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MICHAŁ WALCZAK

Dramaturg, refyser. Studiował w Sz ole Glćwnei Handlowe) w Warszawie
a także na wydziałach Wi dzy o Teatrze 1 Rezyseru Akademii Teatralnej
w Warszawie. Już d blut - opowiadanie Burzo z 1995 roku - przyniosło mu
lokalną nagrodę w rodzinnym Sanoku. Mimo młodego wieku (ur. 1979) jest
laureatem większości kraiowych i wielu zagranicznych nagród, np. Europaischer Autorenpre1s Heidelberg Stuc.kemarkt (2006). Na J go dorobek składają
się głównie dramaty. Jego teksty prz tłum czono na dwadz1e c1a Języków.
Po jego sztuki teatry sięgają równte często jak po utwory współczesnych polskich klasyków - Tadeusza Rózew1cza czy Sławomir Mrozka. Teatry zamawiają
u niego sztuki, widząc. w nim autora, który potrafi sportretować lokalną spo·
łeczność, historię miasta tak powstała Kopalnia dla Wałbrzychu ł Babcia dla
Gorzowa Wielkopolskiego. Sztuka Człowiek z Bogiem w szafie (2006) wygrała
konkurs na dramat Inspirowany fyctem, my I i twórczością Jana Pawła li.
Stypendysta Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego (2004). Jako rezy·
ser sięga głównie po swoje teksty, ale wystawiał także innych autorów: Manę
Sp1ss, Witołda Gombrowicza. Współpracuje z kabaretem, pisze i reżyseruje mo·
nodramy w stylu stand up com dy - To nie jest kra1 dla w1e/k1ch ludzi, 01aec poi·
ski, które wykonuje Rafał Rutkowski oraz sztuki dla dzieci (Smutna królewna,
Ostatni tatuf). Debiutancka Piaskownica (2001) jest najczęściej wystawianym
tytułem tego autora - ponad dwadz1eśc1a reallzaqi w kraju, także w teatrze
telewizji 1 w radiu (m.in. przez Pawła Miśki wicza, Tadeusza Bradeckiego),
a zagranicą w Mannheim, Kassel, Berllnle, Pradze, Bratysławie, Mińsku, Nowym
Jorku. Została opublikowana w antologiach wspólczesnego dramatu polskie·
go w Bułgarii 1na Białorusi.
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programie do prapremierowego wystawienia P;askownicy w Wałbrzychu Michał
Walczak napisał: .Od momentu pomys u o opublikowania tekstu w »Dialogu« upły n ę
ła niecała doba. Powstała więc Piaskownica bardzo
spontanicznie i bardzo radośnie. Dokładnie tak, jak
chłopięca zabawa Batmanem. Może więc trochę nieświadomie, tak po prostu. Uwielbiam ten tekst!''. Wiadomo, że tak nie było, autorowi chodziło zapewne
o stan swojego ducha w momencie pisania i o to, jak
z tej perspektywy można postrzegać świat przedstawiony w sztuce. W Piaskownicy wszystko jest jakby
jednoczesne. Bohaterowie - On i Ona - są dziećmi,
ale i dorosłymi. Protazek zauważa, że Miłka jest„takim
kobietodzieckiem". Autor kondensuje też czas i zdarzenia. Miejsce akcji - piaskownica na blokowisku jest jak twierdza, która strzeże chłopięcego królestwa
wyobrażni. Tam odnajduje się w swej samotności,
ale pewnego dnia pojawia się Ona. Nieoelel(Twaną przyjemność obcowa nia z drugą osobą, do tego
przeciwnej płci, nasz Batman tuszuje agresją. Słowa
rozjeżdżają się z emocjami. Surowe czułości coraz
bardziej irytują Miłkę i skłaniają do cynizm u. Ona
też jest osobą pilnującą swej n~2:nosci, dorosło
ści , choć Protazek chętniej na?iwałby to ozięb/oso~.
Raz ujawnione uczucie uwier!I go jak skrywana sła
bość. Następują sceny tazdrości, aż do rozstania
Jilłt u dorosłych. ~
pod piórem Walczaka tworzy się
prze~ ujące studium alienacji.
M.Z.

