THOMASBERNHAR00931-198~

urodził się

w Holandii. Dzieciństwo spędził w domu dziadka, Johannesa

Freumbichlera, pisarza, który wcześnie rozbudził w nim zamiłowania artystyczne . Liceum w Salzburgu porzucił po dwóch latach . Podjął pracę i jednocześnie pobierał

lekcje muzyki i aktorstwa . Ciężka choroba płuc zmusiła

go do dwuletniego pobytu w sanatorium w Grafen hof. W latach 1952- 1957
studiował muzykę 1 rezyserię

burgu . W czasie studiów

w akademii muzycznej Mozarteum w Salz-

p racował

jako reporte r sądowy i krytyk sztuki .

Jednocześnie publikował swo1e pierwsze próby literackie . Od

1957 m ieszkał

w Wiedni u i Klagenfurcie, a w 1965 przeniósł się na wieś, do Ohldorf w Górnej Austrii. Na początku lat sześćdz i es i ątych odbył kilka dłuższych podróży
zagranicznych (dwa razy był w Polsce) . Napisał ponad 20 sztuk teatralnych ,
m.in.: Święto Borysa, lgnoram i za/miec, Siła pr:.yzwyc::.ajenia, Naprawiac::.
świata,

Komediant, Plac bohateró1 . Pisa ł

także

wiersze,

pow i eści 1 opowia-

dania, m.in.: :\tfróz (1963 - pierwszy utwór. który przyniósł mu rozgłos),

Kalkwerk

Uważany

jest przez wielu za jednego z największych pisarzy na -

szego stulecia, który stworzył swój w ł asny, bardzo charakterystyczny
styl dramatopisarski.
Do repertuaru polskich teatrów sztuki Bernharda wprowadził Erwin Axer,
wystawiając w 1976 roku Święto

Borysa w Teatrze Współczesnym . Na tej sa-

mej scenie wyreżyserował następnie w 1990 roku Komedianta z Tadeuszem
tomnickim, który w roli Bruscona stworzył niezapomnianą kreację aktorską .
Lata dziewięćdziesiąte to czas słynnych inscenizacji Krystiana Lupy w krakowskim Starym Teatrze - J...alhwrk (1992) i Rod;;eństwo (1996) . Spod ręki
tego reżysera wyszły także spektakle Immanuel Kant (Teat r Polski, Wrocław,

1996) i Wymazywanie (Teatr Dramatyczny, Warszawa, 2001) _Do te1 pory
dramaturgia Bernharda pojawia się niezbyt często na polskich scenach,
każde

wystawienie budzi ogromne zainteresowan ie i stawia przed realiza -

torami wiele wyzwań wynikających z charakterystycznej dla tego auto ra
formy

1ęzykowej,

specyficznego humoru oraz bardzo ostrego, krytycznego

spojrzenia na historię Austrii 1 postawy Austriaków w XX wieku .

Na podsta"Nie www .e lfiłłr.pl
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ĆWICZENIE. TRESURA. DYKTATURA? KILKA PYTAŃ DO REŻVSERA.
Anna Podsladlo:Silarr.r:.-.><:artmu lo druga sztuka Thomasa Bernharda, którą Pani f1!zyseruje.
Dlaczego

4

powróciła

Pani do tego autora? Dlaczego wlaSnie len dramat?

Joanna Zdrada' Jako spektakl dyplomowy
wleśt

o

domorosłym genlu~zu

realizowałam /\:11pr<1.-1ac::u

op ·tanym Idee flx

W

~rlr

>11 iam Bernharda, opo-

pr..l-=11' t:a/cniu mamy postać Carl ·

bald1ego. który dązy do doskonal0Sc1 poprzez pode1mowane codziennie próby wykonania wraz
z grupą cyrkowców kwll'tetu f':<rrqy Schuberta. Sytuac1a 1est z gruntu karkołomna. Interesuje
mnie potencja I ludzkr: ogromna sita kreac11. która tkwr w kazdym z nas. popęd twórczy w zde ·
rzenlu z rzeczywistością, ogranrczeme c elesne I mentalne człowieka: pęknięcie pomiędzy tym,
jak1ml

