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Mambo Spinoza. 
Co to znaczy? 

Od początku w mojej 
pracy w Teatrze 
zakładałem, że 

stworzę pewien rodzaj 
sceny muzycznej, 
poprzez cykl spektakli 
i muzyce, opartych na 

bardzo dobrej literaturze. Wartościowa 

piosenka, niezależnie od tego czy jest to tekst 
poetycki czy kabaretowy, sama w sobie staje 
się mini spektaklem, a także swoistym 
rodzajem terapii. Zawsze musimy pamiętać 
o tym, że teatr nie jest dla twórców, aktorów, 
ale przede wszystkim dla publiczności. W 
spektaklach, które składają nam się na cykl 
poświęcony dobrej piosence i dobrej poezji 
mamy odpowiedź na oczekiwania widzów. 
Piosenki Osieckiej, Grechuty, Młynarskiego 

i obecnie Kabaretu Starszych Panów 
pokazują, że oprócz muzyki anglojęzycznej, 
której nagraniami przepełnione są stacje 
radiowe, mamy także polskie piękne, mądre 
teksty literackie. Często wpadamy zachwyt 
nad tym, co obce, amerykanizujemy się. 

Pamiętajmy o odrębności polskiej kultury, 
chrońmy to, co jest w niej najcenniejsze, 
najważniejsze. Stąd pomysł, by raz w sezonie 
systematycznie sięgać po spektakle 
muzyczne. Teraz przeszedł czas zmierzyć się 
z piosenkami Starszych Panów. 
Kabaret Starszych Panów był niezwykle 
inteligentnym, wysublimowanym, mówiącym 
niejednokrotnie o tych samych rzeczach, 
o których dzisiejsze kabarety, ale w sposób 
bardzo błyskotliwy, delikatny, finezyjny. Miał 
swoją wartość przede wszystkim poprzez 
postaci dwóch twórców Przybory 
i Wasowskiego, a również przez wykonawców, 
którzy wnieśli nową jakość do tego Kabaretu. 

PAN A (Jerzy Wasowski) - Z włosami tu i ówdzie 
przyprószonymi siwizną. Rewelacyjnie dedukuje. 
W oczach Pana B: całe połacie przyjaciela zachowały 
wygląd świeży i młodzieńczy. W oczach Sekretarza: 
wysoki, szpakowaty, dostatni. Do tego wszystkiego Pan A 

nie znosi, jak mu ktoś podsłuchuje, kiedy komponuje. 
Gra na fortepianie bardzo wyraźnie. Pisze, 
siadając zawsze swobodnie i zawsze twarzą 
do klawiatury. Przy goleniu raczej nie 
śpiewa, bo goli się brzytwą w dużym 
napięciu. 

PAN B (Jeremi Przybora) - Z głową tu 
i ówdzie przyprószoną włosami. Nie 
znosi mleka . Nie potrafi dobrze 
referować spraw własnych wobec osób 

na wydatniejszych stanowiskach (plącze 
się, gmatwa, zrzuca przedmioty z biurka) 

i w związku z tym, bywa niekiedy w takim 
stanie, że nie jest w stanie. W oczach Pana A: 

szereg ważnych obiektów przyjaciela pozostał 
nie nadgryziony zębem czasu, większość 

włosów, która opuściła kolegę, żałuje tego, 
znajduje się w opłakanej sytuacji i chętnie by 
powróciła, gdyby im kolega na to pozwolił. 
W oczach Sporego (w tej roli Mieczysław 
Czechowicz) : mógłby być dużą, łysawą 

blondyną, z rodzaju tych, które gustują 

w Niedużym (w te role wcielał się Wiesław 
Michnikowski) . W oczach Sekretarza: 

bladawy, łysawy, włosów do 700 z czymś, ale to 
już z brwiami, co do lat, dać mu 60 i nie wyda 
reszty. Do tego wszystkiego Pan B, gdyby był 
dziewczyną, to, kto wie, czy nie miałby się ku 
Niedużemu. Nie lubi, jak mu się podczytuje 
w czasie pisania. Kiedy pisze, to bierze papier, 
ołówek lub długopis, i staje zupełnie swobodnie 
przy fortepianie, obok przyjaciela. 
(Ostatni Naiwni - Leksykon Kabaretu Starszych Panów, 
Świat Książki, 2005) 
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Mambo Spinoza 

Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci 
tysi ęcy p i eśn i o miłości, 

o tym, jak do s i ę lgną dorośli 

na łożu czy wśród roś l i n . 