MARYLA ZIELIŃSKA: Michał Walczak pisząc "Piaskownicę" był
w bardzo młodym wieku. Jego
dojrzałość jest zaskakująca.
JERlY BIELUNAS: Napisał świetny
dramat dający możliwość różnych
tropów interpretacyjnych i inscen izacyjnych. W spostrzeżeniach autora
kryje się ty le podtekstów! Sztuka jest
znakomic ie napisana:
Nic w niej nie jest dookreślone, wiele zależy od aktorskich i reżysersk i ch
decyzji. Nas interesuje to, co kryje
się pod słowami napisanymi przez
Walczaka, obrazy, które .siedzą
w głowie" bohatera . Autorowi udało się ukazać w kapitalny sposób,
jaki wpływ na młodych mogą miec
mass media promujące zachowania
agresywne. Wielu n iedojrzałych odbiorców nie umie tych serwowanych
im treści sortować i impulsywnie im
ulega, tracąc zdolność samodzielnej
refleksji i głębszego postrzegania
świata.

Chcemy zatem pokazać czym jest
ucieczka w batmanski św i at i jaki to
jest świat. Staramy się monologi bohatera przełożyć na dziania teatralne.
Wychowałem się na teatrze słowa
i sza n uję ten teatr, ale w tym wypadku mam ochotę odwołać się
do współczesnych mediów, w których wielką rolę odgrywa dźwięk
i aspekty wizualne. Pragnę wprowadzić takie elementy do spektaklu
i za ich pomocą w sposób jeszcze bardziej ekspresyjny unaocznić widzowi
rodzaj obsesji i fascynacji bohatera. Ożywiamy komiksowe postacie,
o których w sztuce jest tylko mowa.
Fantomy wyobraźni bohatera biją się,
zabijają, On biega za nimi, partneruje im, krzyczy, zachęca do dz i ałania,

jest

reżyserem,

aktorem w transie,
uda się nam za
pomocą tych scen pokazać otchłań,
w której On tkwi, mur, który go odgradza od prawdziwego życia. Sceny
te nie trwają non stop, co pewien czas
powracamy do planu zabawkowego
i bohater znów bawi się ludzikiem
i samochodzikiem .
podglądaczem. Może

Dramat brzmi jak komedia, a
nie jest.

nią

Absolutnie nie. To raczej gorzka
groteska, która ma w sobie sporo
elementów komizmu. Michał Walczak kapitalnie używa slangu, przekleństw, brutalizmów, jego bohater
jest niezmiernie zabawny, plotąc stek
głupstw i tkwiąc po uszy w komiksowych schematach.
Kreowany przez Protazka superbohater śmieszy, a jednocześnie chłopiec
zdradza się, że jest oczyta ny i wrażl i 
wy. Bezustannie teatralizujący swoje
działa n ia, od czasu do czasu używa
w rozmowach z Miłką, niby pół
zartem, dosyć wyszukanych zwrotow książkowych, które wyraźnie sygnalizują, że pod bruta l ną skorupą,
kryją się w nim potrzeba uczucia,
kompleksy I wstyd. Nie znosi sprzeciwu, na każdą uwagę, że jest za głośny,
że niesprawiedliwie dziel i terytorium
piaskownicy, reaguje krzykiem. To
oznaka jego niedorosłości i efekt
tego, że najprawdopodobniej nikt nigdy mu nie powiedział, że widzi jego
wartość. Ten groteskowy bohater ma
patologiczną potrzebę dowartościo

wania się. Odgrywa rolę prymitywne go władcy i pana, niepodważalnego
autorytetu, który urywa dyskusję,
j eżeli ktokolwiek próbuje ją zacząć.
Jego chorobliwa agresja jest for-

mą krzyku, obrony. Jest w niej coś
z kibol stwa, pokazowych pseudomę 
skich zachowa ń siłowych .

