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il d - . ~ 11 11 1\\\\\ 
wiek pewne sztuczki robią na nim ewidentne wrażenie - nie- ,~1911111! 

wącpliwie musi to wszystko widzieć. zy dlatego Feuerbach 
nie dostaje w końcu roli , po kcórą przyszedł? Prawdopodob-

1 nie. A może po prostu ze swoim archaicznym, prestidigitacor-
Dlaczego Feuerbach? Niby nazwisko jak każde inne, ale ... Kto sklln aktorstwem nie nadaje się już na współczesną scenę, wy-

choć trochę otarł się o filozofię, wie doskonale, że Feuerbad1, magającą innych reguł i innych konwencji. 
Ludwig Feuerbach, to wielce znacząca postać niemieckiej my- Gdyby tylko tak czytać „Feuerbacha", nie różniłby się wiele 
śli filozoficznej . Ale co doprawdy ma bohater współczesnej od całego mnóstwa sztuk poświęconych istocie teatru i istocie 
ztuki Tankreda Dorsta do tamtego uczonego, co żył w latam aktorstwa, od Szekspira po Pirandella i Schaeffera. Rozważania 

1804- 1872 i zasłynął z usiłowań pogodzenia materializmu z me- głównego bohatera dotyczące kwestii czysto zawodowych nie 
tafizyką, uznając Boga za twór człowieka, a nie odwrotnie? Czy uderzają niczym szczególnym. Kiedy powiada, że ,akcor musi za-
całkowitym przypadkiem Feuerbach-aktor wypowiada w pew- pomnieć o wych tyle razy już wypróbowywanych środkach . 

nej chwili taką myśl : „Niech mi Pan powie, panie asystencie, Musi zapomnieć o swych umiej cnościach. (. .. )Musi zapomnieć 
czyż to nie my sami stwarzamy naszego Boga tam, w górze?" ~l'ilDI-••• o wszystkim, czego się nauczył' - nie mamy wrażenia, że to ja

Czytany i rozumiany tylko po oczywistych znaczeniach, ,Ja, ~ •. : !: ~-· kieś nadzwyczajne intelektualne odkrycie. Bo rzeczywiście: z ak-
Feuerbach" jest opowieścią o wielkości i nędzy aktorstwa. Oto torstwem jest jak z grą w koszykówkę czy cyrkowym saltem na 
tarzejący się aktor, po siedmiu latach przerwy w uprawianiu za· ~q~~~. tJ~:G. trapezie: wszy tkie umiejętności muszą być wcześniej wtrenowa-

wodu (wiele sygnałów wskazuje, że spędził je w szpitalu psychia- - ne w ciało by później , w trakcie wykonywania pracy o tym 
trycznym), usiłuje wrócić na scenę. łynny reżyser, niejaki Lettau, wszystkim nie pam iętać; pamięta wyćwiczone ciało. 

zaprosił go na przesłucha11i , chcąc zapewne sprawdzić, w jakiej --- A przecież, czytając i słuchając „Feuerbacha'', co i rusz czu-
jest kondycji i do czego móglby się przydać. Nie dowiemy się jed- DE& jemy, że pod rym wszystkim kryją się jakie ' drugie i trzecie 
nak, o jaką ztukę i jaką rolę mogłoby chodzić. Ba, reżysera B irur.;·Jniiiiiiiiiii dna. Że ta sceniczna rzeczywi tość, pozornie nie komplikowa-
w ogóle nie zobaczymy, choć podobno pojawi się na widowni na, pulsuje niespodziewanymi tajemnicami, bardziej intuicyj-
(niewidoczny dla Feuerbacha) w końcowej partii sztuki. Od po- nymi, niż dającymi się zracjonalizować. Pojawiają się dziwn~ 
czątku zastępuje go młody Asystent, 11ie mający specjalnego po- skojarzenia, na pozór nieuprawnione, ale przy bliż zym wej- ...;.• .:un~ 
jęcia o sławnym niegdyś artyście Feuerbachu. Ale obowiązkowo rzeniu całkiem dopuszczalne„. 
wysłuchuje starszego pana, który przez godzinę z okładem, na Na przykład sprawa reżysera. Dlaczego, choć zaprasza akto-
pustej praktycznie ·cenie zastawionej tylko resztkami jakiejś in- rana próbę, sam się na niej nie pojawia? A jeśli j uż, to pozostaje 
nej dekoracji , spowiada się przed nim i przed nami ze swojego niewidoczny? Bo reżyser w teatrze to Pan Bóg, a istotą Pana Bo-
pokręconego życia . ga jest tliewidzialność? Bez przesady z tą dosłowno 'cią metafo-

