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WĄSY 

StanisJaw Tym o „Wąsach" 

Wąsy to komedia o Polakach i Polsce. Może 
nie powinienem tego zdradzać, ale po pię
ciu sekundach od rozpoczęcia spektaklu 
wszyscy i tak będą wiedzieli, kogo oglą1 -

dają, w jakim języku i że sztuka dzieje się 
w naszym kraju - jedynym takim obszarze 
na kuli ziemskiej. Jedynym takim, to zna
czy jakim? O to chodzi, że nie wiadomo. 

Polacy i Polska - historycznie i współcze
śnie - są nie do opisania i nie ma lekko 
ten, kto w tej właśnie sprawie sięgnie 
po pióro. Dlatego gratuluję Maciejowi 
Kowalewskiemu, że to zrobił. 

Z podręcznika geografii dla klas V szkół 
podstawowych, już z pierwszego zdania, 
dowiadujemy się, że „Polska jest to kraj 
nizinny". Diagnoza ta zadziwia obiek
tywizmem i dotkliwą prawdą. Reszta 
komentarzy o naszym kraju nad Wisłą, 
wszelkie próby analiz i ocen, to jedy
nie subiektywne przyczynkarstwo. 

Polska jest bowiem obszarem zadziwiają
cych zdarzeń przyrodniczo-metafizycznych. 
Bardzo cenię i lubię tych wszystkich, którzy 
szlachetnym wysiłkiem i talentem stara 
ją się wynieść naszą codzienność na ołtarz 
sztuki1. Pompatycznie to zabrzmiało - wiem . 
Nie wykreślam jednak tego zdania, bo je
stem pompatyczny. Potwierdza się to, po
nieważ jako niewierzący mam poglądy takie 
same, jak Bóg. Stąd więc podzielam tu Jego 
opinię o Macieju Kowalewskim. Jaką opinię? 
Dowiecie się Państwo, gdy wybierzecie się 
na Wąsy. 

~varszawa , we wrześniu 2012 r. 
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PS. Zrobi-Iem sobie 
taki eksperymencik. 
Napisałem sześć liter: 
P-0-L-S-/(-A 
i spróbowałem różnie 
je poprzestawiać. 
Uzyska/em takie oto 
wyniki: LOS l<PA, 
l<OLAPS, PLASl<O, 
!<OSA.PL. 
Stanisław Tym 

Marcin Perchuć {01. Hubert Komerski 



Teatr Montownia 

Teatr Montownia to jedna 
z pierwszych niezależnych grup 
teatralnych w Polsce. 

Założyli ją w i996 r. trzej absolwenci ówcze
snej warszawskiej PWST: Adam l<rawczuk, 
Rafał Rutkowski i Maciej Wierzbicki. 
Później dołączył do nich Marcin Perchuć, 
również absolwent PWST. 

l<rytycy zgodnie twierdzą, że Montownia 
jest jedną z ważniejszych grup, jakie po
jawiły się na polskim rynku teatralnym. 
Montownia konsekwentnie definiuje 
własny model teatru - niezależnego, 

wolnego od biurokracji, otwartego 
na nietuzinkowe pomysły i gotowego 
wspierać innych twórców. Montownia 
jest teatrem, który nie posiada wła 

snej sceny, obecnie gra gościnnie 
m. in. w Studio Buffo, Teatrze Polonia 
oraz w Och-Teatrze. 

-·-· ... 
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Biogramy twórców 
Aktorzy Teatru Montown ia 