Walczak wpisuje delikatnie sztukę
w realia Warszawy. Czy Pan będzie
próbował przenieść je do Sosnowca?
Wszystkie postaci (a występują jeszcze: naukowiec z NASA, oprawca,
specjalista od tortur, człowiek, który zwraca uwagę Batmanowi, że za
szybko jeździ samochodem, piękna
turystka) łączą klimat amerykańskie
go komiksu z lokalnym, podwórkowym kolorytem.
Z pojedynczych słów ze sztuki
Walczaka i ze słownika onomatopei,
z okrzyków ach!, oh! bums! jeb!, zbudowałem teksty piosenek, do których
muzykę napisał Mateusz Pospieszalski. To afabularne, ekspresyjne
etiudy budujące nastrój scen bójek,
strzelania, fruwania, jazdy superszybkim batmobilem. Do tego dochodzą
wizualizacje oparte na motywach
graffiti. Są to animacje zmontowane ni by półamatorsko, tak jakby
filmy te kręc i l i na podwórku chłopcy
komórką. Grafitti, które bywa raz
arcydziełem, a raz kiczem, jest sztuką
fantastyczn ie pokazującą współcze
sne życie. Wszystkie te środki inscenizacyjne pomagają dotrzeć w głąb
postaci Protazka. W sztuce Walczaka
zainteresował mnie Batman„.
Wyjaśnijmy, że to zabawka, którą
On nieustająco bawi się w piaskownicy, bohater jego wyobraźni.

Sztuka mówi o dwójce ludzi spotykających się w piaskownicy między
blokami. I jed no, i drugie niezwykle

potrzebuje kogoś bliskiego. Tekst
Walczaka sugeruje, że On i Ona
nie są w rodzinach zauważani i nie
traktują
domu
jako
m1e1sca,
w którym są komuś potrzebn i. Ich
poszukiwanie kogoś drugiego oparte jest jednak na innych zasadach.
Ona szuka głębokiej uczuciowej relaCJi, jemu bardziej zależy na uznaniu.
chce by Ona go podziwia/a, by była
dla niego zwierciadłem . Mężczyzna,
żeby zaimponować światu tworzy
swój sztuczny wizerunek wzorowany na postaci Batmana.•Nierealna
rzeczywistość " inspirowana obrazami
z komiksów i gier komputerowych
pochlania go tak mocno, że staje się
jedynym obszarem projekcji jego
kompleksów, samotności i potrzeby
bycia kimś. Bohater odrywa się od
rzeczywistości, przeżywa przygodę,

a w niej siebie jako kogoś, kto coś
wreszcie dużo znaczy, kto jest godny poklasku. Ta zabawa zaburza jego
kontakt z .prawdziwą rzeczywistością~ Jest w zachowaniach bohatera
Piaskownicy coś z autyzmu, ucieczka
i lęk przed prawdziwym życiem.
Postanowiłem unaocznić siłę tej
wizji, która rządzi nim i wręcz go
zniewala. Kiedy bohater opowiada
o tym, jak Batman lata, sam wchodzi
w trans. Od planu zabawek (które
też wykorzystujemy w spektakludziewczynka bawi się lalką, a On
ludzikiem i samochodzikiem) przechodzimy do konkretyzacji wizji
bohatera. Wyimaginowany świat
tworzony przez jego wyobraźnię
(wraz z Batmanem, jego wrogam i
i sprzymierzeńcami) wdziera się do
piaskownicy. To już nie małe zabawki ale duże „ożywione" figury wyjęte
z komiksów, z którymi chłopiec zaczyna współdziałać.

