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Portret rodzinny - opowiesc . . . / . 
o przem1Jan1u, samotnosc1 
i .... dotyku 

Spektakl Trzy siostry wg czteroaktowego dramatu 
Antona Czechowa to obejmująca siedem lat historia jed
nej rodziny. Każdy akt to bardzo intensywne kilka godzin 
z życia Prozorowów. Czechow uchwycił postaci w przełomo
wych momentach ich życia - między każdym aktem mija kilka lat. 
To wyjątkowe spotkania, zdarzenia, rozmowy. Kluczowe 
minuty w życiu bohaterów. Chwile, w których pozornie 
nic się nie dzieje, a tak naprawdę zmienia się wszystko, 
wnętrze człowieka oraz sposób postrzegania rzeczywistości. 

Są to najbardziej dramatyczne chwile, które występują 
w życiu każdego z nas. Pełne dynamiki, ruchu i energii, mimo, 
że niewidoczne gołym okiem, ale odczuwalne, intensywne 
i gęste. 

Trzy siostry to galeria typów, paleta osobowości, ludzi 
w różnym wieku, na innych etapach życia, o zróżnicowanej 
wrażliwości, odmiennym odczuwaniu rzeczywistości i cza
su. To historia postaci, z których każda legitymuje się innym 
światopoglądem i wyznaje inne zasady. W spektaklu zobaczy
my przeróżne sposoby radzenia sobie z dręczącymi myślami 
o przemijaniu, śmierci oraz indywidualne zmagania się z przy
tłaczającym uczuciem samotności. 

Zapraszamy na niezwykły portret rodzinny, w którym każ
dy może się przejrzeć i odnaleźć. 

Pomimo tego, że scenografia i kostiumy przenoszą nas 
do XIX-wiecznej Rosji, życie bohaterów napełniliśmy naszy
mi emocjami i naszym rozumieniem świata. Mamy nadzieję, 
że taki zabieg pozwoli Państwu zadać sobie pytania: 

Co daje napęd naszemu życiu? 
Jak nie bać się śmierci? 
Czy dbamy o najistotniejsze dla nas wartości? 
Dlaczego pomimo rozwoju cywilizacyjnego pod wzglę
dem emocjonalnym (psychologia, psychiatria, psychoana
liza) nadal tak często stoimy w tym samym martwym 
punkcie co człowiek ponad sto lat temu? 

Jako twórcy podkreślamy, że: 
Czechow nie jest nudny i ma świetne poczucie humoru! 

• 
Przy budowaniu postaci inspirujemy się Mike'iem 

Leigh, do zbudowania atmosfery spektaklu wspomagamy 
się Andriejem Tarkowskim, a do całości dodajemy szczyptę 
Quentina Tarantino! 

Magdalena Mik/asz 



Wesoła, nie smutna! 

Po triumfach Czajki i Wujaszka Wani teatr nasz nie mógł 
już się obyć bez nowej sztuki Czechowa ( ... ) 

Nareszcie, ku ogólnej radości, nadesłał nam Czechow 
pierwszy akt nowej sztuki - bez tytułu. Potem nadesłał drugi, 
trzeci; brakowało tylko ostatniego. W końcu przyjechał sam 
z ostatnim aktem, więc wyznaczyliśmy czytanie sztuki wobec
ności autora. 

W foyer ustawiono wielki stół przykryty suknem, wszy
scy usiedli wokoło, a Czechow i reżyserzy pośrodku. Obecny 
był cały zespół aktorski, statyści, niektórzy robotnicy i krawcy. 

