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KATARZYNA DUCIA-PYDA 
Kiedy 27 czerwca 1998 roku wystawiliśmy w BTD 
dramat "Romeo i Julia" Szekspira, nie wierzyliśmy, 
że ten spektakl będzie wielkim sukcesem. Na szczę
ście - bardzo się pomyliliśmy - przedstawienie było 
grane z powodzeniem przez sześć lat. .. 
Mam nadzieję, ze nowa, zupełnie odmienna od 
poprzedniej inscenizacja "Romea i Julii", również 
spodoba się Publiczności. Specjalnie do tej realizacji 
powstało 17 utworów muzycznych (muzyka - Paweł 

Steczek, słowa-Cezary Domagała). Utrzymane są 
one w różnych stylach (od popowych ballad do 
mocnego, rockowego uderzenia). Wplatają się w 
akcję, dopełniają ją, wytwarzają odpowiedni, zgodny 
z wydarzeniami nastrój: grozy - w chwilach walki zwaśnionych rodów, miłosnych 
uniesień - w scenach spotkań Romea i Julii, smutku i żalu · w momentach śmierci 
bohaterów ... Muzyka była i jest w moim życiu bardzo ważna, dlatego lubię przedsta
wienia, w których odgrywa znaczącą rolę. 
A co do Marty (opiekunki i powiernicy Julii) - jest ona obdarzona poczuciem 
humoru, trochę rubaszna, ale bardzo szczera i uczuciowa. Potrafi służyć dobrą radą 
i pomocą w sytuacjach, w których trzeba zachować zimną krew. Ja też taka bywam 
w życiu, dlatego może od razu polubiłam tę postać, w którą właśnie mam się wcie
lić. Szekspirowska Marta jest dla Julii jak matka, ale i przyjaciółka. Wprowadza ją w 
zaczarowany świat miłości, pozwala na schadzki z ukochanym, pilnuje, aby nikt nie 
przeszkodził im w spotkaniach ... Dla młodziutkiej Julii zrobiłaby wszystko - jak dla 
własnej córki. 
Mam nadzieję, że pokochacie Państwo zarówno graną przeze mnie Martę, jak i całe 
nasze przedstawienie i przyjdziecie je obejrzeć niejeden raz.„ 

Katarzyna Ulicka - Pyda 
Marta 
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Cezary Domogoło-retyser znany koszollńsklef publiczności z takich spek
takli lok "Cofe Sax" oraz "Jesteśmy no wczasach", w najnowszym przed
si41!wzi~lu scenicznym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego proponule musl
colowq wersf'l! dramatu Wiiiiama Szekspira "Romeo i Julio". Tragiczna mi
łość młodych kochanków z Werony z pewnościq zainteresuje nie tylko miło
śników klasyki, ole także I młodszych widzów, przed którymi reżyser otwie
ra świat wielkich namiętności. Nowotersko formo spleciono z uniwersalnymi 
emocfoml, takimi lok miłość, nadziela, tęsknoto, gwarantuje niecodzienne, 
pełne wzruszeń widowisko. 
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· łit"""'ilc ledlniany: Antonina Cisakowib-Muu; l-a kierownika ds. suor. Edwonl !api 
Pncownia plastyma: lleala jasiollelc; l'l1CllWllia lbstyma: Jakułl Kolos, l'awlł !koayk; Pracownia e1etttyana: llartk Plodlrii, 
Piolr hrtasmria; Pnalwnia krawie<b: Anna lidcun; "'--ia llusanka: lnyutol ltariak; Pn<llllllia lryljtnb, 
prdt'*-: llariob lapitlska. lletlau lonwlka, Enm IM<, Emilia Palruł< 
llonlliyld dtkoncjc "ani! Grabowski, Eliasz Mawm, lnyu1ol ~ lymnl l'tk, l'iolr llusel(, Wmj Vfieaonl< 
lbpzynier: Irena llos 
lit~ liun Orpniuq W"idolmr. Włodzimierz byinayt; !fe<jUlci ds. spektakli miejs<owydl: o.eman TeliMb, llagdalena 
Borysitwia, Katarzyn Tudnij 
Sui działu promocji. selcftun liltradci: bla/ Wołyniak. !pecjaisll ds. ,,_q: lubela a.pwsb.· 
Gł6wna księpwa: Mtta Oleby; lsiępoU: Janina lidl, Anna Bendyk. Anna jasiilsb 
Arfs1ent DyrtktGn, koordpllllf pnq artystyanej: lleala lar6w; i,tcjllisu ds. ~: Nadzieja losacka; 
s,ecjalis1a ds. minislra<ji: Slawomir O.dek; 
Pnijeh gnliany: btarzyna Gertaaymb·Wmkiewia (Pio Arte) 
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