li
• JERZY BIELUNAS

REŻYSERIA

Reżyser teatralny, wykładowca PWST we Wrocła 
w iu, autor tekstów piosenek, np. dla Voo Voo. Stały
współpracownik Prz~lądu Piosenki Aktorskiej, dla
którego zrealizował, m.in. Ballady morderców Nicka
Cave'a. Rezyseruje telewizyjne koncerty o tematyce
historycznej i polityczno-społecznej (np. z okazji
wstąpienia
Polski do UE, obchodów jubileuszu
Solidarnoki), a także widowiska plenerowe, np.
w 350. rocznicę obrony Jasnej Góry przed Szwedami na wałach klasztornych.
Reżyseruje w teatrach dla dzieci, współpracowal z Teatrem Mlodego Widza TVP.
Wraca do dziecięcej klasyki, np. do707 dalmatyńczyków, Dzikich łabędzi, Czamoksiężnikaz krainy Oz, Doktora Dolittle, Księgi dżungli, W BO dni dookoła fwiata. Nie są
to spektakle lalkowe, rozgrywa je zazwyczaj w żywym planie, wykorzystują
różne formy animacj i, ich znakiem firmowym stały s i ę np. wielkie maski. Kilkukrotnie wracał do Pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego,
realizowal go jako spektakl w szkole teatralnej, jako plenerowe oratorium
w rocznicę wybuchu powstania, w Teatrze Kamienica w Warszawie. Z autorem
muzyki do tych przedsięwzięć Mateuszem Pospieszalskim wydali płytę (2009).
Swietne recenzje ma jego ostatnie przedstawienie w Kamienicy Wroniec wg powieści Jacka Dukaja (201 O).

• MACIEJ FLOREK

CHOREOGRAFIA

Ukończył Wydział Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Tancerz, choreograf. Zwycięz
ca pierwszej polskiej edycji programu You Can Dance.
Po prostu tańcz. Wielokrotny medalista mistrzostw
Polski w tańcu nowoczesnym. Twórca wielu projektów
tanecznych i teatralnych w Europie, Ameryce i Afryce.
Uczył się i współpracował z Avi Kaiserem, Sebastianem
Prantlem, Jackiem Łumińskim, lrą Kodiche, .Storm" Rybickim, Wadem Robsonem.
Tanczył i tworzył choreografię do spektakli i koncertów m.in. na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu, występował
na Konferencji Tańca Współczesnego oraz Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu
1 na Biennale Tańca Współczesnego w Poznaniu. Współtworzył jako choreograf
i tancerz widowiska w reż . Jarosława Stańka: taneczne show Opentaniec, hiphopowe 12 lawek, musical Dracula. Tańczy! w filmach i teledyskach. Stworzył choreografię do spektakl i w reż. Jerzego Bielunasa: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Bialoszewskiego w Teatrze Kamienica w Warszawie, Księga dżungli w Teatrze
Lubuskim w Zielonej Górze, Czarnoksiężnika z krainy Oz w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Wroniec Jacka Dukaja w Kamienicy.

• MATEUSZ POSPIESZALSKI
•

ANNA CHADAJ

SCENOGRAFIA

Absolwentka scenografii ASP w Warszawie. Debiutowała w Teatrze An imacji w Poznani u scenografią do przedstawienia Wiewiórka w reż. Marcina Jarnuszkiewicza.
Od 2006 r. tworzy dekoracj e dla teatrów lalkowych
w całej Polsce. Współpracuje np. z Ewą Piotrowską,
Jerzym Bielunasem, Katarzyną Aleksander- Kmieć.
W teatrach dramatycznych pracowała z Karoliną Maciejaszek, realizując Woyzecka w Olsztynie. Przygotowywała spektakle taneczno-muzyczne, m.in. Zobacz Alicja w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie, w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu )cigajqc zła, Czarnoksiężnika z krainy Oz. Współpracowała z Muzeum Powstania Warszawsk iego przy
Jasełkach i Kukiełkach na barykadzie.

