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AUDIENCJA II" Bogusława Schaeffera miała swoje pierw
sze wykonanie w roku 1969 na koncercie Zespołu MW 2 

'' w salach BWA w Krakowie. Od tej pory była prezento-
wana wiele razy w Polsce, w całej Europie Zachodniej, a także 
w Iranie i Meksyku. „Audiencja Il" jest wykładem o muzyce, 
z surrealistycznym epizodem sennym pośrodku utworu. Jest 
to wykład specyficzny, kreowany przez aktora i w trakcie jego 
trwania ciągle przeobrażany. Forma tego wykładu jest po części 
opisana didaskaliami autora, a po części jest improwizacją akto
ra, dlatego każde wykonanie „Audiencji Il" jest z założenia 
i n n e. Ważną częścią tego utworu jest specyficzna „rozmowa" 
z publicznością, która uczestniczy w wykonaniu „Audien
cji II", tym samym stając się jej „akiorem". 

MIKOŁAJ GRABOWSKI jest aktorem i reżyserem. Ukończył 
PWST w Krakowie na Wydziale Aktorskim (1969) i Reżyserii 
Dramatu (1977). Obecnie jest wykładowcą tej Uczelni. Grał 
w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie i w Zespole MW 2 
z Krakowa. Reżyserował w Jeleniej Górze, Łodzi, Opolu, Pozna
niu, Warszawie, najwięcej jednak w Krakowie. Był dyrektorem 
Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Za „Kwartet dla czterech aktorów" i „Scenariusz 
dla trzech aktorów" Bogusława Schaeffe:ra, „Daczę" I. Iredyń
skiego, „Pamiątki Soplicy" H. Rzewuskiego, „ Trans-Atlantyk" 
W. Gombrowicza, „Irydiona" Z. Krasińskiego otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień na festiwalach w Szczecinie (Małych Form), 
Opolu (Klasyki Polskiej) i Wrocławiu (Dramaturgii Współ
czesnej). 

Jest laureatem nagrody im. Konrada Swinarskiego przyzna
nej mu przez miesięcznik „Teatr" za „ ... samodzielne i oryginal
ne dokonania artystyczne ... " 

W Teatrze STU wyreżyserował „Scenariusz dla trzech akto
rów" oraz „Kto się boi Wirginii Woolf?" E. F. Albee; w przed
stawieniach tych występuje także jako aktor. W repertuar:ze 
teatru znajdują się również: „Audiencja V" Bogusława Schaef
fera - monodram Andrzeja Grabowskiego, który współreżyse~ 
rował Mikołaj Grabowski, oraz „Audiencja II", którą sam wy
konuje. 
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T eatr STu Alołyl Krąntof .rutmld li lu&ep uu rolla. Pnes dwlldsldda la& bJrl 
to teatr Jedneso poblellła. - • ll&6eym smlellłal al'9 dorutal I a1lkal •woJeJ 
wlaaneJ droSI w tyctu oru w atuce. · 

Z Teatrem STU swl....U 8lę - na llr6eeJ ~:I na. dlułej - :malli dsY alttorą. 
komposy&orzy, •cenogralowle. scenanyilcl. poeci l 1lrlrł7ey. m. In • .raa LukoW81lł 
sm. traclcsllłe w 11'11 r.>. WoJctec.b Paollłalt. Olslerd Lululaewlc:s. .reny Trela. 

.rersy Stuhr. Prandaek Mula. Wlodslmlen .r..amkl. BolMlaw Grecsylbld,, Wlodslmlen 
Sł&Dlew•kl, Krąntof Ssw8Jster, .raa Kanty Pawlmklewla • .raa Polewka. .raa Sawka. Le
aell A. MocsW.kl, Knyatof Mlklaaewwlll. Edward Cbudslmld. 

Teatr STU w plerwnych latach sweso 18&Dlenla był teatrem nudencldm. w 1'75 rolla. 
ll'J'*uMc mecenua w ZJednocsonycb Prsedslęblontwac;ll 1ton7wllowych. nal uę waaem 
.-efesJonalnym. 

STU Jest teatrem w drodse. zacbowuJ• clłlsloU własnej &radycJI, (IOS08łaJe otwarł>' 
na nowe Idee I formy w ła&rse oru posa Dlm. D1do podri:luJe po ilwlede. swoje •pell-
łaltle presentowal w pnealo dwudslesłu llr8jach lłuropy. AsJI I Ameryki. · 

Poauklwanla I dollonallła ańynyane STU najpełniej Odswterdedl&M _.łęp&Mce 
•peldaltle: 
- .,Pamlęłnlll wariata" (lHI) - adaptacja scellłcsna opowiadania M. GoSola. 
- „Spadallłe" (1'71) - &ea&raJ.ny mallłfen poulellła a. 
- • .Sennik poł8kl" pm) - wlwlsellcJa ,,duny poi.ldeJ". 
- ,,E•odus" (lt'lł) - wldowlsllo obnędowe na llanwle poematu L. A. lloaulsllleso. 
- ,,Pacjenci" (1'71) - wldowl•ko buffo na motywach powlnct M. Bułballowa ..Mlńn 

I M&ISOrs&ł&". 
- ,.Bulona lokomotyw&" (Im) - musical li. Grechuty I .r. K. Pawlmklewtcsa na moty

wach s. r. Wltldewk:&a. 
- ,,Donldcboterla" (lłlG) - wldowbllo llonąnu~e formulę myillOWĄ I Hteł'S'CSIUl „Spa

dania" oraz „Sennika poł81deso". 
- ,,.Na bosaka•• (1113) - mlnlopera K. SswsJslera oparła na motywach ułwor6w w. Gom

browicza. 
W ltu roku Teatr STU wylńawll na •woJe dwudslestolecle ,,.Noc ty~ dnłs••• 

c. K. Norwida. Spektakl łen •ł&nowll ilwlado~ cesurę, samyk&J•ą okres popnednl 
I otwler8jĄą dzlalalnoilł Galertl Teatru STU. Pod ~ nuwĄ odbyw8jĄ 8lę - w •ł&lej 
sledstble teatru (Al. KraslAsldeso 11/11), w namlocte (ul. Bydła 31) oras w wollłe eupo
zycyJnym (ul. Bracka ł) - presenł&cje spekł&ldl teatralnych wwnycb oru .•prowadso
.nych • llr8ju I zagranicy koncer&6w muzycznych, nag rad ,,Uve", W'J'•ł&w m.alarsłw&, rze:l
by, grafiki I plakatu. Od 1911 roku •lłCCJalnle przygotowane w tym celu spekł&kle w Ga
lerii Teatru STU ._ &ran•mltowane, ,.na ływo" przez Telewizję Pol•k•· W rezulł&cle STU 
przeksztalcll się w teatr Impresaryjny. 

Właściwa dzlalalnolłł teatru, nawl.-uJĄca do tradycji, koncentruje się w Oilrodku Po
n:uklwaA Teatralnych w ochodzy pod Krakowem, dok•d przenlo81o się Studio Ałltonkle. 
które przez wszystkie lata stanowiło o ływotnoścl Teatru STU. 

Od 1980 roku w STU działa Studio Nagrali D:lwlękowych ZPB, nagrywaJĄce muzykę 
dla potrzeb fonografii, teatru I filmu. 

Tea tr STU, wilród wie lu nagród I wyró:tnle6, posiada ,,Złotą Odzaaltę" za pracę •PD
leczną dla m. Krakowa. 

Teatr STU Jest członkiem zbiorowym Polskiego Klubu Ekologicznego. 
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