Czy był aktorem naprawdę wielkim? Być może. Dlacz go ry„. Więc może to raczej ktoś taki jak szekspirowski Prospero? Bóg 
w pewnej chwili zwariował? Nie w iemy. Czy jest już zdrowy? życia i śmierci mieszka11ców czarodziejskiej wyspy, która jest 
Trudne pytanie. Raz sprawia wrażenie wyleczonego, ale od cza- oczywiście teatrem? Wzbudzający podziw, ale i lęk czy wręcz 
su do czasu dziwnie fiksuje odjeżdżając w wewnętrzne prz - nienawiść swoją nadludzką potęgą podszytą ciężkim zgorzknie-
strzenie pełne lęków i ob esji. A ystent, choć nie wydaje się niem„. Ów Prospero-reżyser sceniczną magią ożywia burze, 
przejmować aktorskim i popisami starego komedianta - aczkol- llłm- stwarza ułudy skrzydlatych zjaw i suto zastawionych tołów. "· „„mw:•------...-
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Ma asystenta - Ariela, który jego polecenia wciela w czyn. Inaczej 
mówiąc - odwala za niego całą brudną robotę. 

W „Feuerbachu" diatryby dotyczące funkcji i postaci reży

sera zajmują sporo miejsca. Główny bohater wciąż się do nie
obecnego Lettaua odwołuje, raz ewidentnie mu się podlizując, 

raz przyrównując do bezdusznych tyranów, którzy wielkopań

skim gestem mogą zmieść ze sceny - albo u 'więcić - każdego 

poddanego sobie aktora. Tankred Dorst ukrywa jednak swoje
go Prospera gdzieś w czełu , ciach teatru, wystawiając do kon
frontacji z Feuerbachem Ariela-Asystenta. Ten zaś, w odróżnie
niu od szekspirowskiego ducha, niewiele może i niewiele 
umie„. Nie zna ani starej, ani nowej historii teatru, jest produk
tem świata wartości zbanalizowanych i pospolitych, pośród 

których Feuerbach czuje się jak strażnik ducha dziejów cho
dzący po supermarkecie. 

A jednak Prospero gdzieś tam czuwa i nad wszystkim panu
je. Kiedy oburzony Feuerbach schodzi ze sceny, Asy tent na
tychmiast dzwoni do szefa z pytaniem co robić, i równie szyb
ko otrzymuje właściwe w kazówki. Ciekawe? Ciekawe. 

Inna kwestia. Dlaczego Feuerbacha zamknięto na siedem lat 
w psychiatryku? Nie wytrzymał emocjonalnie pracy na scenie? 
Zaczęły mu się mylić role ze sztuk z postaciami z żyda? Czy jakiś 
z cym związek ma zażywane teraz przezeń lekarstwo, „które wła

śnie wynaleziono i które dopiero od niedawna się sto uje'? Ta
kie, co to „usuwa łabiJność psychiczną" i dzięki niemu bohater 
„zachowuje równowagę'? 