chclelrbyśmy być,

a jakimi

jesteśmy naprawd~

- ta lak zwana ,.!ragediekomedle", jak

mawral Bernhard, nasze1 egzyslenqi. Bernharda czytam na poz1omre hlstorrozof1cznym z Jed ·
nej strony, a zarazem mocno zindywidualizowanym. Kluczowym doświadczeniem pozostaje dla
Europy dośwladczenre li wojny sw1atowe1, które pokazuje 1ak bhsko względem siebie znajdu1ą
się

kreacja I destrukqa. Człowiek ma w sobie ogromną moc I wiele zalezy od tego, jak zastame

ona ukierunkowana lnteresu1e mnie, na ile

1esteśmy 1~totam1

ukulturowionym1 -

kwintesencję

"kultury" stanowi w tekście Bernharda kwintet Pąrqg Schubert~. a na Ile drz~mle w nas krwie ·
zercze

zwierzę .

A.P.: Canbald1 chce os1~gnąć doskonałość w sztuce muzycznej . W sztuce cyrkowej osiągnięcie
doskonałości też jest możliwe. I na dodatek obclą1one większym ryzykiem, niz tylko falszy ·

wie zagrany dtwięk . Tym bardziej cenna powinna byt pertekqa cyrkowca, który naraza wtasne
zdrowie lub życ1e A może celem Carabaldlego jest nie efekt finalny, lecz dązeni~ do niego?
~ J.Z.: Mle1sce, w którym odgrywa s1ę nasze przeds1aw1enie , to zaplecze cyrku . Jednocześnie
gdzie~

lam za kulisami trwa jaki~ Inny spektakl - dla postaci scenicznych realny. Rzeczywistość

teatralna sta1e się odbiciem ider 1amtego teatru obok Jest 1e1 c1emem. Arena to świat w skali
mikro, rzeczywistość umowna w kt6re1 dochodzi do wynaturzeń . W tym smutnym św1ec1e każda
z postaci skrywa w sobie ambiwalencje ofiary I kata . Bohaterowie to

nleszczę~llwe

„natury" -

1ak mówi Carrbaldi. W .naturach" tych odna1du1ę nas w>zvstkrch. Dązfnie Caribaldiego to prze
klcństwo I btogoslawier\stwo zarazem . PodeJmowane dzień za dntem próby kwrnłe u nada1ą
życiu

bohaler6w sens. Dopóki

gra1ą.

dopóty

zyją .

Cel 1est co prawda katalizatorem ich

dzrałari,

lecz deiście do nrego oznaczałoby śm1erć . tatwre[ pozostawać w sferze potencfalności nlz zmre··
rzyćsięz punktem, który moze człowieka przerosnąć S1/apr.J':ll)' :a1rniJ.1 to zderzenie filozofi

z tryw1alnośc1ą. Dyskurs sztuk1cyrkowej1 sztuczki artystyczne1 to nie przypadkowa gra slow
A P.·Bohaterowie Srly prz;"w1....:a1c11la godzą się na wspóludział w realizacji marzeni. dyr ktora
cyrku Akceptu1ą długie. męczące próby . Skąd bierze srę lu Ich zgoda?Z wrarv w sukces, w to, ze
kiedyś wreszcie f':>crqg zabrzmi pod ich palcami Idealnie' A moze są przez lata przyzwycza1en1

do ćwiczenia . Wy I resowanr> .Przyzwycza1en1e drugą naturą czlow1eka">

.;?> J.Z.: Przyzwyczajenie wiąże się z tresurą umysłu , Jest to wypracowany I wryty głęboko kod, rodzai automatyzmu działali . który w sytuaqach krańcowych pozwala czlow1ekow1 reagować bez
uruchamiania emocji I sumlema Bohaterowie dramatu mówią o mechan1zmr~ tresury. która
jest

lormą

hipnozy, OJlimowania zwrerząt W ~wleci ludzi

problematvkę tę można rozpatrywać

w kategoriach wo1skowych.
A.P.: .Jutro Augsburg" - len leltmoiv powraca co chwila w rozmowach hohaterow dramatu Czy
w Augsburgu zdarzy

się coś mezwykłego~

Nowego?