Czy nie powinna ju ż przenikać 
do piosenek inna tematyka ? 
Czy nie czas tamtej prze rwać przerwą 

i śp iewać z werwą 
tak: 

Spinoza-

nie i m i ę to dziewczyny! 
Spinoza-
to nie z importu lek! 
Spinoza-

nie nazwa to roś l iny, 

to był fil ozof wz i ęty! 

N ieprzec iętny 

łeb ! 

Mesdames et messieurs! Tout le monde chantel 
Attent ion ! 

Żył w Amsterdamie oraz w Hadze, 
wciąż mając wiedzę na uwadze, 
zbudował system monistyczny 
i naturalistyczny. 
Do boju o swe prawdy ruszał 
z orężem nauk Kartezjusza. 
Choć i doktryna mu nie obca 
Thomasa Hobbesa 
sa . 
Spinoza-
nie i mię to dziewczyny! 
Spinoza-

nie nazwa o rośli ny, 

to był fi zof wz i ęty I 
Niepr eciętny 
łeb 

Lad ies and gentleman ! Everybody' s si ngi ng I 
Attention ! 

Po wysłuchan i u drugiej zwrotki 
nawet idioci i idiotki 
już wiedzą, kto to zacz Spinoza, 
potęga myśl i co za. 
A gdy dobiegnie 
przebój końca, 

w umysłach naszych 
jaśniej słońca 

zapłonie lista w ielkich nazwisk 
i każdy z nas wi, 
że: 

Spinoza-
to nie dziewczyna znana ! 
Seneka-

to nie karciana gra I 
Giordano-
to nie rodzaj Clnzana I 
Helwecjusz, Platon, Fichte -
każdy ich też 
znal 

Gospoda I Wsie pa jut I 
Wnimaniel 

Podziwiać będą cudzoziemcy
Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy
że Polak, nawet kiedy gwiźnie, 
już filozof liźnie! 
że gdy nasz pieśniarz refren załka, 
to nie o żadnych dyrdymałkach, 

to nie o wdziękach on Maryni, 
lecz to uczyni 
tak: 

Spinoza-
nie imię to dziewczyny! 
Spinoza
toniezimportu lek l 
Spinoza-
nie nazwa to roś l i ny ! 

To był filozof wz ięty

nleprzecłętny, 

nieprzeciętny 

łeb I 
Spinoza 

nieprzeciętny 

łeb I 

wg Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora 

Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza 

Scenariusz i reżyseria: Julia Wernio 
Scenografia i kostiumy: Elżbieta Wernio 

Choreografia: Bożena Klimczak 
Kierownictwo muzyczne/aranżacje: Piotr Sala ber 

Asystent reżysera: Leszek Andrzej Czerwiński 
Inspicjent/sufler: Marta Eisler-Wrzeszcz/Dorota Pietrusińska 

Obsada: 
Herbaciarka/Gosposia: 

Panienka/Kaloryna/Laura: 

Dama z Piosenką/Julia/Hrabina: 

Pan A: 

Duch/Jacuś/Nieduży/Blady/Pan Iks: 

Prezes Hortensja/Nietrzeźwy/Min i milian/ 

Spory/Dosmucacz/Docent: 

Pan B: 

Zespół muzyczny w składzie: 
pian ino: 

klarnet : 

kontrabas: 

Beata Przewłocka 
Marta Masłowska 
Jolanta Tadla 
Tomasz Czajka 
Leszek Andrzej Czerwiński 

