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Przedstawienie, w dwustulecie płockiego Teatru, dedykuję 
pamięci swojej ciotki Adolfiny Kryńsk i ej, która na deskach 
tej Sceny występowała w roku 1851 -

Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
Dyrektor : Marek Mokrowiecki 

Samuel Beckett 

Ostatnia taśma 
(Krapp's Last Tape) 

przekład :Antoni Libera 

reżyseria , scenografia, opra anie muzyczne 
rzejczak 

roli Krappa 
cek Mąka 

(30-lecie pracy scenicznej) 

premiera: 12 wrześn i a 2012 r. 
- 1(302) premiera sezonu 2012/2013 

inspicje t, sufler: Diana Mąka 

Festiwal ~ a odbywa się pod honorowym patronatem 
Ma~załka Województwa Mazowieckiego 

i Prezydenta Miasta Płocka 

W przedstawieniu wykorzystano Stoptime Rag Scotta Joplina 
w nagraniu kompozytora. 



W słynnym teatralnym apartamencie na Obrońców We
sterplatte, gdzie zwykle rezyduję, pracując u Szaniawskiego, 
telewizor obsługuje tylko jeden kanał. Uruchomiłem go które
goś dnia przy śniadaniu . Właśnie jakaś podająca się za pio
senkarkę panienka (świeżo po nagraniu płyty - po angielsku, 
rzecz jasna), zapytana o ulubione piosenki Beatlesów odpo
wiedziała, że ich nie zna, bo to n i e to po ko I e n i e. 

Pomyślałem, co by było, gdyby klasycznego muzyka za
pytano o Bacha, a ten odpowiedział, co powyżej . No bo prze
cież: pokolenie nie to. 

Z Beckettem w teatrze (i literaturze) zupełnie jak z Ba
chem albo Beatlesami w muzyce. Nie było go u zarania - ale 
gdy się pojawił, to już został. Na zawsze, jak się wydaje. Co 
prawda po artystycznych salonach chadza aksjomat, że nic 
nie starzeje się tak szybko, jak awangarda. - Lecz, jak to czę
sto z rozmaitymi złotymi myślami bywa, jeśli mieliby' y trak
tować go z choćby minimalną powagą, musieliby' y uzupeł
nić koniecznym spostrzeżeniem, że tempo starzenia się dzieł 
rewolucyjnych jest odwrot ·e proporcjonalne do ich jakości 
O trwałą obecność Becketta tern zatem zupełnie s 
Nec plus ultra. 

Tegoroczny Transgraniczny Festiwal Sz~ ywa si 
pod hasłem :Themerson i film. Równo sto lat emu Hal Ro 
wprowadził do niemej jeszcze wówczas kin matografi· naj
słynniejszy gag - ten z bananową skórką. W r 965 Sa
muel Beckett zrealizował film pod tytułem ilm, angażując 

gwiazdę tamtej epoki - Bustera Keatona. Fascynacja Becketta 
niemym kinem musiała być jednak wcześniejsza, skoro w na
pisanej pod koniec lat pięćdziesiątych Ostatniej taśmie bana
ny i bananowa skórka odgrywają rolę tak znaczącą. - Beckett 
zatem na SkArPie zarówno jako nowatorski artysta, uprawia
jący - jak Themerson - więcej niż jeden gatunek sztuki, ale 
także, w tym roku, jako postać związana ze światem filmowej 
awangardy. Becketta z Themersonem łączy zresztą więcej. 
Obaj byli dobrowolnymi emigrantami. Obaj też pisali zarówno 
w językach ojczystych, jak w językach krajów, w których się 
osiedlili. 

To już trzecia SkArPa. Kolejna wypadnie w 25-lecie śmier
ci Stefana Themersona, w związku z czym, jak słyszę, UNE
SCO ma ogłosić 2013 rokiem tego artysty. Mam nadzieję, że 
i polski Sejm przyjmie w tej sprawie stosowną uchwałę, więc 
czwarty Transgraniczny Fe tiwal Sztuk im. S.T. w Płocku bę-
dzie mógł, czerpiąc z budżetu, jeszcze bardziej roz-
winąć skrzydła. Ter cę, korzystając z okazji, kilku osobom, 
wiąz n m ze SkArPą podziękować. Zatem Jasi Reichardt, której 

życzli oś· ·wielką ludzką klasę poznałem na długo zanim Festi
wal ymy em. Renacie Mosiołek - byłej dyrektorce POKiS-u, 
któ p diowawszy przyniesiony przeze mnie projekt ( ! ) 
Sk rPy edziała: Wchodzimy w to. POKiS będzie ci ten 

anizow I. Gdyby nie ta decyzja TFS by nie było. 
y - obe nej od początku i, mam nadzieję, już na 
uję Pan Marszałkowi Adamowi Struzikowi i Pan 



Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za objęcie SkArPy 
honorowym patronatem . To la nas zaszczyt i świadectwo, 
moją ideę integracji płockich ' odowisk artystyczn 
rą zawarłem w założeniach progra owych Festi 
traktują poważnie. Dziękuję wszystkim artys 
com , którzy zechcieli przyjąć na SkArPę zapr zenie. 

Dziękuję wreszcie wiernej Publiczności, dzięk· tórej 
wiem, że Festiwal Themersona był i jest w ł Polsce 
i we Wszechświecie potrzebny. 

