onkyo i mechaniczną precyzją Bachowskiej fugi. 



Urszula Borkowska ARANŻACJA MUZYCZNA 

Absolwentka Akademii Muzycznej im.Fryderyka Chopina 
w Warszawie, wydział V, sekcja rytmiki. Wykładowca przed
miotu „Improwizacja fortepianowa" w ZPSM nr1 w Warszawie, 
pracuje także jako wykładowca w Akademii Teatralnej w War
szawie. W latach 2008 - 2011 była kierownikiem muzycznym 
Teatru Polskiego w Warszawie. Przez wiele lat związana 
z Sekcją Piosenki ZPSM Bednarska. Była współzałożycielką 

i wykładowcą Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. Jerzego Wasowskiego. Wielokrot
nie brała udział jako aranżer i pianista w konkursach, festiwalach i przeglądach 

piosenki (m.in. z Katarzyną Dąbrowską, Katarzyną Walczak, Moniką Dryl i Marcinem 
Przybylskim, którzy zdobywali na nich najwyższe nagrody). Pracowała jako aranżer 
i pianista przy realizacji recitali (m.in. „Bellatrix" Marcina Przybylskiego, „Oczy wiel
kiego miasta" Krystyny Tkacz, „Ulica, którą płyną" Anny Sroki, „Tangomania" Anny 
Oereszowskiej, „Rozdane pocałunki" Grażyny Barszczewskiej, recitali kwartetów 
wokalnych BACH, Voiceband, Monday Girls itd.), przedstawień muzycznych (m.in . 

„Smutne miasteczko" w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego, „Wieczór Brassensa" 
w Teatrze Polskim w Warszawie, „Oo Amsterdamu" - wieczór piosenek )acquesa 
Brela, „Matematyka miłości" - monodram Małgorzaty Zajączkowskiej, „Pinokio " 
w Teatrze Polskim) oraz projektów instrumentalnych - aranżacje m.in. dla War
szawskiego Kwintetu Akordeonowego, Machina del Tango, L.Lacatosa&Tangata, 
jazz City Choir, kameralistów drezdeńskich i wielu innych zespołów kameralnych 

i orkiestrowych. Współpracowała także ze śpiewaczkami operowymi (aranżacje 
i fortepian), m.in. z Małgorzatą Pańko czy Susanną Moncajo (Argentyna) . Pisze mu
zykę do sztuk teatralnych ( m.in. do sztuk: „Romeo i Julia", „Skazani na Shawshank", 
„Zatrudnimy starego klowna", „Dochodzenie", „Bajki robotów", „Miłość do trzech 
pomarańczy", „Nowy Don Kichot" - kompozycja i aranżacja). Koncertuje w Polsce 
i za granicą (USA, Australia, Rosja, Argentyna i inne). )est współzałożycielką, kom
pozytorem oraz aranżerem zespołów Machina del Tango, BACH i Monday Girls. 
Otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 2006 w Peters
burgu, Nagrodę Tukan im. ). Raczkowskiego (dla aranżera), OPPA 2007, nagrodę za 
najlepszą kompozycję na Festiwalu Muzyki Kameralnej dla PSM I stopnia 2007. 

Julian Kernbach ŚWIATŁO 
Student Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi, operator filmowy. Autor etiud „O wol
ności", „Mleko", „Popatrz''. Twórca zdjęć do serialu „Pogodni", 
autor prac z dziedziny video art, fotograf. Przygotował video 
instalacje pokazywane m.in. w ramach Festiwalu Łódź Design 
i )ettisoned, którego odsłony miały miejsce w Chicago i No
wym )orku. Zawodowo jest operatorem reklamowym. 