IM'3ili;MM6911 ; 18friiHU;iii!H 
Ab olwent aktor<; twa warszawskiej PWST ; Absolwent \.Jvdzialu ktor~kiei;:o war zawskiej 
(1996). Wspólzałoiyt iel, a zarazem aktor Teoatru : P~.JST (199CJ). Od kilku lat pracuje na \\iydziale 
Montownia. Jei;:o kariera arty tyczna je~t 'ci- : 1\l<tor kim Akademii Teatralnej w Warszawie. 
~le powiazana z działalno cią Montowni. ; Przed dołączeniem do :'vlontowni, /. pasją 
Wyreżyserował '>pektakl Montowni O mój ; oddawał ię prac d1iennikarskiej, b)ł re.por· 
tato, biedny tato .... oraz one-mn11 siw" Rafała terem. kore pondentem, montaż ~tą. prze-
Hutkowskie~o cks polski. Współprarnwał rów· prowadzał v. ywiady i audycje dla Radia l<olor. 
nież z I r1.v<;1tofem Materna prz -.pektaklu pracował rÓ\ nie.i w Radiu Wawa. 
KrzymofM. llipno1n w Teatrze Polonia. Ponadto Gra ~o5c in nit' w Teatr1e Polonia i Teatr ze 
prowadzi warsztaty teatralnl' i wystawia spek· Pow5zech11ym. Od t cznia 2011 r. w "tępuje 
takle 1 odbywajacymi kart; pozbawienia wol- w monodramie Ojch·c Bóg, wvst.1wianym obec-
ności. \v Areszcie C.il'dClym na Mokotowie nie na malej -.ct>nie Teatru Polonia. a du.Zym 
stworiył Grupę Teatralną (4, która w 2007 r. ekr;inie zai;:rał m.in. w filmach duetu l<onecki-
zaprelen1owała spektakl ·w1y L iycia wzir;te. Saramonowicz - f'ól serio (2000) i Ciało (2003). 

dtur11id~t w 1008 r. miała premierę wyreży· ale najwaźniej-.za rola b~la kreacja premiera 
serowana przf'7 nir~o jednoaktówka hnrb . l'onstantego Jur kie~o w serialu ~nie zki 
lyma. Na dużym ekranie wv tapil m.in. w fil- Holl;:ind Ehipa (1008). 

mach duetu l<ont>cki- aramonowicz - f'ó/ serio 
(2000} i Ciało (20031. 

-·-· ... 



Absolwent Wydziału Aktor kie~o warszaw Absolwent Wydziału Aktorski~o warszawskiej 
skiej PWST (1996). Współtwórca, aktor 1 dy- PWST (1996). Razem z Adamem Krawczukiem, 
rektor artystyczny Teatru Montownia. Za~rał Rafałem Rutkowskim i Marcinem Perchuciem 
we wszystkich spektaklach Montowni. Wraz od 12 lat tworzy Teatr Montownia. Występuje 
z dramatopisarzem Michałem Walczakiem ~ościnnie w pektakla h Teatru Polonia 
stworzył niepowtarzalny qatunek one-mon Teatru IMKA, Och-Teatru i tudio Buffo. 
show. Od trzech lat jesto talent komediowy Zdobywca licznych na~ród zespołowych dla 
można podziwiał w kolejnych solowych w Teatru Montownia m.in. za spektakle Zabawa, 
tępach: To nie jest ltroj dla wielltich ludzi, Opec elnrostwo ltaptna Ttstosteron 1 Utw6r sen-

polslri i elts polslt1. Występuje też ~o~c1nnie tymtntalny na czterech olrtor6w oraz laureat 
w spektaklach Teatru Polonia. Był nom1no- na~rody im. Leona Schillera za os1ą~nięcia 
wany do Feliksów warszawskich w 2010 r. za artystyczne w sezonie 1997/1998 dla Teatru 
stworzenie najlepszej pierwszoplanowej roli Montownia. 
męskiej w spektaklu Ojciec polslri. Wystąpił a dużym ekranie wystąpił m.in. w filmach 
m.in. w filmach duetu Konecki-5aramonowicz duetu Konecki-5aramonow1cz - P6I serio (2000) 

- P61 serio (2000), Ciało (2003), l.tjd1s (2008), i Ciało 2003), zaqrał również w filmie Andrzeja 
Idealny facet dla mojej dz1twczyny (2009) }air • Male zki Magiczne drzewo 2008), w Malej wiel
sie pozbyć cellulitu (2011 • Widowni telewizyjnej : ki i miłości tuka za Karwowskie~o (2008), 

znany jako Ołuqi z serialu PrzeplS no życie cz : Ostatnia alrcjo Michała Roqalskie~o (2009) oraz 
jako doktor Kraśnik z Dalelra od noszy. : Maraton Tańca Ma~dy Łazarkiewicz {2011 • 

