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Obsada (w kolejności ukazywania się na scenie): 

Szef: Robert Trybus 
Jakub - Rebeliant: Norbert Burkowski I Marek Wolny 
Łucja - Rebeliantka: Karolina Bondaronek I Anna Dzierża 
Piotr - Rebeliant: Filip Jurkowski 
Tancerka: Anna Ochman 
Starsza Pani - matka - Rebeliantka: Zina Zagner 
Pani z pieskiem - Rebeliantka: Lea Pradziński 
Pan - mąż Pani z pieskiem - Rebeliant: Tomasz Poniży 
Pan li (rosyjski emigrant J - Nauczyciel - Rebeliant: Stanisław Michno 
Dozorczyni: Ola Barczyk 
Agnieszka: Magda Furmanek 

W roli Bohatera: Wojciech Michno 

Światło: Jakub Sierpacki 
Dźwięk: Leszek Olejarczyk 

W spektaklu wykorzystano utwory muzyczne: 
"Ah, vita bella!" (wyk. L'Arpeggiatta - Christina Pluchar) 
"Pourquoi tu m'appelles" (wyk. Camille) 

Od „La Huchette" do „Comedie franc;aise", 
czyli Od „Łysej Śpiewaczki" do „Ten fantastyczny burdel" 

Dramaturg, eseista, powieściopisarz, intelektualista zaangażowany, orędownik 
radykalnej krytyki społeczeństwa, osobowość nieprzeciętna i obrazoburcza, jest 
Ionesco pisarzem zajmującym poczesne miejsce w literaturze światowej. Należy do 
tych nielicznych , których już za życia okrzyknięto klasykiem. Polska prapremiera 
spektaklu odbywa się na niecały tydzień przed 18 rocznicą śmierci autora.Sztuka 
„Ce formidable bordel" Eugene Ionesco jest finalnym akcentem jego 
dramatopisarskiej twórczości, która rozpoczęła się od małych teatrzyków w Quartier 
Latin, by wejść następnie tryumfalnie na najważniejsze sceny Francji i świata. 
Główną postacią dramatu jest Bohater, lub raczej antybohater figura dziwna i 
zaskakująca widza swoim milczącym zachowaniem. Uporczywe milczenie 
Bohatera staje się w kontekście sytuacji scenicznych oraz w obecności innych 
postaci niezwykle wymowne i teatralnie atrakcyjne. Sztuka obfituje w błyskotliwe 
dialogi i monologi, pełne intelektualnej i językowej finezji oraz filozoficznej głębi. 
Dochodzi do tego mistrzowska charakterystyka postaci , bardzo trafna i prawdziwa 
psychologicznie. Uderzająca dla odbiorcy jest ponadto aktualność utworu i jego 
uniwersalny, ogólnoludzki wydźwięk. 
„Ce formidable bordel", w świetnym opracowaniu scenicznym Stanisława Michno, 
odsłania jeszcze raz typowe cechy antyteatru, teatru absurdu, którego Ionesco, 
obok Samuela Becketta, pozostaje głównym przedstawicielem. To teatr ukazujący 
samotność człowieka ' i mizerię ludzkiej kondycji, absurdalność egzystencji oraz 
daremność pytań o sens życia. 
Jakie jest przesłanie „Ce formidable bordel''? Odpowiedź należy do widza .... 

Leon Zaręba 

Akcja pierwszych scen sztuki zawiera wypowiedzi pełne dowcipu, ale i refleksji 
poświęconej aspektom jednostkowej moralności, po czym przechodzi w wymiar 
społeczno-polityczny, aż po parodię rewolucji, w której centrum znajduje się (jak w 
całym utworze ) postać prawie milczącego Bohatera, spadkobiercy wielkiej fortuny. 
Dotąd klepiący biedę, został on rzucony w obcy mu świat, gdzie znalazł się wobec 
postaw ludzkich, których nie rozumie. Czas w tym świecie jakby nie miał znaczenia, 
mija tak niepostrzeżenie, że ludzie starzeją się w mgnieniu oka, to znów snują się i 
mówią jak umarli, lata skracają się do dni, dni do chwil, w których przed oczyma 
Bohatera jawią się zdarzenia i postaci quasi realne. 
Stwórca raz czy dwa wspomniany, znajduje się tu na dalekim, niewiele na pozór 
znaczącym marginesie. Kelnerka, zakochana w Bohaterze mieszkająca z nim, nie 
wiadomo, przez jedna dobę, czy przez cztery lata, roztacza utopijną wizję kraju; 
"gdzie ludzie będą szczęśliwi, bo serca ich będą przepełnione miłością''. Biblijna 
proweniencja tego obrazu zdaje się nie budzić wątpliwości. 
Bohater, choć milczący, przygląda się temu nierzeczywistemu światu , szukając 
jakiegoś sensu istnienia, gdy naraz, samotny, doznaje olśnienia, jakby buddyjskiego 
Satori i woła "To wszystko gigantyczna blaga, fantastyczny burdel!" -widząc w tym 
dzieło jakiegoś figlarnego Demiurga. 

Leszek Elektorowicz 



Postać Bohatera w sztuce Eugene Ionesco "Ten fantastyczny burdel" jest tak 
niejednoznaczna i zagadkowa, że prowokuje niejako do konfrontacji z widzem, 
poszukującym w teatrze doznań nie tylko rozrywkowych. Bo choć sporo tam 
osobliwego humoru, to jednak nie jest to komedia traktująca o wiadomym domu; 
ale właśnie Bohater prowokująco i obrazoburczo w pijackiej ekstazie tak określa 
świat - nasz świat. Gorzkie to i absurdalne przecież, ale właśnie twórca Teatru 
Absurdu skłania nas do zastanowienia się nad sobą i światem w kategoriach 
kanonu moralnego. W 1973 r. Ionesco adaptuje na scenę własną powieść 
"Samotnik" i w tymże roku sztuka "Ce formidable bordel" zostaje wystawiona w 
Teatrze Moderne w Paryżu. Potem wystawiano tę sztukę na scenach Francji, 
Niemiec, Kanady. W 1994 r, Ionesco umiera w Paryżu. Po dzień dzisiejszy teatry 
chętnie wystawiają jego sztuki , bo Ionesco bawi, oburza, przestrasza. Nie 
pozostawia nas obojętnymi. 
W ostatnich latach swojego życia Ionesco jak gdyby zwrócił się do duchowości 
człowieka. I ten aspekt również chcielibyśmy zaakcentować w naszym spektaklu -
po raz pierwszy przedstawianym w Polsce - w wykonaniu całego Zespołu Teatru 
M.l.S.T. 
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Stanisław Michno - reżyser 
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