Lesław Ostaszkiewicz 
Marcin Tomasik 

Dariusz Łapkowski 
P weł Szuba 
Pi tr Lewańczyk 

Premiera: 16 kwietnia 2011 
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Piosenki Starszych Panów 

Od pięćdziesięciu lat twórcy legendarnego Kabaretu Starszych Panów towarzyszą 
kolejnym Pokoleniom Polaków, zachwycając i tworząc magiczny świat piosenki. 
Melodie tworzone przez Wasowskiego natychmiast wpadały w ucho, zaś liryki 
Przybory obfitowały w wykwintny, często surrealistyczny hu mor. 

W roku 1958 otrzymali propozycję stworzenia programu rozrywkowego dla 
Telewizji Polskiej. Tworząc Kabaret, nie mieliśmy pojęcia, jaki on będzie -
wspominali po latach. - Zasadniczo przyświecała nam idea zabawienia siebie 
i odbiorców przez oderwanie się od panoszącego się wokół nas prostactwa. Ale nie 
miała być to kampania przeciw czemukolwiek. 

Kabaret był tęsknotą Starszych Panów za minionymi czasami, za elegancją 
i urodą przedwojennej Polski. Mówią nam, żeśmy odpadki dziejów - proszę bardzo, 
niech będzie. Obaj z Wasowskim jesteśmy wprawdzie ledwo po czterdziestce, ale 
przebierzmy się za własnych ojców w niemodnych żakietach, sztuczkowych 
spodniach i cylindrach. Bądźmy eleganccy. Wąchajmy róże i czcijmy płeć piękną. 
Widząc intruza wnoszącego kubełek śmieci na nasze podwórko, nie bijmy go od razu 
w mordę, ale grzecznie pytajmy: Z innego bloku pan uczęszcza na ten śmietnik? 

Starsi Panowie nie mieli imion. Wasowski występował jako Pan A, nieco 
znużony i zmęczony niefrasobliwością Pana B - Przybory, wciąż naiwnie 
zachwyconego światem. 

W ich Kabarecie wszystko było w najlepszym gatunku - poezja, muzyka, żart. 

Słowem i muzyką wyczarowali magiczny świat, przez który wędrowali przypadkowi 
przechodnie, czasem sympatyczni i wrażliwi, a czasem dziwaczni i groteskowi. 
Wędrowcy zwierzali się ze swoich tęsknot, radości, wzruszeń i smuteczków, 
a gospodarze gościli ich życzliwie, serdecznie i z pogodną wyrozumiałością. 
Kabaret Starszych Panów skrzył wyszukanym humorem, subtelnym liryzmem, 
pastiszem stylów i gatunków, był finezyjną grą muzycznych i słownych skojarzeń, 
a jednak został entuzjastycznie przyjęty przez widzów z różnych środowisk, nie tylko 
inteligenckich. W ciągu ośmiu lat powstało 16 odcinków Kabaretu . Premiery 
odbywały się na żywo . Dopiero od połowy istnienia programy Kabaretu powtarzano 
z nagrań. Niestety, do dziś nie zachowała się nawet połowa taśm. Szkoda, bo 
Kabaret był najbardziej oryginalnym dziełem w historii naszej telewizji. 

W Kabarecie zadomowili się wspaniali aktorzy, wykonujący piosenki 
Starszych Panów z najwyższym kunsztem m.in . Irena Kwiatkowska, Barbara 
Krafftówna, Kalina Jędrusik, Aleksandra Śląska , Krystyna Sienkiewicz, Zofia 
Kucówna, Wiesław Gołas, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski, Edward 
Dziewoński, Tadeusz Olsza, Czesław Roszkowski, Bohdan Łazuka, Jarema Stępowski, 
Zdzisław Leśniak i Bronisław Pawlik. W roku 1966 Kabaret Starszych Panów 
zakończył działalność. 
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Zatrzymać się w chaosie codzienności i ... 
nie trzasnąć drzwiami 