OBSADA 

Tomasz Borkowski 
Aktor, choreograf, wokalista. Ukończył Akademię Teatralną w 
Warszawie w 2001 r. W latach 2001-2005 był członkiem ze
społu aktorskiego w Teatrze Współczesnym, w latach 2006-
2011 w Teatrze Polskim. Ważniejsze role teatralne: „Bambini 
di Praga" - w reżyserii Agnieszki Glińskiej (Teatr Współcze
sny), „Parady"- w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego (Teatr Syre
na), „Wujaszek Wania"- w reżyserii Wieniamina Filsztyńskie

go (Teatr Polski). Prywatnie - wielbiciel funky, jazzu, Michaela Jacksona, Bobbiego 
Mcferrina, tańca, kobiet, oraz wszelkich przejawów ludzkich talentów. 

Marta Dobecka 
Ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowi
cza w Warszawie. Zagrała w spektaklach dyplomowych „Lo

katorzy" w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza oraz w „Wi
śniowym sadzie" w reżyserii )ewgienii Safonowej. Wystąpiła 
w spektaklach „Pornografia" Witolda Gombrowicza w reży
serii Andrzeja Pawłowskiego w Teatrze Capitol w Warszawie, 
„Transfer" Maksyma Kuroczkina w reżyserii Norberta Rakow

skiego w Teatrze Nowym w Łodzi. W Teatrze Studio zagrała w „Ćwiczeniach z Ione
sco" w reżyserii Grzegorza Brala oraz Krzysztofa Majchrzaka i w spektaklu „Idiota" 
w reżyserii Grzegorza Brala. 

• • 
Ewa Helena Kania 
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we 
Wrocławiu. Oo jej ważniejszych ról teatralnych należą: Alicja 
Ford w „Wesołych Kumoszkach z Windsoru", Williama Szek
spira w reżyserii Remigiusza Brzyka, Gwiazda w „Końcu pół
świni/Gwieździe" Helmuta Kajzara w reżyserii Agaty Puszcz 
(Teatr Miejski w Gdyni w ramach Festiwalu R@port, 2009), 

Żańka w spektaklu „Wewnątrz" inspirowanym „Mieszanką uczuciową" Zuzany Uli
cianskiej w reżyserii Agaty Puszcz, Ottla w „Pułapce" Tadeusza Różewicza w Te
atrze Studio w ramach projektu Studio In Progress, 2011, Julia w „Born to die. Uro
dzeni, żeby umrzeć" w reżyserii Agaty Puszcz (33. Przegląd Piosenki Aktorskiej Nurt 
OFF, Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2012) . Za kreację w filmie Roberta Wrzoska 

„Jedenaste: nie uciekaj" (2009 r.) nagrodzona Złotą Rybą w kategorii Najlepsza Bo
haterka na 9. Festiwalu Filmów Optymistycznych Happy End w Rzeszowie (2009). 



Przemysław Kos i ński 

Absolwent Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatral
nej (Wydział Aktorski we Wrocławiu). Zagrał w spektaklach 
dyplomowych „Wesołe kumoszki z Windsoru" w reżyserii Re
migiusza Brzyka (role Fenton/Nym) oraz „ Zwyczajne szaleń 

stwo" w reżyserii Elżbiety Czaplińskiej-Mrozek (rola Szefa) . 
Od 2009 roku związany z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze. 
Tu zagrał m.in. w spektaklach „Teraz na zawsze" w reżyse 

rii grupy SKUTR (rola Franciszka), „Pływanie synchroniczne"w reżyserii Mazucha 
Brano (rola Pawła), „Trzy siostry" w reżyserii Piotra Ratajczaka (rola Wierszynina). 
Od 2012 roku w zespole Teatru Studio, gdzie zagrał Rogożyna w spektaklu „Idiota" 
w reżyserii Grzegorza Brala oraz Jezusa w spektaklu „Zrób sobie raj " w reżyserii Kasi 

Adamik i Olgi Chajdas. Talent warty uwagi. 