"" J.Z.: Augsburg to miraż, inny, lepszy świat, Moskwa Czechowa, utracony raj . Augsburg to miejsce. w ktOrym nas nie ma . To "świat po druq1e1 strome lustra"
A.P. :Dziękuję

za ro< mowę.

-

JOANNA ZORAOA I reżyser

Rzeszów, 2010). W 2012 roku wspólpracowala w rzeszowskim Teatrze 1m W Siemaszko·

absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Reżyserii Vysoke1 ~koly Muz1ckych

wei z reźyserem Stevem Livermore,

Umenl w Bratyslawie (2010). wczesme 1 w bratysławskiej szkole uzyskała licencjat

scenografię i kostiumy do rlutoro T Croucha, a takze z Joanna Zdradą, dla ktćre1 za pro

z rezyseri1 teatralnej I dramaturg11 (2008). Dosw1adczeme zawodowe rdobywala rów-

1ektowa ł a

pro1e~tu1ąc

kostiumy do I lu micr u W. Szekspira oraz

kostiumy do sztuki ·pr:t•uan<_i·gumrk H. Levina

nlez podczas studiów w Drama Oepartment Goldsm1ths Unlvers1ty of London (2007).
Po asystenturze rezysersk1e1 przy reahzac11 sztuki Stevena Berkoffa 1he •crrfl

o/

(fJL'C

KRZYSZTOF KONIECZNY I kompozytor

life

Od polowy lat os1emdz1es1ąlych związany 1est z wrocławskim zespołem .Kormorany",

Ophdiu w rezyserll Bruce'a Dovnle w Ramshorn Theatre w Glasgow (2005) zadebiu·

towala !ako reżyser przygotowu1ąc samodzielnie w bratysławskim rearrz A-hu sztukę
Pauli Vogel.

n. \tkmmw . .'i:wka" Lhll I

którego koncerty byty paczą kawo bardzie1 happeningami muzycznymi mz występami
zespołu sensu stricto, brali m. in. udział w działaniach Pomarańczowe1 Alternatywy Te -

t.lo n.llłl (2007). Jej kol 1ne prace reżyserskie to

m.ln. S11 iadknil"it• u/ho \/u :a 11111/11 )/t1/•1/uu(/a Tadeusza

Różewicza,

Teatr A4,

atralny debiutem zespołu .Kormorany· w roku 1991 byla muzyka stworzona dla teatru

Bratysława

(2008) i l'miqranu, na podstawie Maksyma Gorkiego \lu dni~. Mala Scena V~MU, Bratyslawa {2008). Spek l aklem dyplomowym Joanny Zdrady był '\upruww

=ś11111ru

ultcznego .Klrn1ka Lalek· z Wol1m1erza, z którym uczestniczyli m. In. w wystawie Expo
1992 w Sewilli. Od początku lat dz1ew1ęćdziesiątych Krzysztof Konieczny skomponował

fhomasa

Bernharda (Mała Scena V~MU, Bratyslawa, 2009). W następnych latach wyreżyserowała

z .Kormoranami" muzykę do około trzydziestu spektakli teatralnych, z których na1waz·

dalsze przedstilw1enia· Wik=ek Wasilija S1gariewa, Statne d1vi1dlo Kosice. Bratysława

niejsze to; /li LtJryja " Onrnldm.i-m Zmum" chw,camu Puń kim M1kota1a z Wilkow1ecka