O życiu Feuerbacha, nim został aktorem, wiemy tyle, że ma
jąc siedem lat (wciąż ta siódemka!) zobaczył obok strzelnicy, 
gdzie inni chłopcy przychodzili sobie postrzelać, wy tęp tea
trzyku dla dzieci; zachwycił się tak bardzo że przesądziło to 
o jego przyszłości. AJe - jak teraz opowiada Asystentowi - „za
płaciłem za to całym swoim życiem". Dlat go, że życie całe sta
ło się dlań teatrem i poza nim nie widział już miejsca dla siebie? 
I jeśli kiedyś został ze ceny teatralnej strącony (na przykład ja
ko niepotrzebny już zabytek z dawnej epoki) - wylądował 

w szpitalu wariatów, tym miejscu odrzuconych, gdzie nikt nie 
jest sobą, a na szpitalnym korytarzu można spotkać namia tki 

1 
Hamletów czy Ofelii? „Bo kimże jest Feuerbach? - pyta sam sie-

• bie Feuerbach. -Jestem nikim.Jestem zerem.Jestem człowie
kiem zerowym. Ktoś mnie wczoraj zaczepił kiedy kupowałem 
w drogerii pędzel do golenia ( ... ) Dzień dobry, panie Feuer
bach. - Kogo pan ma na myśli? - Dosłownie zapomniałem swo
jego nazwiska albo może nie zapomniałem, tylko nie potrafiłem 
znaleźć związku między nim a moją osobą" . 

Wygląda, jakby Feuerbach wprost z domu wariatów wylą
dował teraz na scenie teatru (czasem wydaje ię, że nie istnje
je wyraźna granica między tymi d oma światami) . A kiedy 
znów zo tanie z tej ceny wypędzony, zapewne nie będzie miał 
dokąd pójść . Z lekarstwem na „zachowanie równowagi" będzie 
ię plątał po życiu , które poza teatrem nie ma dla niego sen u. 

Okrutne? Okrutne. Al.e tak bywa. 
Teatr jest czarodziejstwem i Feuerbach jest czarodziejem. 

W pewnej chwili podrzuca do góry pudełko zapal ki pud łko 
znika. 

Albo rozpo ' ciera ramiona i setki ptaków ze świergotem la
tają wokół niego, przysiadają na nim, na Asystencie. Czy Feu
erbach tylko GRA~ Czy teatr to same sztuczki? A gdzie złudze
nie widza który w to w zystko wierzy? 

dziany jest jednocześnie na cenie i na portierni? Zdumiewa
jące, że Feuerbach reaguje nań niemal histerycznie. Boi się? 
Zwykłego p ·a, podobno, jak twierdzi właścicielka, całkiem 
niegroźnego? Krzyczy, wydaje mu się, że p ów jest całe 
mnóstwo, sprawia wrażenie naprawdę obłąkanego, jakby zo
baczył zjawę albo ducha. 

W „Fauście" Goethego tytułowy mąż uczony wraca ze spa
ceru do domu z asystentem-służącym Wagnerem i nagle widzi 
dziwnego czarnego psa. Później pies, już we własnej postaci 
Mefistofelesa, przychodzi wraz z Fau tern do piwnicy Auerba
cha. Pijanym biesiadnikom demon truje magiczne sztuczki: ka
że świdrem robić dziury w stole, potem za zpuntować je wo
skiem, a kiedy szpunty zostają wyciągnięte, z otworów leje się 
wino. Gdyby wystawiać „Fausta", te diabeł kie ztuczki musia
łyby być oczywiście sztuczkami teatralnymi. Ptaki na ramio
nach Feuerbacha to też sztuczka teatralna, maestria aktorska. 
W zy tko ię tu miesza jak w czarcim kotle, który jest wyobra-

• źnią, magią i teatrem. I jeszcze w dodatku to dziwne podobień
stwo nazwi k: Feuerbach i Auerbach! Przypadek? Zapewne. 
Ale jakże inspirujący! 