MUZYKA

Multiinstrumentalista, gra przede wszystkim na
saksofonie, ale również na fletach, klarnecie basowym, instrumentach klawiszowych i perkusyinych,
akordeonie. Wokalista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny. Swój udział zaznaczył w ponad stu pły
tach, wydał pięć autorskich, np. Pamiętnik z Powstania
Warszawskiego (wg Mirona Białoszewskiego, 2009).
Najbardziej znany z Voo Voo, z którym gra od 1986 r. Współtworzył awangardę
polskiego jazzu, m.in. zespoły Tie Break, Graal, Drum Freaks. Od lat 90. komponuje dla polskiego filmu i teatru. W 1994 za muzykę do Gorącego czwartku w reż.
Micha ła Rosy otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Wielokrotnie był szefem muzycznym koncertów galowych na Prz~lą 
dzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, widowisk telewizyjnych, np. Warszawo ma,
Honor jest wasz Solidarni, Pytam o Wolnośt . Komponuje piosenki m.in. dla Anny
Marii Jopek, Justyny Steczkowskiej, Renaty Przemyk. Od 2005 komponuje oraz
produkuje płyty dla zespołu Zakopower. Free jazz znajdziemy w jego autorskim
projekcie EMPE3 z 2008 r. Produkował muzycznie i prowadził koncerty, w których
wjegoaranżacjach występowali m.in.Dee DeeBridgewater, Nick Cave, Nigel Kennedy.

li OBSADA
MARTYNA ZAREMBA ONA
Absolwentka PWSFTViT w Łodzi (2011 ). Debiut w Teatrze Zagłębia . Między nami dobrze jest" D. Masłows k iej,
reż. P. Ratajczak, rola Mała metalowa dziewczynka (201 1).
Związana z Teatrem Zagłęb i a od 2011 r.

• PIOTR BUŁKA BATMAN
Abso lwent PWST w Łodzi (2011 ). Debiut w Teatrze Polskim
- Bie l sko- Biała, . M i strz&Małgorzata story " M. Bułhakow,
reż . R. Talarczyk, rola - Sorkow (2011). Związany z Teatrem
Zagłębia od 2011 r.

MICHAŁ BAŁAGA ON
Absolwent PWST we Wrocławi u (2007). Debiut w Teatrze Malym we Wrocław i u, .,Jazz baba riba" Z. Smektaly,
reż.. S. Mel ski, rola - Jan Mazur, Student (2007). Związany z Teatrem Zagłębia od 2009 r.

PRZEMYSŁAW KANIA BATMAN
Absolwent PWST we Wrocławi u (2007). Debiut w Teatrze Małym we Wrocławiu . śluby panieńskie" A. Fredry, reż. E. Kalisz,
rola - Gustaw (2007). Związan y z Teatrem Zag łębia od 2007 r.
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MONIKA GĘBALA

TURYSTKA

Fotomodelka, Adept.

,

•

ALEKSANDER BUTEK

KOLES

Egzamin eksternistyczny (2006). Debiut w Teatrze Dzieci Zag łębia w Będzinie, „Trzewiczki Andersena• M. Ros i ńskiego,
rei. M. Rosińsk i , rola - Kris (2000). Zw i ąza n y z Teatrem Zagłę 
bia od 2006 r.

•

KAMIL BOCHNIAK NAUKOWIECZNASA
Egzamin eksternistyczny (2008). Debiut w Teatrze śląskim
w Katowicach, . Makbet" W. Szekspira, reż.. H. Baranowski,
ro la-Pan Młody(2006) .Związany z Teatrem Zagłębia od 2009 r.

•

KRZYSZTOF KORZENIOWSKI BATMAN KOLEŚ
Absolwent PWST w Krakowie (2004). Debiut na scenie Teatru Nowego w Zabrzu - „ Pułapka na myszy" A. Christie,
reżJ. Bratkowski, rola - Gites Ralston (2002) . Związany z Teatrem Za g łębia od 2004 r.