\ 
' \ ' 

Samuel Beckett 

- ur.1906, zm.1989, irlandzki 
pisarz, dramaturg, prozaik, ese
ista, poeta i reżyser teatralny. 

Większość swojego życia 
spędził w Paryżu. Pisał po angiel 
sku i francusku. Jego twórczość 
charakteryzuje się tragicznym 
spojrzeniem na ludzką naturę 

i ludzkie istnienie. Jednocześnie 
pełno jest czarnego humoru. 

Beckett jest uznawany za 
jednego z najważniejszych pisa
rzy XX wieku i ostatniego mo
dernistę. Był w młodoś · ekre
tarzem Jamesa Joyce' . 

W 1969 roku otrz mał 
agrodę Nobla za stworzenie no

ch form powieści i dra 



Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

- reżyser, kulturoznawca, psycholog. Jest absolwentem Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 
a także Wydziałów: Psychologii, Kulturoznawstwa i Teatrologii na 
Uniwersytecie Łódzkim. 

Pracował na etacie reżysera w Teatrze Studyjnym w Ło
dzi. Był dyrektorem naczelnym i artystycznym Lubuskiego Te
atru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. 

Reżyserował m. i n. w teatrach: Powszechnym w Ło

dzi, Teatrze STU w Krakowie, Teatrze im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu, Teatrze Animacji i Teatrze Wielkim w Poznaniu, Te
atrze im. St. Żeromskiego w Kielcach, Teat Współczesnym 
w Szczecinie. 

Współpracował z miesięcznikiem „Te ". Jest współau
torem książki Łódzkie sceny lalkowe, a tak· e autorem fabu
larnej książki dla młodzieży Dziennik klikom ki, której akcja 
dzieje się w świecie opery i teatru. Wydał podręcznik Jak w 
Polsce zostać aktorem. 

W Płocku zrealizował dotychczas trzy sztuki: Aktor re-
aktor Artura Belinga oraz Mmaa i Przygody P rzutka 
wg Stefana Themersona. 

Jacek Mąka 
- ur. 1959 w Radzyminie . W 1982 r. 
ukończył Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną w Warszawie . Był studen
tem Ryszardy Hanin, Aleksandry 
Śląskiej, Gustawa Holoubka i Tade
usza Łomn ickiego. 

Z płockim teatrem jest zwią
zany od 1984 r. Współpracował z te
atra i: Nowym w Łodzi, Polskim w 
Byd zezy oraz w Teatrach: La Co-
medie e int Etienne, Theatre de 
la Colline, 'atre de la Tempete, 
Theatre Ouve Theatre Gerard 
Philipe a Saint-O nis, Theatre Na-
tiona trasbourg we Francji. 

Cztero tnie został nagro-
Srebrną Maską - dorocz

Płockiego Towarzystwa 
Przyjac eatru za role: Izquierda 
w „Montserrat" Emmanuela Robles 
w reżyserii Wojciecha Adamczyka 
(1988), Harpagona w „Skąpcu" Mo
liera w reżyserii acka Andruckiego 
i Ojca w „Ślubie Gombrowicza w 
reżyserii Krzyszto Prusa (2004 ), 



Ojca w „Sklepach Cynamonowych" Bru o Sch Iza w 
serii Andrzeja Marii Marczewskiego (20 , Pa a Jour m w 
Mieszczaninie szlachcicem" Moliera w re yser" Zbigni wa Le

~ienia i Anioła Stróża w „Kochan eh nie z t ziemi" am Va
lentine w reżyserii Piotra Urbaniaka. 

w 2002 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Autoportret 

Ryszard Kaja - malarz, grafik, scenograf, 
do tego - żarłok i podróżnik. Pracował 
jako główny scenograf w Teatrze Wielkim 
w Łodzi, Operze Szczecińskiej i w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu . Od wielu lat wolny 
strzelec. Do 2000 r. zajmował się głów
nie dekoracją teatralną, realizując ponad 
150 scenografii, najczęściej do spektakli 
operowych, operetkowych, musicalowych 
i baletowych. Jest autorem około 100 pla
katów teatralnych i scenografii, zrealizo
wanych dla scen dramatycznych (m.in.: 

nu nocy letniej Shakespeare'a, Drogi do Mekki Fugarda, Dam 
uzarów Fredry, Szczęśliwych dni Becketta, Kubusia i jego 

p na Kundery, Niejakiego Piórko Michaux, Matki Witkacego) 
oraz dla filmu i sceny alternatywnej. Cechą charakterystyczną 
jego prac teatralnych jest malarskość. 

Od 2000 r. z wanie bardziej pochłania go świat 
malarstwa i grafiki, w tym także użytkowej. Ryszard Kaja ma 
odwagę być malarzem staroświeckim. Jego ostentacyjna in-
dywidua! · się na niemodnej figuratywności, auto-
ironii, nobil i pochwale codzienności. 

Od ponad półpracuje jako scenograf z reży-
serem em-Bogus em Jędrzejczakiem. Projekt plakatu 
d spektaklu Osfa ma taśma Becketta jest pierwszą pracą Ry
sza da Kaji dla Teatru Dramatycznego w Płocku. 
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