Przeglądając listy przebojów serwowane nam namiętnie przez komercyjne 
stacje radiowe i telewizyjne możńa by odnieść wrażenie, że statystyczny człowiek 
niczego innego nie słucha tylko tak zwanej „łupanki". Na współczesnym rynku 
fonograficznym sprzedają się praktycznie tylko utwory wpadające w ucho, nadające się 
na imprezę i co najważniejsze nieskomplikowane. I pytanie zasadnicze, czy to twórcy 
traktują nas słuchaczy jak idiotów, serwując lekkostrawną papkę, czy może my 

„zmusiliśmy" artystów do obniżenia poprzeczki. Nie trzeba 
przecież praktycznie się starać - dobry rytm, przebojowa 
muzyka łatwo wpadająca w ucho, zaradny menager i się ... 
sprzeda. Może jakiś mały skandal, kawałek (coraz większy) 
odsłoniętego ciała, fajerwerki i w końcu to staje się 

najważniejsze... A słowo, przesłanie, estetyka .... 
koneserzy są w mniejszości. Medialna papka otępia 
umysły, zabija gust i każe traktować muzykę bardzo 

powierzchownie ... czy słusznie. I pewnie znajdą się głosy, 
że jeżeli lubi się klasykę, to jest radio o tym profilu, jak lubi 
się twórców poezji śpiewanej, to są płyty i na szczęście 

Internet. Problem tylko w tym, że w naszych zaganianych 
czasach zdjęto z telewizji i radia misję kreowania gustów 
i szerzenia kultury tej nieco wyższej. Ambitni faktycznie sobie 
poradzą. 

Taki oddech od tego codziennego szumu, 
zgiełku pośpiechu zapewnią nam Starsi Panowie. Po 
ponad 50 latach nadal zadziwiają, zaskakują i są nad 

wyraz aktualni. Nowa premiera Teatru im. Aleksandra 
Sewruka w Elblągu „Starsi Panowie. Mambo Spinoza" 

' w reżyserii Julii Wernio na pewno zaspokoi apetyt na 
dobry tekst i dobrą piosenkę . Spektakl będzie 

kolejnym po repertuarze Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty czy Wojciecha Młynarskiego zmierzeniem się 

1 
z materią słowa na najwyższym poziomie. Ogromne 
powodzenie widowisk muzycznych świadczy, że nasza 
elbląska publiczność, wbrew temu, co popularne, 
tęskni do dobrych piosenek w znakomitym 
wykonaniu. A dlaczego? Ponieważ pozwalają one 
nabrać dystansu do otaczającej rzeczywistości, 

oderwać się od rzeczy małych i nieistotnych i skupić na 
człowieku. Kabaret Starszych Panów to także okazja do 
przyjemnej zadumy nad codziennością. 

Cieszy fakt, że Julia Wernio oprócz mniej lub bardziej znanych nam piosenek Starszych 
Panów sięgnęła po teksty kabaretu. To właśnie w nich kryje się obraz codzienności lat 60-tych 
i chyba naszych także. Jako niewolnicy przywar człowieka doskonale zrozumiemy Dosmucacza, 
który zapewni odrobinę nostalgii we wszeogarniającym szczęściu czy Damy 
z Piosenką. Z radością będziemy nucić pod nosem piosenki takie jak „Bo we mnie jest seks" czy 
„Addio pomidory", ale refleksyjność poczujemy w rozmowach Pana A i Pana B z dziwnymi 
gośćmi, którzy nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego pojawiają się w ich pokoju. 
Opowiadając swoje historie i dając recepty na życie i szczęście, tak 
naprawdę obnażają cały wachlarz naszych pospolitych grzeszków 
niezmiennych od czasów Adama i Ewy. Bo przecież cały czas 
zdradzamy, oszukujemy, kradniemy ... Ale sposób, w jaki Starsi 
Panowie ukazują człowieka, nie ma na celu ukarać nas, nie 
ma w tym nic z moralizatorstwa. Jest mrugnięcie okiem, 
mały uśmiech, a wszystko podane z elegancją i klasą 