Nastrój był podniosły. Autor denerwował się i nie czuł 

się zupełnie pewnie na swym prezydialnym miejscu. 
Często się zrywał, odchodził, spacerował, zwłaszcza wtedy, 
gdy dyskusja przybierała, według jego mniemania, kierunek 
nietrafny lub dla niego nieprzyjemny. Dzieląc się wrażeniami, 
wywołanymi nową, tylko co przeczytaną sztuką, jedni nazywa
li ją dramatem, inni tragedią, nie dostrzegając, że wszystkie 
te określenia wywołują zdumienie Czechowa. Jeden z mów
ców, usiłując zabłysnąć swym adwokackim krasomówstwem, 
rozpoczął z patosem swą mowę banalnymi słowami: 

- Zasadniczo nie zgadzam się z autorem, ale„. itd. 

Tego „zasadniczo" Czechow nie wytrzymał. Wyszedł 

z teatru, starając się zrobić to niepostrzeżenie. Gdy zauwa
żono jego nieobecność, nie od razu zrozumieliśmy, co zaszło, 
myśleliśmy, że zachorował. 

Po zakończeniu konferencji popędziłem do mieszk~nia 
Czechowa i zastałem go nie tylko rozdrażnionego i rozgory
czonego, ale rozgniewanego, co mu się rzadko zdarzało. 

- Przecież tak nie można.„ Proszę was, „zasadniczo"! -
wykrzykiwał, przedrzeźniając mówcę. 

Widocznie to banalne słowo przekroczyło granice jego 
cierpliwości. Istniała jednak i inna przyczyna. Okazuje się, 

że dramaturg był przekonany, że napisał wesołą komedię, 
a w czasie czytani:a wszyscy słuchacze wzięli ją za dramat 
i płakali. To nasunęło mu przypuszczenie, że sztuka jest nie
zrozumiała i zrobiła fiasko. 

Opisane fakty miały miejsce pod koniec 1900 roku, 
a rzecz dotyczy prapremiery Trzech sióstr 

w reż . Konstantego Stanisławskiego. 
Konstanty Stanisławski , Moje życie w sztuce 



























ANTON CZECHOW do Włodzimierza Tichonowa 
22 lutego 1892 r., Moskwa 

( ... ) Potrzebna Panu moja biografia? Oto ona. 
Urodziłem się w 1860 r. w Taganrogu. W 1879 r. ukoń
czyłem gimnazjum taganroskie. W 1884 r. ukończyłem 
stućłia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Moskiew
skiego. W 1888 r. otrzymałem Nagrodę Puszkinowską. 
W 1890 r. odbyłem podróż na Sachalin przez Syberię 
i wróciłem drogą morską. W 1891 r. zrobiłem tournee 
po Europie, piłem tam świetne wino i jadłem ostrygi. 
W 1892 r. bawiłem się wraz z Włodzimierzem 

Tichonowem na imieninach. Drukować zacząłem 

w 1879 r. na łamach „Ważki". Wydania moich utworów: 
Pstre opowiadania, O zmierzchu, Opowiadania, Ludzie 
posępni oraz osobno duże opowiadanie Pojedynek. 
Grzeszyłem również na polu dramaturgii, co prawda 
z umiarem. Tłumaczono mnie na wszystkie języki 

z wyjątkiem obcych. Gwoli ścisłości, Niemcy już dawno 
zaczęli mnie tłumaczyć. Czesi i Serbowie również są 
mi przychylni, Francuzi, owszem darzą mnie wzajem
nością. Tajemnice miłości poznałem w wieku lat trzyna
stu. Z przyjaciółmi - zarówno lekarzami, jak i literatami 
- utrzymuję najlepsze stosunki. Kawaler. Pragnąłbym 
przejść na emeryturę. Medycyną param się nadal, 
i to nawet do tego stopnia , że zdarza mi się latem do
konywać sekcji zwłok w zakresie medycyny sądowej, 
czego nie robiłem od kilku lat . Spośród pisarzy cenię 
najwyżej Tołstoja, spośród lekarzy - Zacharjina . 