• 
Wifcrj no stronie: www.m(olrutlrowslr1.com . 
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Biogramy twórców 
Sceno~rafia muzyka kostiumy 

POLA GOMÓŁl<A PIOTR RYBl<OWSl<I 

KostiumoJłrafka. Realizowała ko t1umy m.in. Scen~raf. Reżyser świateł. Architekt. Związany 
do filmu Młyn i krzyż Lecha Majewski~o (2011 z berliń kim teatrem Hebbel am Ufer, biu
oraz krótkometrażowych produkcji iemiany rem architektonicznym LS Architekturburo 
{2009) i Sprawa Janusza W (2009). Asystentka oraz projektami międzynarodowymi takimi 
kostiumOJłrafa w filmach ala samob6jc6w jak Timem a can CGlobal solarigraphy project in 
Jana Kornas (2011) i Idealny facet dla mojej Madrid). W Pol ce był autorem scenostrafii i re
dne:wczyny Andrzeja Saramonowicza (2009). żyserem świateł do pektakli Operapholia ze
Współpracuje z Maciejem Kowalewskim, społu Postodno w Teatrze Muzycznym Capitol 
stworzyła kostiumy do wyreżyserowane- • we Wrocławiu (2007) Wyścig spermy w reż. 
fitO przez nie~o spektaklu ieglarz w Teatrze ! Macie1a Kowalewskie~o 2007), Obywatel M 
Dramatycznym w Płocku (2012 • ! - Historyja w reż. Macieja KowalewskieJłO 

BARTOSZ DZIEDZIC 

• w Teatrze Dramatycznym w Płocku (2008), 

: a także reży erem świateł do spektakli 
• w Teatrze na Woli: Oczy Brigitte Bardot w reż. 

Kompuzylor muLyki do !ipektakli teatralnych • Macieja Kowalewskiesto (2008) Ostotni Żyd 
ale także do wielu znanych kampanii reklamo- w Europie w reż. Ol~i Chajdas 2008 czy Upiec 
wych. Jest również producentem płyt Lecha • w ret. Iwana Wyrypajewa (2009 oraz sceno
Janerki Fiu Fiu (2002) oraz nastrodzonych : ~rafii 1 reż eri1 świateł do spektaklu i filmu 
Fryderykami Plagiot6w (2005). Od lat współ- • reż. Ma 1eja Kowalewskiesto Trzy siostrzyczlr1 
pracuje z Maciejem Kowalewskim kompo Trupłt 2010 • 

nując muzykę do jefitO spektakli, m.m. Bomby Był or~anizatorem prezentowanej w Teatrze 
(2006), Obywatela M. (2008), Wyścigu permy na Woli w aw Solangrofia - światloczule ob
(2007). Prz~towywał tez muzykę do pekta- razy a także prezentował na niej swoje prace . 
kii w warszawskim Teatrze a Woli, m.in. Upca 
Iwana Wyrypajewa (2009 czy Ostatniego iyda : 
w Europie Tuvi Tenenbom (2008). ! 
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MECENAS SP!llAKLU: 

RICOH 
imagine. change. 

PREMIERY W SEZONIE 1011/1013 SĄ DOFINANSOWANE IE ŚRODKÓW: PATRONI MEDIALNI: 

MIASTO 1- Młn.l•t•111twa o STOlEaNE ~ Kultury 
WAPSZAWĄ I Dzł•cblcll.,. 