Mateusz Lewandowski 
Ukończył Akademię Teatralną im . Aleksandra Zelwerowicza 

w Warszawie. Od 2007 związany z Teatrem Studio, gdzie wy
stąpił w „Drewnianym człowieku " w reżyserii Stasysa Eidrige
viciusa, w „Prze(d)stawieniu" w reżyserii Agaty Dudy - Gracz, 
w „Pastorałkach polskich" w reżyserii Ireny jun, w spekta
klu „Każdy/a. Sztuka moralna " w reżyserii Michała Zadary, 
w „Pantaleonie i wizytantkach" w reżyserii Pawła Aignera , 

w „Nienasyceniu" w reżyserii Tomasza Hynka, w „Księżnej d'Amalfi " w reżyserii 
jacka Głomba. Obecnie występuje w spektaklach „ Idiota" i „ćwiczenia z Ionesco" 
w reżyserii Grzegorza Brala . Aktor dubbingowy i miłośnik kreskówek. Wciąż czeka 

na rolę życia . 

Mariusz Ostrowski 
Aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, absolwent Państwo
wej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Le
ona Schillera w Łodzi. Na scenie dramatycznej zadebiutował 
już w 2002 r. tytułową rolą w „Kordianie" w reżyserii Andrzeja 
Rozhina w Teatrze Polskim w Szczecinie. Za role teatralne zo
stał wyróżniony Brylantem Dziennika Łódzkiego - nagrodą 

dla młodego aktora (2006) oraz Nagrodą Teresy Nawrot na 
XXlll Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi (2005). Na dużym ekranie zadebiutował 
główną rolą męską w filmie „SPAM" w reżyserii Radosława Hendla, film został do
ceniony i kilkukrotnie nagrodzony. Kolejny film fabularny w jego dorobku, to przej 
mujący obraz Mariusza Grzegorzka pt. „ jestem Twój" (2009), w którym aktor zagrał 
główną rolę męską. „Jestem Twój" był zakwalifikowany do głównych konkursów na: 
World Film Festival w Montrealu (światowa premiera), World Film Festival w Pusan 
- Korea oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dwukrotnie wygrał 

Festiwal FAMA w Świnoujściu w 2003 i 2005 r. oraz zakwal ifikował się do finału 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2004 r. 

Irena Sierakowska 
Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowi
cza w Warszawie, gdz ie kształciła się m.in. pod okiem Pio
tra Cieplaka i Zbigniewa Zapasiewicza. Role dyplomowe to : 
Prue w „ Lokatorach" na podstawie dramatów Harolda Pintera 
w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza i Kubusia w spektaklu 
„ Nosorożce czyli studium przedmiotu" w reżyseri i Piotra Cie
plaka . Współpracowała z Teatrem Narodowym w Warszawie 

(„Tartuffe" i „Umowa" w reżyserii Jacquesa Lassalle 'a i „ Kopciuch " w reżyserii Willa 
Pomerantza). Przez rok związana była z Nowym Teatrem w Słupsku . jej ważniejsze 
role to Zuzanna w „Weselu Figara" w reżyserii Katarzyny Raduszyńskiej. Siostra 
Anna w sztuce „Wariat i zakonnica " w reżyserii jacka Bunscha i role w spektaklu 
Andrzeja Marczewskiego „Witkacy. Jest 20 do Xtej ": Czesławy Oknińskiej i Percy. 

Z Agatą Puszcz współpracowała wcześniej grając w serialu mockumentalnym „Aka
demia" (2010) oraz w spektaklu muzycznym „ Born to die", którego premiera odbyła 

· się w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu w ramach 33. Przeglądu Piosenki Ak
torskiej . 