mężczyzn z czasów Drugiej Rzeczypospolitej. Bo tacy Panowie 
są - trochę staroświeccy, nad wyraz kulturalni i swoim 
zarówno strojem jak wypowiedziami notorycznie zaznaczają 
dystans między sobą a swoimi „nawianymi" przez popsute 
drzwi gośćmi. Absurdalność sytuacji, połączona z mądrością 
i celnością uwag Panów powodują, że w sposób twórczy 
odpoczniemy. Ogarnie nas magia najlepszych tekstów 
Przybory i wspaniałej muzyki Wasowskiego. Klimat, 
w który nas wprowadzą jest daleki od tego, który się nam 
serwuje na co dzień. Poezja bowiem odciągnie nas od 
wojen politycznych, kąśliwych uwag czy nienawiści, jaką 
jesteśmy otoczni. Magiczny świat, w którym riposta nie 
boli, krytyka nie przytłacza to pokoik Pana A i Pana B, gdzie 
można się poskarżyć, wyżalić, poprosić o pomoc. Ich 
spojrzenie na rzeczywistość pozwoli nam nabrać dystansu 
i popatrzeć na świat z lekkim uśmiechem. Dajmy się 

zaprosić tam, gdzie zatrzymał się czas. 
Kabaret Starszych Panów już w latach 60-tych 

osiągnął ogromny sukces. Nie był widowiskiem 
politycznym, więc cenzura omijała go szerokim łukiem. 
Jednak aluzje to wydarzeń, ustroju tamtych lat pojawiały 
się w tekstach Starszych Panów nad wyraz często. Podane ze 
smaczkiem były czytelne dla ówczesnych widzów. 
Wyśmiewano szarość i tendencyjność sztuki, literatury 
i kultury. A obecnie teksty Panów każą nam z dystansem 
spojrzeć na chaos naszej cywilizacji. Można przecież trochę 
wolniej, ciszej, z klasą i wdziękiem. 
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Julia Wernio - wywiad 

O tym, co nas zachwyca w Kabarecie Starszych Panów, rozmawiam 

z reżyserem Julią Wernio. 

Julia Wernio - reżyser, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz Wydział Reżyserii PWST w Krakowie; Jako dyrektor 
naczelny i artystyczny kierowała Teatrami: Współczesnym we 
Wrocławiu i Miejskim w Gdyni. Zrealizowała kilkadziesiąt spektakli 
teatralnych i telewizyjnych między innymi Historię Gombrowicza, 
Gracza Dostojewskiego, Zaproszenie na egzekucję Nabokova, Dżumę i 
Upadek Camusa, Sonatę Belzebuba Witkacego. 

Już w latach sześćdziesiątych Kabaret Starszych Panów był taki „nie z tej epoki", 
anachroniczny, to w tej chwili, w czasach obecnych „trąci myszką". Skąd taki repertuar? 

W latach sześćdziesiątych, kiedy powstawał, był nagrywany na żywo dla telewizji, Kabaret nie 
był staromodny. Ta pewnego rodzaju 11 niedzisiejszość

11, zwłaszcza w figurach obu Starszych 
Panów, m i ała być jakby takim przywołaniem świata pełnego wdz ięku, poezji, elegancji, czyli 
tego wszystkiego, czego brakowało w ówczesnej rzeczywistości. Myślę, że powrót Kabaretu 
Starszych Panów, który dotyczy zarówno naszego spektaklu, jak 
i spektakli, które ciągle są żywe w innych teatrach wynika z takiej naszej tęsknoty za 
naiwnością, zrozumieniem, tolerancją, uśm iechem . Odnajdujemy je w pokoiku, gdzie każdy 
może przyjść, odwiedzić Starszych Panów, którzy się pochylą nad nim, wzruszą, dadzą dobrą 

radę. Ta 11 myszka 11
, o której pani mówi, dotyczy bardziej naszych sentymentów i wzruszeń niż 

czegoś, co jest niemodne. 

