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I 

„W STRONĘ KLARYSY" 

I AKT 

ULRICH - (czyli właśnie człowiek bez właściwości) 

II AKT 

MISJA KLARYSY 

III AKT 

Współpraca reżyserska 

Ulrich 
Klarysa 
Walter 
Agata 
Bonadea 
Stu mm 
Meingast 
Grek 
Friedenthal 
(Moosbrugger 

I 

„W stronę Klarysy" 
Kazimierz Ba rdzik (WRD IV r.) 

Obsada 

Krzysztof Głuchowski 
Iwona Budner 
Jacek Poniedziałek 
Anna Radwan 
Dorota Kiełkowicz 
Artur Pierściński 
Grzegorz Żyła 
Janusz Śmiłek 
Tomasz Wachowicz 
Janusz Śmiłek) 

II 
OPĘTANIE „W stronę Agaty" 

II 

„W STRONĘ AGATY" 

I AKT 

ULRICH - (czyli właśnie człowiek bez właściwości) 

II AKT 

BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE 

III AKT 

PODRÓŻ DO RAJU 

Współpraca reżyserska Marek Fiedor (WRD II r.) 

Ulrich 
Agata 
Klarysa 
Walter 
Lindner 
Stu mm 
Bonadea 
Gerda 
Hans Sepp 
(Moosbrugger 

I 

Obsada 

Rafał Gralewski 
Małgorzata Magier 
Katarzyna Aleksandrowicz 
Jacek Poniedziałek 
Tomasz Wachowicz 
Janusz śmiłek 
Dorota Kiełkowicz 
Anna Radwan 
Artur Pierściński 
Grzegorz Żyła) 

Opieka Pedagogiczna, reżyseria i scenografia 
KRYSTIAN LUPA 

światło 

Dźwięk 

Prac. stolarska 

Prac. plastyczna 

Prac. krawiecka 

Obsługa sceny 

Jacek Duszanowicz 

Stanisław Ślęzak 

Zbigniew Korbel 

Ewa Cichoń 

Genowefa Windak 
Ewa Kosek 

Andrzej śmiałek 
Zbigniew Mazur 



1. UTRACONY RAJ 
Ulrich - znakomicie zapowiadający się naukowiec przerywa nagle 
swoją pracę i bieg swej kariery i daje sobie rok urlopu. Dochodzi 
bowiem do wniosku, że jego życie zmierza w fałszywym kierunku, 
że dotychczasowa jego działalność nie tylko zabiera mu czas, lecz 
zniekształca go i determinuje .... 
Trwanie siłą rozpędu powiększa ten błąd ... „albo uznam, że jest 
on nieodłączny od mojej kondycji ludzkiej - jako BŁĄD PIER
WORODNY, albo nie zgadzam się nań. Muszę wtedy na chwilę 
przestać działać i stanąć z boku własnego życia - zobaczyć, czy 
jest inna droga. ... W razie negatywnej odpowiedzi mogę - albo 
,;rezygnować z dalszego życia ... albo przystać na kompromis i powie
rzyć się przypadkowi" ... O co chodzi? 
Czym są owe mgliste idee ... inaczej mówiąc: 
.JAK ŻYC BY NIE ZMARNOWAC SZANSY, ZE JESTEM CZŁO
WIEKIEM? 
Od samego początku człowiek stwarzał i stawiał przed sobą takie 
idee - po to by im nie sprostać. 
„Wszystko co się stalo jest drobnym okruchem w porównaniu z tym 
co się nie stało - co mogło się stać" .... 
Bo idee te są prawdziwe tylko z daleka. Kiedy zbliżyć się do nich, 
chcieć żyć dla nich i według nich - to albo rozpadają się i stają 
nierozpoznawalne, albo z nowej perspektywy uj::iwniają swój absurd, 
albo są chore i wciągają człowieka w t ę chorob~ ... 
Człowiek ześlizguj_ się ze stromej ścieżki i albo spdda i daje się 
znosić wirom przypadków, albo ulega niebezpiecznym złudzeniom 
duszy, fanatyzmowi, chorobie. 
Idee te są UTRACONYM RAJEM. 

2. MIŁOśC - jest jedną z tych idei. Jest ideą największych nadziei 
i największych porażek. 
Stan miłości jest st8.nem 5wiGtym ale i najbardziej narażc, tym na 
błąd. 

Stan szczególnego widzenia człowieka i świata .... 
Dwie kobiety - Kh.rysa i Agata, dw·t bieguny losu naszego boha
te::a; dwa warianty, dwa rozwiązani::! jego duchowej przygody. 
W związku Ulricha z nimi, ale i w los«ch tych kobiet kontynuuje 
się ta przygoda. 
K2.żda z nich patronuje jednemu wariantowi naszego spektaklu, który 
rozchodzi się w dwóch różnych kierul]kach: 

W STRONĘ KLARYSY 
i 

W STRONĘ AGATY 
3. Przedstawiamy Państwu Szkice, urywki ... 

To jakby ocalałe słowa znalezionego w butelce listu rozbitka ... 
wysepki pozostałe po zatopionym kontynencie. 
ŁĄCZĄ JE KOJARZENIA ... 
Kojarzenia tematyczne, a nie fabularne. Możemy obserwować prze
mianę Materii a nie bieg wydarzeń. Konstelacje ludzkie wędrujące 
w nieznanym kierunku, nawroty i wariacje tych samych świętych 
i przeklętych problemów - ewoluują i zmieniają się wraz z prze
mianą ich nosicieli ... 

4. Na marginesie przeżyć naszych Bohaterów - wyłania się z mgły 
mroczny Gigant - AKCJA RÓWNOLEGŁA - Hybryda, Potwór, 
Pośmiewisko. „. 
Myśl przejęcia i poddania świadomej idei biegu i procesów historii. 
Równie monumentalna i równie narażona na klęskę i absurd jak 
prywatne idee Ulricha. 
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