Tankred Dorst napisał niezwykłą sztukę. Bo nie o teatr i nie 
o aktorstwo tylko tam idzie. Idzie o magię życia wziętego w na
wias sceny, która, jak choćby we wspomnianej szekspirowskiej 
„Burzy", jest nierozróżnialnym pomieszaniem gry i nie-gry. 
Feuerbach cały czas gra przed nami O przed Asystentem a tak
że niewidocznym reży erem) wielką rolę , a przecież przyszedł 
do teatru, żeby ją dopiero zagrać. A kiedy tę rolę kończy, i za- -
raz będzie się kłaniał do oklasków, zrozumie, że jej nie dostanie, 
i zejdzie ze sceny jednocześnie zwycięski i pokonany. Takie pa
radoksy zna tylko teatr. 

Tadeusz Nyczek 

Albo pies. Pojawia się w sztuce Pani z psem. Co tam robi 
ten pies? Mówi się , że będzie potrzebny do jakiejś roli w in
nej ztuce. Ale skąd się wziął właśnie teraz, podczas przesłu
chania Feuerbacha? I dlaczego, choć mowa o jednym p ie, w i-• ---~~- -~~-~9~·-·· P.Ji.Jlila•!o!e!.1!"'•11a 
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Ten kto gra. Zaś grać - znaczy udawać, podszywać się pod inną po-
tać (. .. ) . Pierwsi aktorzy, przynajmniej ci z teatrów, jakie odnotowała 

hj toria, byli mężczyznami; kobiety to później zy wynalazek. Aktor 
bywał raz bardziej, raz mniej ważny i samodzielny. W starożytnej Gre
cji autorzy sztuk byli zarazem reży rami i aktorami. W komedii 
dell 'arte aktor był najważniejszy, w zy tko pozo tale w spektaklu spro
wadzało się do usługiwania jego kun ztowi. Barok i romantyzm do
c niały przede wszystkim tekst i efekty sceniczne. Jakby w nagrodę, 

aktor powrócił na główne miej ce w dziewiętna towiecznym teatrze 
poromantycznym. To była epoka prawdziwych gwiazd, o których 
z imienia nazwiska wiedział „cały wiat"; gdy szła wie ' ć o występach 
Ellen Terry, Heleny Modrzejewskiej, Eleonory Duse, ary Bernhardt, 
Josefa Kainza, Alojzego Żółkow kiego czy Edmunda Keana, widow
nie zapełniały się po brzegi, a prywatne ukazanie ię artystów w miej
scach publicznych wywoływało niezłe zamieszki. („.). Dopiero w XX 
wieku jego pozycja ugruntowała ię na tyle że zarówno supergwiazdy, 
jak epizody ' ci zaczęli być traktowani jako pełnoprawni współtwórcy 
narodowej i ogólnoświatowej kultury. Zatem to, że aktor co prawda 
podrzędny, został czterdziestym prezydentem Stanów Zjednoczo
nych, a kilku wybitnych przedstawicieli tych profesji za iadło w ła
wach po elskich i senatorskich w wolnej Pol ce po 1989 roku, nale
ży uznać nie za przypadek, ale znak czasu. 

do zaliczenia obowiązkow j asystentury w teatrze), że reżyser powie
trza mu artysLyczną opiekę nad jakimś elementem prób: np. prze
ćwiczenie z aktorami ustawionej przez reżysera cenki . zasem 
wręcz takiej scenki wymyśl nie, co jest niezwykłym dowodem zau
fania i przytrafia się rzadko . ( ... ) a dobrą sprawę a ystent jest po
słańcem między reżyserem, aktorami, działem organizacji pracy ar
tystycznej, inspicjentem i bufetem, bo bywa, że jego rola ogranicza 
się do przynoszenia kawy bądź herbaty wszystkim, którzy twierdzą, 

że naprawdę pracują. 