O ile kabaret obnażał absurdy socrealizmu, to w tej chwili do jakiej rzeczywistości się 
odwołuje? 

Myślę, że uniwersalność kabaretu Przybory i Wasowskiego polegała na tym, że oni nie 
obnażali socrealizmu. Nie był to kabaret polityczny, nie było w nim aluzji, ponieważ odnosił 
się jakby do naszych ludzkich słabości, głupoty, zawirowań egzystencjalnych, zagubienia. Te 
wszystkie ścieżki można było prostować w pokoiku Starszych Panów. Dlatego przeżył próbę 
czasu. Nie mamy socrealizmu, jest nasza nowa rzeczywistość kapitalistyczna, 
demokratyczna. W tym właśnie świecie, który tak goni za nowoczesnośc i ą, tym bardziej 
tęsknimy za tym, żeby zatrzymać się na kanapie Pana A i Pana B. Jako ludzie wcale nie 
jesteśmy mądrzejs i od tych sprzed czterdziestu, p ięćdziesięciu lat. 

Jakie wady pokazują Pan A i Pan B oraz bohaterowie, którzy przychodzą do tego pokoiku. 
Wady nasze, polskie? 

Możemy stworzyć całą listę przywar ludzkich i niekoniecznie polskich. Panowie są zanurzeni 
w pewien absurd, surrealność żartu, w poezję . W związku z tym nie są również tak 
intensywnie zlokalizowani terenowo. Ich teksty nie dotyczą tylko naszej polskiej 
rzeczywistości. Tak jak udało im się otworzyć okno, wpuścić trochę świeżego powietrza 
w dziwny socrealistyczny świat, tak samo myślę, że możemy poczuć ten powiew również 
dzisiaj. Panowie dotykają najbanalniejszych spraw, życia codziennego, zdrad, oszustwa, 
kradz ieży, statystyki i zarówno piosenki, jak i teksty, łączą pokolenia. Tak samo zachwyca się 
tymi nimi moja córka, jak ija. 

Co znajdzie w spektaklu, który w tej chwili Pani reżyseruje, młody odbiorca? 

Oczywiście zależy od jego wrażliwości , ale myślę, że powinien odkryć nowy dla siebie świat, 

nowy sposób myślenia, a przede wszystkim to, czego brakuje może najbardziej, cudowne 
poczucie humoru. 

Do tej pory reżyserowała Pani przedstawienia oparte na poważnych klasycznych tekstach. 
Skąd pomysł na Kabaret Starszych Panów, na jego reaktywację? 

Poza zakochaniem się w piosenkach Przybory i Wasowskiego, kierowała mną jeszcze moja 
tęsknota , żeby sięgnąć nie tylko do tej warstwy muzycznej, ale także do tej teatralnej. Czyli, 
żeby przywołać te małe spektakle, które łączyły się z każdym kolejnym wieczorem Kabaretu 
Starszych Panów. Chciałam uznać te teksty jako dramatyczne, do których możemy wracać 
z równą intensywnością jak do piosenek. 

Na ile aktorzy będą odwzorowywać postaci Kabaretu, a na ile pozwoli im Pani na 
autorskie wykonanie piosenek? 

Nie ma takiej możliwości, żeby kopiować indywidualności, które skupiły się wokół Starszych 
Panów i były naznaczone nazwiskami konkretnych aktorów. Wiadomo, że to była Kalina 
Jędrus i k, Michnikowski, Gołas, Kwiatkowska, Krafftówna. Niektóre teksty, a zwłaszcza 
piosenki, kojarzą nam s ię główn i e z twarzami. Dlatego każdy z wykonawców tego spektaklu 
musi przenieść piosenkę na swoją własną indywidualność aktorską, żeby oderwać pamięć 

widza od pierwowzoru. Zwłaszcza jeżeli chcemy, żeby te teksty zaczęły żyć swoim własnym 
życiem teatralnym. Tutaj pole do popisu i własnych interpretacji. 