(2010), który został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bliscy

w rez. Piotra Cieplaka (Teatr Wspćlczesny, Wrocław, 1993 I Teatr Dramatyczny, Warsza -

N1ezna1omi w Poznaniu oraz

na

wa, 1994); przygotowane dla Teatru Im. H Modrze1ewskiej w Legnicy ło.oriolan W Szek·

rest1walu Nova Drama w Bratysławie: balladę K. J Er-

bena· Slubnc k11 :ul<' w Studio 1, VSMU w Bratysławre (2010), Bru fr 11wl-oi tli'<> radeusza

spira (1998) 1 \\'.polny T'akó1 Z. Unilowsklego (2000) w rez. Krzysztota Kopki (ten drugi

Róze icza na Komorni scena Arena w Ostrawie (2010), inscenizowane czytanie wedłuq

spektakl 1ako kooperacja Teatru 1m . Modrze1ewsk1e1wLegnicy1 Teatru Im . Szaniawskiego

tekstów Sylwi i Siedleckle1 ze zbioru Szczeniaki (Ohickt =nulc=wny, Zachęta, Warszawa,

w Walbrzychu); I lumlcl (2001) i Oce/Jo (2006) W. Szekspira w re.t Jacka Głomba: Portowa

2010), Piu•-: Lenky Langronovej (Olvadlo J. G. Ta1ovskeho, Zvolen, Slowac1a. 2011), zapre

Opo" 1r ć (l\uprc<

zentowany na festiwalu teatralnym Ootyky a spo1enia, Martin, Slowac1a. Pr:ed k/rprm

ka w rei, Autorów (2008) oraz I\ rf;na J'\malfi J. Webstera w rez. Jacka Głomba w war-

111h//mi l\urot.J llu1rJ(1 (węgrer skl teatr Thalia szfnh.lz, Koszyce, 2012) I ·pr•tt.lu11n gumrk

szawskim Teatrze Studio (2010). Jest tak.Ze autorem muzyki do spektaklt Teatru Telewizji

Hanocha Levina (Teatr tm W. Siemaszkowe1. Rzeszów, 2012) W seionr

Hanocha Levina; przedstawienie to zaprezentowane zostalo m In na scenach teatrów

w reż . Piotra Cieplaka - Hi lrlr_l)a n Ch11·alcb11,1111 Zm<lf[ll) h carriu Pamk1m I C=lmnck,
kccin b) I C:"urikrcm G. K. Chestertona. Nagrał również cztery płyty; Itru=. \fw<tt> oraz
\\>poln,1 1'11kó1 I Huwn1u" Chwulchn_1 m 7mar111 h11 1a111u T'umk11n z albumu .La Musica

w Koszycach (Slowaqa) t Duren (Niemcy)

Teatrale" Z Joanna Zdradą wspólpracowal Jaka kompozytor przy reallzacil przedstawień

201t/2012 na

Scenie K~meratnej Teatru S l ąskiego wyrezyserowała prapremierę 1<1koh1cyo 1 I ufrn1t1/11

iwncck1) w

reż. Pawia Kamzy (2004), ~·u1111 Kasi Dworak t Pawła Wola

Plut-: L LagronoveJ w T atrze Im J.G. Ta1owskego w Zvoleniu na Slowaq1 (2011), /<1ko/1i
-ł ZOFIA MAZURCZAK I scenograf, pro1ektant wnętrz

i Lcitlcnral H. Levina w Teatrze Sląskim (2011), T'r:cd klt'prm jublierr1 /\, \\ojl

sk1e1 ASP (dyplom

na

li· w węgier

skim teatrze Th.lita szrnh~z w Koszycach, 2012). J ostatnio Sprut.lu11,1 qumck H Lev ina

dlugoletnia stylistka polsk1e1 edycfl ELLE Oecorat1on. malarka. Absolwentka warszawWydziale architektury wnętrz w pracown· wystaw1ennrctwa prof.

w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (2012).