Krzysztof Strużycki 
W 1979 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w War
szawie. Z Teatrem Studio związany od 1979roku. W1980 roku 
współpracował z Józefem Szajną , przy spektaklu „ Dante", 
gdzie wcielił się w rolę Jana Pokutnika. U Jerzego Grzegorzew
skiego zagrał w „ Parawanach " (1982) , „ Operze za trzy grosze" 
(1986) , „Tak zwanej ludzkości w obłędzie " (1987) , „Usta mil
czą „." (1988) , „Śmierci Iwana Iljicza" (1991) , „Miasto liczy psie 

nosy" (1991) , „ Pułapce " (1994) , „ Czterech komed iach równoległych" (1994) , „ Don 
juanie" (1994) czy „Dziadach" (1998). Współpracował również z wybitnymi reżyse 

rami teatru europejskiego: Davidem Hachettem - „Gerswin ", Davidem Schweizerem 
- „ Kły zbrodni " (rola: Cheyenne) , Oskarasem Korsunowasem - „Elżbieta Bem" i 
„ Sanatorium pod klepsydrą" (role: Szloma i Żebrak) , Rimasem Tuminasem - „ Sługa 
dwóch panów" - (rola: Brighella). Obecnie występuje w spektaklu „ ćwiczenia z Ione
sco" oraz „ Idiota" w reż. Grzegorza Brala. Na swoim koncie ma również wiele ról fil
mowych, pracę w radio oraz udział w performensach i happeningach wraz z Jerzym 
Kaliną . Jest także aktorem dubbingowym, podkładał głos w wielu bajkach, m.in . w 
„Smurfach ", „ Małej Syrence", czy „Królewnie Śnieżce". W 2009 i 2010 r. zagrał w se
rialach „ Klan" oraz „Na dobre i na złe". Pełnił funkcję asystenta reżysera przy wielu 
realizacjach Teatru Studio. Pasjonuje się pływaniem i jazdą na nartach. 



Monika Świtaj 
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warsza 

wie. Po dyplomie zaangażowana w Teatrze Dramatycznym, 

zadebiutowała rolą Albertynki w „Operetce" W. Gombrowicza 

w reż. Macieja Prusa. Następną ważną rolą była tytułowa po

stać w „świętej Joannie" G. Bernarda Shawa w reż . Waldemara 

Śmigasiewicza. Z Teatrem Studio jest związana od 1985 roku . 

Występowała m.in. jako Polly w „ Operze za trzy grosze" B. 

Brechta w reż. Jerzego Grzegorzewskiego, Becky Lou w „Kłach zbrodni" S. Sheparda 

w reż. Davida Schweitzera, w „ Zagraj to jeszcze raz, Sam" w reż . Adama Hanusz

kiewicza, a także jako Otla (w języku niemieckim) w „Pułapce" T. Różewicza w reż . 

Jerzego Grzegorzewskiego. Dwa lata spędziła w Wiedniu, gdzie studiowała śpiew 

w Hochschule fiir Musik i grała w przedstawieniach . W operze w Grazu wystąpiła 
w głównej roli Lucy w musicalu „Nosferatu". Po powrocie do Polski zagrała Aldon

zę - Dulcyneę w musicalu „Człowiek z La Manchy" w reż . Jerzego Gruzy. Zagrała 
m.in.: w „Godzinie w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem" oraz w „Balu 

pod Orłem" w reż. Zbigniewa Brzozy. Do jej ważniejszych ról filmowych należą: kró

lowa Luiza w serialu „Napoleon i Europa"(w języku francuskim) w reż . Krzysztofa 

Zanussiego, główna rola w serialu „Kuchnia polska" w reż . jacka Bromskiego, role 

w australijskim serialu „ Czarownik" i amerykańskim filmie „White Raven", a także 

Ewa w „Ekstradycji " i jedna z głównych ról w serialu „Trzy szalone zera". Obecnie wy

stępuje w Teatrze Studio w przedstawieniu „ Ćwiczenia z Ionesco" w reż . Grzegorza 

Brala i Krzysztofa Majchrzaka oraz „Sześć i pół kobiety" w reż . Piotra Cieślaka 

PATRONI MEDIALN I 

V. RADIO : 

"OLO~ . ." 