Zresztą to wszystko bzdury, niech pan pisze, 
co chce. Jeśli zabraknie Panu faktów, można je zastą
pić liryką.( .. . ) 

MAGDALENA MIKLASZ 

Potrzebna do programu moja biografia ... Urodzi
łam się w 1983 r. w Krakowie. Tam ukończyłam szkołę 
muzyczną w klasie skrzypiec. W 2007 r. ukończyłam 
studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, 
a pięć lat póżniej wspaniały Wydział Reżyserii Drama
tu w krakowskiej PWST. W 2013 r. ostatecznie opu
ściłam miasto rodzinne. Ponad dziesięć lat, z wielką 
przyjemnością, realizowałam w Dynowie wspólnie 
z zaprzyjażnionymi artystami , aktorami, muzykami, tan
cerzami i mieszkańcami miasteczka wielkie spektakle 
plenerowe. Współpracuję z wieloma teatrami w Polsce 
m.in. Teatrem Łażnia Nowa w Krakowie, Teatrem Nowym 
w Poznaniu, Tea t rem Malabar Hotel, Teatrem Muzycz
nym w Gdyni i Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu. 
W ciągu ostatnich lat dostałam kilka nagród. Zwiedzi
łam i poznałam prowincje wielu europejskich krajów, 
muzykując na ulicach i zaprzyjażniając się z miejscową 
ludnością . Nie mam jeszcze męża, ani dzieci. Tajemni
ce miłości poznałam dość póżno. Z filmowych reżyse
rów cenię sobie najbardziej Quentina Tarantino i Mike'a 
Leigh, a spośród teatralnych Krystiana Lupę i Krystiana 
Lupę . 

Zresztą to wszystko bzdury ... proszę sobie resztę 
dorysować. 



ALEKSANDRA KRZAKLEWSKA 
Oto ona. Urodziłam się w 1986 r. w Krakowie 

jako czwarte dziecko kochającego się małżeństwa. 
W 2000 r. ukończyłam Nowodworek. W 2004 r. z ża
lem wyjechałam z rodzinnego miasta, żeby studiować 
aktorstwo w Łódzkiej Filmówce. W 2010 r. podczas 
stypendium w Szkole Teatralnej w Lipsku nie miałam 
na nic siły i właśnie w tej ciemności zrodziła się wspól
nota Europe Waits i nowe życie. Na wiosnę wycofałam 
się z „Chóru kobiet". Zrobiłam dramaturgię do Don Ki
szota w Pałacu Kultury i grywałam to tu to tam, głów
nie tam. Od jesieni 201 O r. pisałam doktorat w PAN-ie: 
miałam dobry temat, inspirującego promotora, ale mało 
czasu, bo męża i synka. Z szopką kolbuszowską kolę
duję z rodziną i przyjaciółmi w domach opieki, a z dzie
ciakami ze wsi Trzęsiny na Lubelszczyżnie robię wido
wiska teatralne. I mam wszystkiego pod dostatkiem. 

EWA WOŹNIAK 
Chcecie biografii, oto biografia. 
Zaczęłam się od krzyku rozkoszy na plaży w Buł

garii. Nieżle - prawda? 

Potem, no cóż ... Pierwsze lata jak spod ciem
nej chmurki. Małe miasteczko bez perspektyw, gdzieś 
na śląskiej ziemi. 

Jakaś siła odśrodkowa wyrwała mnie i rzuciła 
w świat - Na szczęście!!! Od ponad 15 lat jeżdżę, uczę 
się, patrzę, słucham. 

Po drodze zatrzymałam się na dłużej w Białym
stoku (4 lata Akademia Teatralna - Lalki - odkrywanie 
cichych szeptów przedmiotów); w Gardzienicach (5 lat 
APT/OPT- otworzenie głosu, ciała, głowy); w Dynowie 
(12 lat spektakle Dynowskie - kreacja, szaleństwo, pa
sja, przyjażń), w czeskiej Pradze (Damu - scenografia 
wzięcie byka za rogi - mojej pasji, która stała się moim 
zawodem, spacery do rana, tango). 