Ha.rocll~VQ • 

PARTNER PREMIER DORADCA PRAWNY MECENAS IECHNOLOGICZNY 
TEATRU POLONIA I OCH·TEATRU: TEATRÓW TEATRÓW: 

C1M'S1 @ 
Uw .Ta.x 9 i LLENNi UM• 

·•· ' " 

·~łą o net 
EXKLUSW org~g 

SPONSOR PREMIER 
TEATRU POLONIA I OCH·TEATRU: 

a 
PGNiG 

• 
PARTNER 
OCH·TEAIRU: 
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AMARISTO 
Jako wielcy pasjonaci teatru, jesteśmy wrażliwi na oczekiwania 
publiczności i dbamy o to, aby kawiarnia teatralna była 
kontynuacją oraz swoistym dopełnieniem spotkania ze sztuką. 

www.amaristo.pl 



To że sztuka ma wielką moc nie oznacza, że sama nie 
potrzebuje wsparcia. W PGNiG dobrze to rozumiemy 
i dlatego chętnie wspieramy polskich artystów. 
PGNiG - sponsor spektakli premierowych w Teatrze Polonia 
i Och-teatrze. 

www.pgnig.pl 

PATRON MEDIALNY SPEl<TAl<LU 

a 
PGNiG 



to będzie Twój numer 

BioRepair 
0SO~AYA 

polecam córc~~ 

J - -

SKUTECZNY 
DLA KOBIET 

O WRAZLIWEJ 
SKÓRZE 

www.soraya .pl 

FUNDACJA l<RYSTYNY JANDY 

NA RZECZ l<ULTURY 

PREZES FUNDACJI 

l<rystyna Janda 
CZŁONEK ZARZĄ_DU FUNDACJI 

Maria eweryn 
RADA FUNDACJI 

Janu z Jaworski, Ernest Jędrzejewski, 
Jerzy Karwowski, Magdalena Kłosińska 
DYREKTOR TEATRU POLONIA I OCH-TEATRU 

Katarzyna Błachiewicz 
ORGANIZACJA PRACY TEATRU 

Barbara Bogucka, Patrycja Dembska 
KOMUNIKACJA I PR 

Józefina Bartyzel, l(atarzyna Szustow 
IMPRESARIAT 

Iwona Gradkowska 
BIURO OBSŁUGI WIDZA 

Natalia Chodań, Marcin Możdżyń ki 
KONTROLER FINANSOWY 

Aleksander Szafrański 
KASA BILETOWA 

Natalia Chodań , Piotr Bajcar, 
Mirosław Gajkowski, Marcin Możdżyński, 
Tomasz Płacheta 
KIEROWNICY TECHNICZNI 

Mał~orzata Domańska ( cenografia 
i Kostiumy), Adam Czaplicki ( wiatło 
i Dźwięk) 
OŚWIETLENIE I AKUSTYKA 

Tatiana Czabańska, 
Agnieszka Szczepanow ka, Piotr Buźniak, 
Michał Cacko, Adam Czaplicki, 
Rafał Piotrowski, Paweł zymczyk, 
Waldemar Zatorski 
MULTIMEDIA 

Karolina Noiń ka, Piotr Buźniak, 
l<arol Dziewul ki 

WĄSY 

OBSŁUGA SCENY 

Piotr Bajcar, Tomasz Przestępny, Jan Cudak, 
Jarosław Parzyszek, Rafał Rossa, 
Tomasz Rusek, lukasz magalski, 
Piotr Zwolak 
FRYZJERZY/CHARAKTERVZATORZY 

Anna Czerwiń ka. l<atarzyna Marciniak, 
A~nieszka Rębecka, Hubert Grabowski 
GARDEROBIANE 

Wiesława l<amińska, Ewa Klimaszewska, 
Maria Pińkow ka, Władysława Trejnis 
PROWADZENIE SPEKTAKLI 

Magdalena Jawor ka, Ma~dalena Kłosińska, 
Alicja Przerazińska, Ewa Ratkowska, 
Rafa ł Ro sa, Marta Więcławska 

DANE TELEADRESOWE 

OCH-TEATR 

Ul. Grójecka 65 
02-094 Warszawa 
www.ochteatr.com.pl 

TEATR POLONIA 

Ul. Marszałkowska 56 
00-545 Warszawa 
www.teatrpolonia.pl 
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