•

•

ANDRZEJ ROZMUS

KOLEŚ

SPECJALISTA OD TORTUR
Egzamin eksternistyczny (1997). Debiut w Teatrze Dzieci
Zagłębia w Będzinie - . Cucurbita story• J. Wolskiego,
reż. J. Wolski (1988). Związany z Teatrem Zagłębia od 1997 r.
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ARTYSTYCZNY

Z-ca Dyrektora ds. artystycznych:
Dorota lgnatjew
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Ryszarda Bielicka-Celińska
Agn ieszka Bieńkowska
Maria Bieńkowska
Beata Ciołkowska-Marczewska
Beata Deutschman
Krystyna Gawrońska
Ewa Kopczyńska
Elżbieta Laskiewicz
Agnieszka Okońska
Małgorzata Sadowska
Martyna Zaremba

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Helena Równicka
Biuro Obsługi Widza:
Jolanta Wędzik, Agnieszka Zarychta, Danuta Skurzyńska
Kasa biletowa:
Jacek Jan uszko
Koordynator ds. artystyanych:
Adrianna Górny

Michał Bałaga

Aleksander Blitek
Kamil Bochniak
Piotr Bułka
Przemysław Kani
Adam Kopciuszewski
Krzysztof Korzeniowski
Grzegorz Kwas
Zbigniew Leraczyk
Wojciech Leśniak
Tomasz Muszyński
Andrzej Rozmus
Andrzej Sleziak
Jarosław Tyran
Piotr Zawadzki

Kierownik technlany:
Paweł Dzierzkowski

Paweł Dąbe k,

Montażyści sceny:
Krzysztof Czermak, Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, Piotr Labiś

Pracownia perukarska:
Aneta Krupa, Anna Opas
Rekwizytornia:
Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej

NASTĘPNA
Współpracują:

Monika Gębala , Joanna Litwin-Widera,
Agata Sliwa, Zygmunt Biernat, Tomasz
Krupa, Andrzej Lipski, Grzegorz Widera

Suflerki:

Sekcja światła i dźwięku:
Leszek Wiślak, Krystian Dziubanek, Kajetan Górny

CHŁODNE
reż. J. Rykała

PREMIERA

Garderobiane:
Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, Leokadia Penkala, Danuta Pater

PORANKI
Pracownia krawiecka:
Halina Gocyła, Małgorzata Soból, Jolanta Stempel, Jolanta Trzcińska
Pracownia modelatorska:
Andrzej Słowińsk i

Agnieszka Dzwonek, Ewa Żuraw i ecka

Urszula Czyż,

Inspicjentki:
Katarzyna Giżyńska

Pracownia stolarska:
Tomasz Cesarz, Witold Kraczyńsk i , Kazimierz Zimny

Oferta Teatru Zagłębia:
1. Lekcje teatralne dła dzieci i młodzieży
2. Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów
3. Wypożyczanie i sprzedaż kostiumów
4 . Usługi transportowe - autokar
5. Szycie i sprzedaż flag miejskich i narodowych
6. Organizacja imprez zakładowych i okolicznościowych wraz z zapewnieniem części
artystycznej
7. Wynajem sali na konferencje, sympozja, święta branżowe, jubileusze
8. Udostępnianie powierzchni reklamowej na standy, rollapy, stojaki reklamowe

Biuro Obsługi Widzów ul. Teatralna 1
Codziennie w godz. 8.00 - 15.00
tel. (32) 266-11-27, (32) 793-03-83, 602-470-644

Kasa Teatru czynna
wtorki, środy, czwartki 12.00 - 17 .OO
piątki, soboty, niedziele 16.00 -18.00
(32) 266-87-66

Centrala (32) 266-04-94

Wydawnictwo
Teatru Zagłębia
w Sosnowcu

Opracowanie
Maryla Zielińska

Opracowanie graficzne, skład i druk:
GRAFPRINT drukarnia I wydawnictwo I studio reklamy

Patronat medialny :

•

~iec.info.pl

Sponsorzy:
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