Teraz odkrywam Polskę, a raczej polskie podzie
mia teatrów, gdzie zazwyczaj znajdują się pracownie 
scenograficzne. Znam wysokie okna z widokiem na mo-

rze Teatru Muzycznego w Gdyni; marmurowe posadzki 
Teatru Animacji w Poznaniu; sale w opuszczonej szkole 
w Łażni Nowej w Krakowie; wąskie korytarze na Scenie 
Przodownik w Warszawie; i wiele innych. Z otwartym 
sercem i wielką radością biorę udział w przeróżnych 
działaniach edukacyjnych i twórczych. W wolnych chwi
lach odwiedzam przyjazne domy rozsiane w różnych 
miejscach na mapie i rozwijam swoje mniejsze ważne 
pasje - rzeżbę i instalacje. 

Ale my tu gadu gadu a i tak sobie dokleicie, do
szyjecie, naderwiecie, co będziecie chcieli - proszę 

bardzo - jeśli drogę ku mnie wam to wskaże. 

ANNA STELA 
Moja biografia... Proszę bardzo. Urodziłam 

się 21 pażdziernika 1984 r. W 2007 r. na Wydzia
le Wokalnym ukończyłam Szkołę Muzyczną li st . 
im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Dwa lata póżniej zo
stałam absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Te
atralnej im . Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział 
Aktorski). 

Współpracuję z takimi teatrami, jak Łażnia Nowa 
w Krakowie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr 
im . W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatr Malabar Hotel, 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. W zasadzie można 
tutaj jeszcze wymienić Teatr Stary w Krakowie, bo teo
retycznie gramy jeszcze Przemianę .. . 

W 2008 r. wyjechałam do Petersburga po nagro
dę zdobytą w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 
Szkół Teatralnych . Miotana wątpliwościami wróciłam do 
Polski żeby kontynuować studia. W efekcie jestem pol
ską aktorką, autorką muzyki teatralnej, domową produ
centką muzyczną i wokalistką. 

Jeśli chcecie coś jeszcze dopisać, to śmia
ło - prawda albo wymyślone, tylko żebym się póżniej 
nie wstydziła. 



MARTA BURY 
Urodziłam się w 1976 r. w Rzeszowie. Zaczęłam 

tańczyć w wieku 8 lat. Z wykształcenia jestem magi
strem socjologii, ukończyłam Uniwersytet Rzeszowski. 
Po dwóch latach nauki improwizacji oraz różnych tech
nik tańca i pracy z ciałem pod okiem Witolda Jurewi
cza', zostałam dyplomowanym nauczycielem tańca 
współczesnego, a rok póżniej zdobyłam dyplom aktora
lalkarza. Jestem związana z Teatrem Maska. Role które 
dużo zmieniły, w moim myśleniu o teatrze to: Salome 
w Salome, Iwona w Iwonie, księżniczce Burgunda, 
Bianka w Białym małżeństwie, Małgorzata w Niech żyje 
cyrk, Siostra w Biegunach i tytułowa Mała Syrenka. 
W wieku 20 lat urodziłam córkę Olgę. Razem z przy
jaciółmi stworzyłam TEatr Gestu (1998-2008), z któ
rym odwiedziłam wiele polskich festiwali teatrów tańca 
i zdobyłam kilka nagród. Od 2008 r. zaczyna działać 
stowarzyszenie „Pełna kultura", w którym realizujemy 
ideę współpracy między twórcami różnych dziedzin 
sztuki i organizujemy „piątki pełne kultury". Od 2014 r. 
zaczyna działać Teatr tańca O.de.la. - moje miejsce 
eksperymentów choreograficznych i poszukiwań w za
kresie motoryki, technik poruszania się i ekspresji ru
chowej. Stworzyłam wiele choreografii do spektakli te
atrów lalek m.in. w Warszawie, Lublinie, Bielsku-Białej, 
Katowicach. 

Może wystarczy, może za dużo, kreśl jak chcesz, 
zmieniaj, nie jestem przywiązana do tego życiorysu. 
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