H W1~mewskiego), wcześnief przez dwa lata studiowala w Mosk1ewskie1 Szkole Sztuki
Użytkowej Im. Strogonowa Ma w dorobku scenografie 1 dekora cie do wtelu filmów rekla-

"

ANNA MAJER I tancerka, pedagog, choreograf

mowych oraz hczne real1zaqe wnętrzarskie.

Absolwentka Szkoty Baletowe1 w Bytomu, Akadem11 Muzyczne1 w Warszawie i staMw

Przez wiele lat współpracowala przy realizaC)t spektakli w ri!zyseru Rem1g1usza Cabana,

choreograficznych w Palucca Schule. Współpracuje z Operą Oolno~l ska I Operą Sląską

P. Mossakow kiego (Teatr Powszechny, Radom,

(tu debiutowała nagrodzoną Złotą Maską choreografią do Ro/ ro Ravela) . Jest wy ładow·

'Uwt.lrma Dy=m1 1 Dolęg1-Mostow1cza (Teatf Polski Bydgoszcz, 1995), 1'0-

cą Akademii Muzyczne) i AWF. gdzie utworzyła podyplomowy kierunek Artystyczne For-

tworząc scenografię

1994), /\cmrr_i

1kostiumy do fr

/11

l1LJi S. Mrozka (K1e lde Teatret Oslo, 1995 I Teatr 1m. W. S1em szko' e1. Rzeszów, 1998),

my Aktywności Ruchowej.

\I ma/im d11mku S. I. Wi1k1ewicza (Teat im. S Zeromsk1ego, K1etce, 1997 t Teatr Im

ril tańca l baletu, pelmla funkc1ę dyrektora artystycznego Szkoły Baletowet w Bytomiu .

L. Solskiego, Tarnów, 2000), .\lun 1111rw • \m trrdmnu T. Stelli (Teat lmpresarytny, Wło

Realizuj!' samodzielne przedstawienia taneczne, wspólpracule

cławek, 2003),

nym i I dramatycznym i. W swoim dorobku choreogra icznym posiada ponad 50 realizacji,

O:'tnku N. Gogola (Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów, 2011) oraz ko-

Współpracowała z telew1z1ą tworząc: cykl programów

także

o htslo·

z teatrami muzycz-

stiumy do .<lul>ti11· r11nmi•ki,h A. Fredry (Teatr Nowy, tćdź, l'l92). I>::« inadr R. Cousse

w tym przygotowaną w sezonie 2011/2012 choreograt1ę do spektaklu \tu1u ,\BH\ Toma-

(Teatr Study1ny, Łódż, 1996), ,\lur=y11. (mri:r <Jcfri1c) R. Cabana (Teatr lrn. W S1emaszkowe1.

sza Mana na Scenie w Malarni Teatru $łąskiego.

„PRAWDĄ JEST

ŻE NIE PRZEPADAM ZA WIOLONCZELĄ

JEST DLA MNIE MORDĘGĄ
ALE TRZEBA NA NIEJ GRAĆ
MOJA WNUCZKA NIE PRZEPADA ZA ALTÓWKĄ
ALE TRZEBA NA NIEJ GRAĆ
BŁAZEN

NIE PRZEPADA ZA KONTRABASEM
ALE TRZEBA NA NIM GRAĆ

POGROMCA NIE PRZEPADA ZA FORTEPIANEM
ALE TRZEBA NA NIM GRAĆ

A PAN

PRZECIEŻ TEŻ NIE PRZEPADA ZA SKRZYPCAMI

NIE CHCEMY ŻYCIA
ALE TRZEBA JE żvć"
T Bernhard lila pr.:y;"fC.::U/lfnw

TEATR SLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIANSKIEGO W KATOWICACH
40·003 KATOWICE, RYNEK 10
e-mall: teatrsla>kl@teatrslaskl art.pl, www Tea1r$lask1.pl

DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC, DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI
Główna ksl~gowa

Danula Klima,

pełnomocnik

dyrektora d> . promocji

Małgorzata

Dlugowska-Blach, JSy-

stent dyr1tklora ds. marketingu Jaroslaw Tabor, a>y•tent dyrektora arty>tycznego Beata Przybylska, se kre tarz l iteracki Anna Podsiadlo, reżyser Grzeqorz Kemp1nsl<y, koordynator pracy artystyczne1 Danuta
Pu!ecka, Biuro Obslugl Widzów: Ewa Sadkowska (kierownik, pelnomocnlk dyrektora ds. ~przedaży) . Iron.a
Myszor, Paweł Solski, Ewa W61c1k; klero>Nnlk adminl>troci• Barbaro Króliczek, spec1altsta ds. Impres.rialu
i edukocjl teatralne) Renata Gollasz-Jani5Zewska. specjalista ds biznesu Barbara Wo l niewicz. rzecznik
prasowy. fotograf, webmaster Krz~sztof L1s\ak Gl6wny lnzynler Edward Wrzesień, kie,own1k techniczny
Maciej Rokita, Wanda Nowak (zastępca); główny elektryk Kallm1erz Strz•leckl, elektryk Jerzy Boczkowski; informatyk Marcin MOiier; brygadzista montażystów dekoraCJI Dariusz Sob1era1, Wo1ciech Smolarczyk
(zastępca), montażyści dekoracji Lech Hamerllk, Mariusz Konleuny, Sebastian Krysiak, Kami\ Malecki,

Sylwester Pozłćtko, Piotr Sobota , Pawel Szymkowiak, Sebastian Zawózny; akustycy M1kołal Lich••ńsk1
(kierownik), Marek Skutnik, Ewa Wilczek, Ml ros law Witek; o~wietlenie sceny Krzysztof Wolniak (kierownik),
Waldemar Janiszek . Krzysztof Kopciak, Piotr Łobacz; spec]alisla do spraw dokumentacji wtzualne\ Beata
Diianow1cz; pr~cownla krii.lwlrcka Ewa Kerger-Gurdas (kierownik), Annia Malinowska (zastępc:a), Barbara

Manowska . Jołanlia Wosz.czyriska-Kolonko; garderobiane Ewa

Połońska.

Joanna

Kułik,

Aneta Oskard, Doro -

ta Słabosze-wska; pracownia s.tolar~ka Franciszek Kracz la (kierownik). Jerz~ Graczyk; pracowni.u malarsko-model•rska Agat• Kurzak (k1erown1k), Robert Nowotarski, Halina Wo]towlcz; pracownloJ taplce„ka Karol
Koj; pracownia fryzlerska-perukarska fe res a Metek (kierownik), Karina Karplczak, Wioleta Krysiak , maga

zyn kostiumów Małgorzat.i Katzmarek; rekwlzylornla Ireneusz. Galda , Aneta Oskard: dzial laopatrzenla
Jan Szypura (kierownik), Anna Jamróz. Mar la Kraczla, Konrad Parys.
Ou:ża

Scen.;1 Rynek lO. Stenil Kameralna ul . Warszawska 2, Scena w Millami ul . Teatralna 2a.

Cenlr.ila lei. ll 258 72 51, 32 258 72 52. Sekretariat tel. 32 258 89 92, teL/fax 32 259 89 76.
Biuro Db>lugl W1dztlw czynne od poniedzla\ku do p1ą1ku w godz. 8.00 U.OO. tel./f" 32 258 89 67.
Kasa czynna

w ponledzlalek w godz . 10.00 18.00, od wtorku do soboty w godz . 10.00-19.00,

(pr-ierwa 13.00·13.30) w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, rei 32 259 93 60.

RedakCJ(I programu Ann u Pods1adto, oprac:owame graficzne H1rnnd Sitarz. zdjęcia O.ana Mare kwi il

POLSKI KOKS