Mała, krótka rola; szlachetniejsza nazwa ogona. Epizody, przede 
wszystkim te w wykonaniu akLorów wybitnych, przechodzą niekie
dy do historii teatru . Największym epizodem wsze hczasów w pol
skim teatrze była rola Starego Wiarn a w „Warszawiance" Stani lawa 
Wy piańskicgo, zagrana przez Ludwika Solskiego. Było to w Teatrze 
Miejskim w Krakowie w roku 1898. General Chłopicki , dowódca Po
wstania Listopadowego, stał przy klawikordzie i słuchał śpiewu panien 
Mari i i Anny, kiedy Młody Oficer zaanonsowa ł posłańca z pola bitwy. 
Wszedł Sol ' ki - Stary Wiarus. Zrobił chwiejnych kilka kroków, 
z obandażowanej głowy sączyła się krew, ramię miał na temblaku; 
zbliżyw zy się stanął i podniósł rękę do salutu . Później w przeraźli
wej ci zy zrobił je zcze kilkanaście najsłynniejszych kroków w hi to
rii poi kiej sceny, podał Chłopickiemu najpierw raport od generała 
Żymir kiego, a chwilę potem, jeszcze w straszniejszej ciszy - prze
wiązany zakrwawioną wstążką pakiecik, pamiątki po poległym na
rzeczonym panny Marii; znowu zasalutował odwrócił się i powoli 
wyszedł . Na ten epizod mogliby się od stu lat powoływać wszy cy re
żyserzy u iłujący nakłonić poważnych aktorów do zagrania jakiejś 
niewielkiej rólki , gdyby n ie pewność, że poważni aktorzy doskonale 
o rym wiedzą. Niejedna późniejsza wielka kariera sceniczna miała 
swój początek w jakimś przypadko·wym epizodzie. 

Ha la pochodzą z książki Tadeusza yczka „Alfabet teatrn dla analfabe
tów i zaawan ·owanych", Warszawa 2002, Wyd. EZOP - Agencja Edytor ·ka. 



„JA, FEUERBACH" NA POLSKICH SCENACH ORAZ W MEDIACH 
(krótki przewodnik) 

- Prapremiera polska w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 
Reżyseria Tadeusz Łomnicki. Obsada: Feuerbach - Tadeusz Ło
mnicki, Asystent - Krzysztof Stelmaszyk, Kobieta - Ryszarda Ha
nin. Premiera czerwiec 1988. 

- Adaptacja telewizyjna tegoż spektaklu w ramach Teatru TV. 
Reżyseria i główna rola Tadeusz Łomnicki, reżyseria telewizyjna 
Jerzy Gruza. W roli Asystenta - Mieczysław Morański, Kobieta -
Ryszarda Hanin. Emisja marzec 1990. 

- Teatr Współczesny we Wrocławiu, rok 1993. Z okazji 40-le
cia pracy scenicznej rolę Feuerbacha gra znany wrocławski aktor 
Zdzisław Kuźniar. Spektakl reżyseruje Robert Czechowski. 

- Teatr STU w Krakowie, rok 1996. Reżyseria Krzysztof Jasiń
ski. W roli Feuerbacha Tadeusz Kwinta. Ten sam aktor zagra Feu
erbacha 12 lat później w krakowskim Teatrze im. Słowackiego, na 
swoje 70-lecie. Reżyseria Krzysztof Orzechowski, w pozostałych 
rolach Rafał Sadowski i Kornelia Trawkowska. 

- W 2004 roku Teatr Polski w Bydgoszczy daje premierę „Feu
erbacha" w reżyserii Adama Orzechowskiego, z Mieczysławem 
Franaszkiem w roli głównej (Asystent - Artur Krajewski). 

- Czerwiec 2009 - emisja słuchowiska wg sztuki Dorsta w Te
atrze Polskiego Radia. Adaptacja i reżyseria Janusz Kukuła, w ro
li Feuerbacha, uwaga, Piotr Fronczewski. W pozostałych rolach 
Krzysztof Banaszyk i Grażyna Marzec. 