Reżyserowała Pani spektakl w kilku miastach, był i Toruń i Olsztyn i za każdym razem ma 
on trochę inny tytuł. 

Spektakl w Toruniu był widowiskiem, w którym w ogóle nie ma Starszych Panów. Z piosenek 
powstał scenariusz, a akcja umiejscowiła się na małej stacyjce. To piosenki snuły ludzkie 
zwierzenia. Natomiast spektakl w Olsztynie, na dużej scenie, z użyciem obrotówki 
uruchamiał taką najbardziej rozbudowaną formułę spotkania z kabaretem, bardzo 
inscen izacyjną, pełną obrazów czasami nawet ruchomych. To rzeczywiście była zabawa nie 
tylko tekstem i piosenką, ale także obrazem. Na rzecz tego spektaklu w Olsztynie powstał 
osobny scenariusz, który składał się z wielu różnych wieczorów, wielu różnych piosenek. 
Natomiast przedstawienie, nad który teraz pracujemy, ma swoją własną opowieść. Jest 
zupełnie inna kompilacja tekstów, inny motyw przewodni i bohaterowie. Stąd rożne tytuły 
oznaczają mam nadzieję zupełnie różne spektakle. 

A dlaczego Mambo Spinoza? 
Ponieważ to jest inny materiał muzyczny, który kojarzy mi się najbardziej z karnawałem z Rio 
- taki niesentymentalny, dający dużą dynamikę, którą mam nadzieję będą mogli Państwo 
znaleźć z tym spektaklu. 

11 
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Elżbieta Wernio - wywiad 

Elżbieta Wernio - ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu w specjalności Projektowanie Graficzne. 
Zainteresowaniami zawodowymi na stałe związana 

z teatrem. Autorka wielu realizacji scenograficznych m.in. 
w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrze im. St. I. Witkiewicza w 
Zakopanem, Teatrze w Zielonej Górze, Teatrze TV, Teatrze 
Polskim we Wrocławiu, Teatrze Nowym w Poznaniu . Równolegle 
do działań teatralnych uprawia grafikę projektową, plakat 
teatralny, malarstwo ścienne. 

Plakat do spektaklu utrzymany jest w tonacji błękitnej, czy takiej scenografii należy się 
spodziewać? 

Nie absolutnie. Plakat jest opowieścią o schodach do nieba i o piórkach, które nawiewają się 
z takiej małej dziury w niebie, tak jak w tym spektaklu nawiewają się różne postacie, goście, 
którzy dręczą Starszych Panów. Natomiast prawda jest taka, że mam nadzieję zamknąć 
widzów razem z Panem A i Panem B w jednym pomieszczeniu. Też staniemy się ich gośćmi. To 
nawiewanie będzie się tyczyło także widowni. To wymóg małej sceny, gdzie takie rozwiązanie 
scenograficzne jest możliwe. Pióra symbolizują nam niebo, anioły, to co najpiękniejsze i 
zarazem takie klasyczne. Postaci Starszych Panów na tym tle są konkretnymi, rzeczywistymi 
osobami. 

Czy scenografia będzie współczesna, czy raczej bliższa epoki dwudziestolecia 
międzywojennego? 

Użyłam starych grafik, osadzenia w epoce. Teksty mi podpowiadają, żeby nadać pokoikowi 
nieco surrealizmu, żeby stworzyć klimat w gamie kolorystycznej ciepły, miły, bezpieczny. 
Natomiast ci, co wpadają są szaleni niebezpieczni, lekko upiorni. 

Czy kostium Starszych Panów będzie odbiegał od wyglądu gości? 

Oczywiście, kostiumy Panów będą takie, jakie wszyscy znamy - bezpieczne, eleganckie. 
Natomiast goście będą lekko straszyć swoim wyglądem. 

