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STEPHEN KING

u

rodził się 21 września 1947 roku w Portland w stanie Maine. Absolwent
filologii angielskiej na University of Maine w Orono (1970), szkołę
ukończył jako wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego. Jest
jednym z najbogatszych pisarzy na świecie, określanym mianami
mistrza horroru i króla literatury popularnej. Jego książki rozeszły się w nakładzie
przekraczającym 350 milionów egzemplarzy, co czyni go również jednym z najbardziej
poczytnych autorów na świecie. Tworzenie fabuł pasjonowało Kinga od chwili, kiedy
nauczył się pisać. Był nastolatkiem, gdy ogłoszono drukiem jego pierwsze opowiadanie
W półświecie grozy. Razem z bratem stworzył lokalną gazetkę pod nazwą „Szmatławiec
Dave' a'', gdzie publikował swoje teksty.

Przez pierwsze lata po ukończeniu studiów King pracował w pralni przemysłowej,
zatrudnienie jako nauczyciel literatury w szkole średniej. Pisał wtedy
głównie opowiadania, które sprzedawał do magazynów dla panów. Przełomem było
opublikowanie Carrie (1974), opowieści o brzydkiej, zaniedbanej dziewczynie obdarzonej niezwykłymi zdolnościami psychokinetycznymi. Książka z miejsca stała się
sławna, King zyskał niezależność finansową i mógł poświęcić się już wyłącznie pisaniu.
Większość jego książek trafia od razu na listę bestsellerów. Opublikował powieści,
m. in.: Miasteczko Salem ('Salem's Lot l 975), Lśnienie (The Shining, 1977), Bastion (The
Stand, 1978), Martwą strefę (The Dead Zone, 1979), Podpalaczkę (Firestarter, 1980),
Smętarz dla zwierzaków (Pet Semetary, 1983), Oczy smoka (Eyes ofthe Dragon, 1987),
Misery (1987), Dolores Claiborne (1992), Bezsenność(Insomnia, 1994), Zieloną milę (The
Green Mile, 1996), Worek kości (Bag ofBones, 1998) Pokochała Toma Gordona (The Girl
who Loved Tom Gordon, 1999), Łowcę snów (Dreamcatcher, 2001), The Plant (20002001, powieść wydana w internecie), Komórkę (Cell, 2006), Pod kopułą ( Under the Dome,
2009) oraz pisany na przestrzeni ponad dwudziestu lat cykl Mroczna Wieża (The Dark
Tower). Wydał zbiory nowel i opowiadań, m. in.: Nocną zmianę (Night Shift, 1978),
Cztery pory roku (Dijferent Seasons, 1982), Szkieletową załogę (Skeleton Crew, 1985),
Marzenia i koszmary (Nightmares and Dreamscapes, 1993), Serca Atlantydów (Hearts in
Atlantis, 1999), Wszystko jest względne. 14 mrocznych opowieści (Everything's Eventual·
14 Dark Tales, 2002).
później znalazł
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Powracającymi

tematami w jego twórczości są: zbrodnie, wojny, przemoc, zdolności
paranormalne i rasizm. King w większości swoich powieści i opowiadań wnikliwie
portretuje panoramę współczesnych Stanów Zjednoczonych, państwa nie tylko
olbrzymich metropolii, ale przede wszystkim małych, zapyziałych miasteczek. Jego
utwory są pełne licznych odniesień do amerykańskiego folkloru i kultury, z których
wyciąga mroczne strony i wokół nich buduje powieści. Wielu bohaterów powołanych
do życia przez pisarza musi stoczyć walkę ze swoim strachem i słabościami.
Niebezpieczeństwo

czyha na każdym kroku, najpotworniejsze postaci spotykasz
nawet we ·własnym domu. Praktycznie każdy może okazać się twoim
bezwzględnym oprawcą. Zagrożenie czai się również w całkiem zwyczajnych miejscach
i przedmiotach codziennego użytku. Bohaterowie Kinga poruszają się w świecie,
w którym nic nie jest pewne i raz na zawsze postanowione, ale horror to tylko
jeden z wielu gatunków literackich wykorzystywanych przez pisarza, obok powieści
obyczajowej, psychologicznej, sensacyjnej, thrillera, science fiction, fantasy. Dla
Kinga pojedyncza historia jest często fragmentem większej, niezwykle rozbudowanej
rzeczywistości, kreowanej przez niego każdą kolejną książką. Postaci i poszczególne
utwory prowadzą ze sobą dialog, światy kolejnych fabuł przenikają się, a bohaterowie
powracają w nowych powieściach i opowiadaniach, wzbogacając ich formę i znaczenie.
wszędzie,