- ,Ja, Feuerbach" miał kilka jeszcze premier, o których histo
ria wie, ale mniej mówi. 

t 

Mała scena Ateneum zaprasza do cyrku, a właściwie na jego za
plecze. Tam spotkamy bohaterów sztuki „Siła przyzwyczajenia": Żon
glera, Błazna, Pogromcę i Akrobatkę. Oraz dyrektora, który całym 
tym cyrkiem rządzi. W roli dyrektora Caribaldiego Krzysztof Goszty
ła - znają go Państwo doskonale. Wspaniały aktor i wirtuoz, który 
w tym spektaklu przedstawi Państwu jeszcze jeden swój talent. 

Sztuka największego austriackiego dramaturga drugiej połowy 
XX wieku to komedia o cyrku, jakim staje się nasze życie, gdy zaczy
na nim rządzić chora ambicja używająca naj
szlachetniejszych niekiedy argumentów. 

Spektakl obowiązkowy nie tylko dla na
szych stałych widzów. Obok Krzysztofa 
Gosztyły na scenie Dariusz Wnuk, Przemy
sław Bluszcz, Mateusz Banasiuk oraz de
biutująca Magdalena Koleśnik - piękna 

i piekielnie zdolna studentka aktorstwa 
z Krakowa. 

SCENA 61 

Prawdziwy teatr! westchną teatromani. 
Na scenie kilkudziesięcioosobowa obsada ak
torska. Do tego światło, kolor, muzyka. I oczy
wiście Szekspir, wysoka próba dla każdego 
teatru i spore wyzwanie. Komedia omyłek, 
sztuka o miłości. Czego chcieć więcej? 

DO ZOBACZENIJ 

„Sen nocy letniej" to najsłynniejsza komedia Szekspira. W na
szym spektaklu tego gatunku dramatycznego - tak ukochanego 
przez teatralną publiczność - z sukcesem broni ekipa rzemieśl
ników w składzie: Grzegorz Damięcki, Tomasz Kozłowicz, Jan Ma
tyjaszkiewicz, Bartłomiej Nowosielski, Jan Janga Tomaszewski 
i Krzysztof Tyniec. Muszą Państwo to zobaczyć. Muszą Państwo 
usłyszeć ryk najstraszliwszego lwa na świecie. 

SCENA GŁÓWNA 



K jak Krystyna 
Nie wiem czy dzisiejsze maile i smsy są w stanie dorównać zani

kającej w sposób wyjątkowo szybki sztuce epistolografii, czyli sztu
ce pisania „prawdziwych" listów. I wcale nie takich sprzed stuleci, 
które ledwo się trzymają formatu, ale też tych pisanych wydawało
by się niedawno, w XX wieku ... czyli jednak w minionej epoce. Sza
nuję archiwistów oraz edytorów korespondencji za ciężką (chociaż 

FISZKA 
HISTQRYCZNA 

JSX/1979 

Drogi Dyrektorze, 

w wyjątkowo płochej konkurencji wa
gowej) pracę w wyszukiwaniu , odczy
tywaniu i opracowywaniu takich doku
mentów. I niech się martwią historycy 
i archiwiści, którzy za kilkadziesiąt lat będą 
badać czasy nam współczesne. Po e-mai
Jach ani śladu, nie mówiąc o smsach. 

Oczywiście nie każdy list wart jest za
chodu i stopniowej utraty wzroku histo
ryka-archiwisty. Ale są takie listy, które 
w kilku zdaniach i między zdaniami por
tretują świat i nieprzeciętne osobowości 
adresata i nadawcy, zamykając obu w nie
wielkiej przestrzeni papierowej ramki. 