Bożena Klimczak - choreograf, 
wykładowca przedmiotu taniec 
(w specjalizacji taniec współczesny, 

charakterystyczny i klasyczny) na 
Wydziale Aktorskim PWST we 
Wrocławiu. Jest autorką licznych 
choreografii realizowanych w teatrach 
dramatycznych, widowiskach 
muzyczno-teatralnych, koncertów 
plenerowych prezentowanych 
w ramach Festiwalu Dialogu Czterech 
Kultur, czy PPA. Wiele z nich 
zarejestrowała telewizja. 

Piotr Salaber - kompozytor, pianista, 
wokalista i dyrygent. Przeważającą 

część jego dorobku kompozytorskiego 
stanowi muzyka teatralna. Jest 
autorem muzyki i opracowań 

muzycznych do kilkudziesięciu 

spektakli teatralnych, kilkuset 
piosenek, programów radiowych 
i telewizyjnych, a także utworów 
orkiestrowych, chóralnych 
i fortepianowych. 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber), reż. Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 
Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Mikołaj Kopernik - dwa światy (Janusz Komorowski), reż. Mirosław Siedler 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż Marcin Sławiński 
Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), 
reż Julia Wernio 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (wg Barbary Rosiek), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Całe Sax (wg Agnieszki Osieckiej), rei. Cezary Domagała 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żlła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Patakl), reż. Andrzej Ozga 
Celebracje (Krzysztof Bizio), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), rei. Bo1usław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (Marek Grechuta), reż. Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my„. róbmy swoje (wg Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaamarek 
Dzieła wszystkie Szekspira„. w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewtcz· 
Gang Słowika (wg Juliana Tuwima), reż. Krzysztof Grabowski, 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bo1usław Semotiuk 

W PRZYGOTOWANIU: 
Ksląże i Żebrak (Mark Twain), reż. Konrad Szachnowski 
Opera za trzy grosze (Bertold Brecht), reż. Natalia Babińska 

r 

Żeby zrozumieć ten rodzaj abstrakcyjnego 
żartu potrzebny jest pewien zasób wiedzy, 
pewien poziom kultury, ale odbiera się go 
w sposób intencjonalny, patrzy na formę, na 
teksty. Kabaret Starszych Panów postawił 

poprzeczkę teatralną, bo przecież był to 
rodzaj teatru w telewizji, bardzo wysoko. 
Dlatego dopiero teraz odważyłem się na tę 
realizację. Stwierdziłem, że zespół aktorski, 
poprzez lata pracy nad różnego rodzaju 
tekstami i utworami dojrzał do realizacji 
"Kabaretu". Znalazł się również twórca 
-reżysera Julie Wernio, który jest w stanie ten 
spektakl na gruncie Teatru Aleksandra 
Sewruka w Elblągu zrealizować w sposób 
szlachetny i zaspakajający zarówno 
oczekiwania publiczności, jak i moje. Nie bez 
powodu pojawia się aranżer Piotr Salaber, 
z którym pani reżysekra współpracowała już 
wcześniej i scenograf Elżbieta Wernio. Mam 
nadzieję, że wszystkie elementy udało mi s i ę 

połączyć tak, że będziemy mieli kolejny 
spektakl, który będzie się cieszył 

popularnością wśród elbląskiej publiczności. 

Chciałbym, żeby właśnie kultura, którą 

reprezentował Kabaret Starszych Panów, 
wróciła. Oprócz tej próby emanowania 
subtelnością przypominamy również utwory, 
które wszyscy znamy, każdy z nich ma swoją 
pointę, swoją myśl. Nie bez powodu spektakl 
nazwałem Starsi Panowie Dwaj. Mambo 
Spinoza . To utwór specyficzny, 
podsumowujący, oceniający pewną 

rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. Dzisiaj 
jest on mocniejszy niż był w latach 
sześćdziesiątych. Życie było mniej brutalne, 
a ludzie bardziej uśmiechnięci. Dlatego też 
Kabaret Starszych Panów funkcjonował i miał 
odbiorców. Obecnie kabaret literacki jest 
sztuką niszową, niekomercyjną . Było Pod 
Egidą, była Jama Michalika, funkcjonuje 
Piwnica pod Baranami. A my mamy "Mambo 
Spinoza" 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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