Wiele jego powieści i opowiadań zostało przeniesionych na ekran. Powstały głośne
filmy: Carrie Briana de Palmy, Lśnienie Stanleya Kubricka z wybitną rolą Jacka
Nicholsona, Misery Roba Reinera z kreacją Kathy Bates, Skazani na Shawshank.
z Timem Robbinsem i Morganem Freemanem czy Zielona mila z Tomem Hanksem.
King często brał udział w procesie produkcji filmów powstających na podstawie jego
książek jako scenarzysta i producent.
W książce jak pisać. Pamiętnik. rzemieflnik.a (On Writing: A Memoir of the Craft,
2000) King poddał analizie własny warsztat. Uważa, że najlepsze rzeczy tworzy bez
konkretnego planu, nie znając zakończenia kreowanej przez siebie historii.Jego przepis
na zostanie bardzo dobrym pisarzem jest prosty: „Czytaj cztery godziny dziennie
i pisz cztery godziny dziennie. Jeżeli nie masz na to wystarczająco dużo czasu to nie
oczekuj, że będziesz dobrym pisarzem". Zdefiniował również talent pisarski: Jeżeli
piszesz coś, za co ktoś daje ci czek, jeżeli pomyślnie spieniężysz czek i zapłacisz tymi
pieniędzmi rachunek za prąd, to można powiedzieć, że jesteś utalentowany".
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WEN O'NEIL
rlandzki pisarz, aktor, wykonawca stand-up comedy. Napisał i zagrał
osiem wysoko ocenionych przez publiczność i nagrodzonych przez
krytykę one man show, z którymi objechał sceny Irlandii, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Jest autorem scenariusza i reżyserem krótkometrażowego filmu 1he Basket Case, który zdobył tytuł
najlepszego na Boston Film Festival w 2008 roku. Wystąpił na scenie m.in.:
w Dwunastu gniewnych ludziach (Twelve Angry Men) Rose'a (również jako współ
producent przedstawienia), Locie nad kukułczym gniazdem (One Plew over the
Cuckoo's Nest) Keseya/Wassermana, Parze nie parze (1he Odd Couple) Simona.
W telewizji BBC zadebiutował jako dramaturg sztukąArise and Go Now w reżyserii
Danny'ego Boyle'a. Wydał tomik poezji Volcano Dancing (2006). Jest współautorem
(z Seanem Hughesem) trzech sztuk: Dead Meat, Travelling Light, Patrick's Day.
Zagrał w filmach, m.in.: Michaelu Collinsie Neila Jordana, Wiele hałasu o nic Johna
O'Hare'a, Generale Johna Boormana.

I

AVE JOHNS
ngielski wykonawca stand-up comedy, pisarz i aktor. Zaczynał karierę
w The Comedy Store na londyńskim West Endzie. Występował w największych klubach Wielkiej Brytanii oraz na festiwalach komediowych
na całym świecie, (m.in.: Montreal Just for Laughs, Kilkenny Cat Laughs,
Melbourne Comedy Festival) oraz na scenach od Nowego Jorku do Hong Kongu.
W teatrze zagrał m.in.: w Dwunastu gniewnych ludziach ( Twelve Angry Men) Rose' a,
Locie nad kukułczym gniazdem (One Plew over the Cuckoo's Nest) Keseya/Wassermana,
Parze nie parze (1he Odd Couple) Simona. Pisze skecze dla radia i telewizji, wystąpił
w telewizyjnych seriach realizowanych dla BBC (Spender, Mud's Chi/dren, Harry
i sitcomie Dogtown).Jest autorem sztuki DarkNight in Reykjavik.

A
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KLAUDYNA ROZH I
na język polski sztuki najwy
bitniejszych angielskich i irlandzkich dramatopisarzy młodego pokolenia:
Martina McDonagha, Conora McPhersona,Marka O'Rowe'a, Sarah Kane,
Martina Crimpa, Endy Walsha i innych. W swoim dorobku reżyserskim
ma realizacje sztuk Shakespeare'a, Becketta, McDonagha, O'Rowe'a, McPhersona,
Walsha, Russella, Koltesa, a także Gombrowicza, Mrożka i Różewicza. Współpracuje
z teatrami w Wielkiej Brytanii (Royal National Theatre, Bath Theatre Royal, Plymouth
Theatre Royal), Danii i na Słowacji. W 2007 roku założyła i prowadzi na Słowacji
niezależną kompanię Divadlo Kontra.Jest reżyserką i pomysłodawczynią wszystkich
spektakli Kontry. Jako pedagożka współpracuje z Bath Spa University, Dartington
College of Arts, Exeter University i Gardzienicami. Prowadzi warsztaty z reżyserii,
technik mówienia wierszem Shakespeare'a, pracy nad wierszem, technik aktorskich
i współczesnego dramatu irlandzkiego.

T

łumaczka, reżyserka, pedagożka. Przełożyła
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