Był rok 1979. Do ówczesnego dyrek
tora Teatru Ateneum pisze równie zna
ny w środowisku teatralnym krytyk, ów
czesny redaktor naczelny miesięcznika 
„Dialog": 

najpierw bardzo serdecznie gratuluję z powodu wyboru Pa
na na Przewodniczącego ITI. No, nareszcie! Dawno tak być po
winno. Może teraz coś mi Pan wreszcie z jakichś Filipin do „Dia
logu " napisze? Z urzędu, że tak powiem. A po drugie, przesyłam 

ciekawostkę w załączniku. Mianowicie, jak się okazuje, zmie
niłem płeć. Nie było by to nic szczególnego w dzisiejszych cz a
sach, ale widzę, że zmieniłem także imię, co już wymaga pew
nej inwencji. I dlaczego Krystyna akurat? 

Bardzo zaintrygowany łączę serdeczne pozdrowienia. 
Konstanty Puzyna 

Ten krótki list Puzyny do Janusza Warmińskiego to dla histo
ryka teatru łup nie do przecenienia. I tylko są chwile (jak wła
śnie ta , w której czyta się taki właśnie list), że przychodzi mi 
pobiadolić trochę nad faktem zbyt późnego urodzenia, które 
nie pozwoliło na poznanie w tzw. realu ani Puzyny, ani Warmiń
skiego. 

Niestety nie zachowała się wspomniana w liściku ciekawost
ka, którą było zapewne zaproszenie dla Puzyny do Ateneum. 
Można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że dyrek
tor postanowił odręcznie umieścić nazwisko znanego krytyka 
na oficjalnej liście zaproszeń premierowych . Napisał w skrócie 
K. Puzyna. A osoba z Biura Obsługi Widzów wypełniająca zapro
szenie postanowiła skrót rozwinąć. l tak Konstanty został Kry
styną. 

Ale wcale nie dla żartu przytaczam Państwu ten żartobliwy li
ścik. Proszę zwrócić uwagę, ile w nim taktu i delikatności 
w zwróceniu uwagi, zasygnalizowaniu pomyłki. Ile dystansu 
względem siebie (i nadawcy), ile szacunku dla adresata. Bo spra
wa w sumie błaha i względem problemów, którymi żyła Polska 
i świat w 1979 w sumie nieistotna. 

Przy okazji pierwszej premiery w roku 2013 życzymy Państwu 
i sobie podobnej sztuki miary, wagi i dystansu . I tylko takich pro
blemów. Poza tym wiadomo, „klient pod krawatem jest mniej 
awanturujący się" . A o ile wiem Puzyna krawat wiązał, Warmiński 
też. 

Aneta Kielak 



Zastępco Dyrektora 
ds. administracyjno-technicznych - Ryszard Markow 

Kierownik literacki - Tadeusz Nyczek 
Kierownik muzyczny - Wojciech Borkowski 
Sekretarz literacki - Aneta Kielak 

Kierownik działu administracji i zaopatrzenia - Renata Pietrzyk 
Kierownik techniczny - Ryszard Komarnicki 
Kierownik zespołu montażystów - Dariusz Dezór 
Kierownik zespołu elektryków i realizatorów oświetlenia - Stanisław Pasek 
Kierownik zespołu realizatorów audio-video - Paweł Barszczewicz 
Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Anna Dezór 
Pracownio krawiecka męska - Zdzisław Miąsko 

Kierownik zespołu rekwizytorów - Andrzej Kopecki 
Kierownik zespołu garderobianych - Renata Duralska 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni charakteryzacji i p~rukarsko-fryzjerskiej - Zofia Miller 
Kierownik pracowni stolarskiej - Marcin Zukowski 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Koordynator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Koordynator działań promocyjnych - Anna Barc 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Hanna Wagner 
Specjalista ds. kontaktów z mediami - Barbara Paprocka 
Specjalisto ds. impresariatu - Ewa Szatkowska 