DZI NIK 
GAZETA RAWNA 

plą..c 
detilad 

.com 

IM 

City Channel q> 

••• ••• Gazetapl ••• 

PARTNER PREMIERY 



DYREKTOR TEATRU ROMAN OSADNIK 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY GRZEGORZ BRAL 

KONSULTANT DS. ARTYSTYCZNYCH AGNIESZKA GLIŃSKA 

GŁÓWNY KSl~GOWY JADWIGA JAWORSKA 

KIEROWNIK LITERACKI JANUSZ MAJCHEREK 

DRAMATURG JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA 

PRACOWNIA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO MATEUSZ ŻURAWSKI, EWA BUŁHAK 

KOORDYNATORKA PRACY ARTYSTYCZNEJ, SEKRETARIAT ANNA BYŚ 

GŁÓWNY SPECJALISTA OS. PRODUKCJI JUSTYNA WARECKA 

KONTAKT Z MEDIAMI KAROLINA KURASZ 

SPRZEDAŻ KRZYSZTOF LIPIEC, DOROTA ZAWADZKA, EWA URBANIAK 

SPECJALISTA OS. IMPRESARIATU ZUZANNA DZIEKIEWICZ-PAŚCIAK, AGATA KABAT 

PROMOCJA, INTERNET DAREK PABJAŃCZYK 

OBSŁUGA WIDOWNI JERZY ALOŃCZYK 

KASA BILETOWA KLAUDIA RYCHLICKA, EWELINA BATOR 

KIEROWNIK OPERACYJNY PIOTR PAWLIK 

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO SYLWESTER KOTUCHNA 

KIEROWNIK PRODUKCJI MAGDA RACZEK 

PRACOWN IA OŚWIETLENIOWA DARIUSZ ZABIEGAŁDWSKI, TOMASZ )ANISZEWSKI, 

KACPER STYKOWSKI , KONRAD CHMIELEWSKI 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA PAWEŁ PARZUCHOWSKI, jAN BRODOWSKI 

PRACOWNIA KRAWIECKA GRAŻYNA SZCZECIŃSKA , MIECZYSŁAWA ZBROŻEK, ANTONI FRĄCZEK 

PRACOWNIA STOLARSKA WŁODZIMIERZ KONFEDERAT, )ANUSZ ZAGRAJEK 

MODELATOR, REKWIZYTOR MARTA EWA JANIKOWSKA, WITOLD FIETKIEWICZ 

PRACOWNIA PERU KARSKA I CHARAKTERYZACJA BOŻENA JÓŹWIAK 

GARDEROBIANE GRAŻYNA KRÓL, TERESA IWANOW, BEATA PADEREWSKA 

ZESPÓŁ MONTAŻYSTÓW TOMASZ BOGUMIŁ, SERGIUSZ GAJCY, MARCIN SKOREK, 

LESZEK SWAT, RAFAŁ KEMPA, TOMASZ BOCZKOWSKI 

SPECJALISTA DS . EKSPLOATACJI I INFORMATYKI JACEK KAIAK 

INTENDENT STANISŁAWA KWAŚNIEWSKA 

ZAOPATRZENIE MICHAŁ PAWELEC 

MAGAZYN ALICJA KACZKOWSKA 

KSIĘGOWOŚĆ MAŁGORZATA KRUPA, MAGDALENA MIRKOWSKA, 

MAŁGORZATA POCZTOWICZ , TERESA STOKOWIEC 

KA DRY BOŻENA KASIAK, BEATA STĘPIEŃ 

GALERIA STUDIO 

KURATOR KRZYSZTOF ŻWIRBLIS 
SPECJALISTA DS. GALERII ANNA (IABACH 

REDAKCJA PROGRAMU JANUSZ MAJCHEREK 

OPRACOWANIE GRAFICZNE WOJCIECH LIEBNER (FRODO SP.J.) 

FOTOGRAFIE AKTORÓW ROBERT JAWORSKI, BEATA MICHALCZYK 

Q m~l:U.!!!2 1 Instytucja Kultury I O m.st. Warszawy 
TEATR STUDIO JEST CZŁONK I EM 

UNII POLS KICH TEATRÓW • 