Inspicjent - Wojciech Grotkowski 
Sufler - Magdalena Sowińska 

Redakcjo programu -Aneta Kielak, Tadeusz Nyczek 
Opracowanie graficzne - Marcin i Mateusz Słojewscy 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum Teatru Ateneum oraz na str. l , 6, 7 
zdjęcia z prób do spektaklu (fot. Bartek Warzecha) 

Wydawca - Teatr Ateneum 
Druk: HANPIS tel. 602 373 841 

!Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 

Biuro Obsługi Widzów przyjmuje zamówienia na b ilety grupowe w dni powszednie 
w godz. 10.00 - 17.00, tel. 22 625 73 30, 22 50 28 150. 785 502 20 l 
tel./fax 22 625 36 07 

Kasa czynna: 
od wtorku do soboty w godz. 11.00- 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu 
(przerwa w godz. 14.30- 15.00), 
w niedziele i święta w godz. 16.00- 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu. 
W niedziele i święta. w które nie prezentujemy spektakli kasa jest nieczynna. 
tel. 22 50 28 151 
bow@teatrateneum.pl 
Internetowa sprzedaż biletów 
www.teatrateneum.pl 

Więcej informacji o teatrze 
www. teatrateneum. pl 
www.facebook.com/ teatr.ateneum 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁOWNA 
SEN NOCY LETNIEJ - William Shakespeare, przekład - Stanisław Barańczak, reżyseria -
Bożena Suchocka, scenografia - Agnieszka Zawadowska, ruch sceniczny - Leszek Bzdyl, 
mużyka - Wojciech Lubertowicz, Sebastian WielC)dek, światło - Magdalena Górtińska 
MERYUN MONGOŁ - Nikołaj Kolada, przekład - Jerży Czech, reżyseria - Bogusław Un
da, scenografia - Małgorzata Szczęśniak, kostiumy - Olga Mokrżycka-Grospierre, opra
cowanie muzyczne - Fabian Włodarek, Robert Siwak, Bartłomiej Krauz, światło - Prot 
Jarnuszkiewicz 
LA BOHEME - wieczór piosenki francuskiej, reżyseria - Andrzej Domalik, scenografia -
Marcin Stajewski, kierownictwo mużyczne - Wojciech Borkowski, choreografia - Krży

sztof Tyniec, światło - Mirosław Poznar'1ski 
SHfTZ - Hanoch Levin, przekład - Michał Sobelman, reżyseria - Artur Tyszkiewicz, sce
nografia - Jan Kozikowski, muzyka - Michał Kwiatkowski i Jacek Grudzień 
KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria -
Wojciech f\damczyk, scenografia - Marcin Stajewski 
KASTA LA VISTA - Sebastien Thiery, przekład - Bartosz W1erzbięta, reżyseria i scenografia 
- Ewelina Pietrowiak, współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata Bursztyno
wicz, mużyka - Michał Górcżyński 

SCENA 
SIŁA PRZYZWYCZAJENIA - Thomas Bernhard, przekład - Monika Muskała, reżyseria -
Magdalena Miklasz, scenografia - Ewa Wożniak 

BÓG MORDU - Yasmina Reza, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 
KABARETTO - scenariusz i reżyseria - Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus 
SCENY NIEMALŻE MN.ŻEŃSKJE STEFMJll GRODZIEŃSKJEJ - scenariusz - Grażyna Bar
szczewska, opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski, scenografia. opieka kostiumolo
giczna - Dominika Laskowska 

SZANOWNI PNJSTWOI 
INFORMWEMr' ŻE PODCZAS SPEKTł'J<LU OBOWIĄZWE CNJ<OWlTY ZNN. 
FOTOGRAFOWANIĄ FILMOWANIA I NAGRYWANIA PRZEDSTAWIENIA. 

PROSIMY O WYŁf\CZENIE TELEFONÓW 'KOMÓRKOWYCH. 

www.teatrateneum.pl 
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