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Królewna Elza - Justyna Zbiróg 

Niania - Magda Teresa Wójcik 

Mądra Baba. E(f - Monika Kisła 

Karen - Małgorzata Majewska 
Królewicz Olaf - Jacek K.rautforst 

Regent - Henryk Boukołowski 

Hialmai; Hans - Tadeusz Wieczorek 

Niels - Piotr Rzymyszkiewicz 

Cha. cha. cha! W czarnych chmurach 
S=umią skrzydła. szumią pióra. 

lecą ptaki na zagładę. 
Urzeczone krwawym jadem. 
Błyskawica. burza. grzmot 

Ju= nie dla was qjców dom. 
Na moje wezwanie, na gwiazd rozkazanie, 

Niech ka=dy z was. królewicze. łabędziem się stanie' 



TEATRtte 

ADEKWATNY 
Dyrekcja - Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukołowski 

Teatr Adekwatny to idea poszukiwania współczesnego kształtu 
teatru, którego: 

Pr::e::nac::eniem. tak dawniej jak i tera::. było i jest. 
slu::yć niejako ::a Zwierciadło Natur::e. 

poka::ać Cnocie własne jej 1:v.sy. 
Złości :':.ywyjej obra::. a światu i duchowi wieku 

Postać ich ~tnoZ 8 IQ RÓW 
lns,ytut'RaJ~ptralnego 

Każde przedstawie~ie. tr~tujemy jak~ spo~anie, które 
pozwala na podjęcie dialogu z w1dz.am1. Uważamy 

improwizację w slowie i zachowaniu aktora za niezbędny element 
tego dialogu. Naszym zdaniem gra aktorska to sztuka 
przekonywania a nie udawania. Do naszego zespołu pragniemy 
dobierać aktorów. którzy dzięki swej postawie są nie tylko 
odtwórcan1i ról. ale ludźmi, któr.cy traktują swój udział w pracach 
teatm jako powołanie. Wiele naszych założeń programowych jest 
spójnych z tymi, którymi kierował się przedwojenny teatr Reduta 
Juliusza Osterwy. 

Teatr Adekwatny został założony w październiku 1964 roku 
w Czeskim Cieszynie przez Magdę Teresę Wójcik i Henryka 
Boukolowskiego. W ciągu 38 lat działalności reżyserzy i twórcy 
teatm sięgali po klasykę - Antygona wg Sofoklesa. Medea wg 
Ew)•pidesa, Ryszard III wg Szekspira, Pan Tadeusz wg 
Mickiewicza. jak i l\vorzyli przedstawienia oparte na literaturze 
współczesnej - Proces wg Kafki, Mewa wg Bacha. Dżuma wg 
Camusa czy Cesarz wg Kapuścińskiego. W repertuarze znalazły 
się również takie pozycje, jak oparta na improwizacji Joanna 
D' Arc, czy wystawiana po raz pierwszy na świecie Bhagavad
Gita wg Mahabharaty. Do tej pory Adekwatny wystawił ponad 
osiemdziesiąt premier. z których wiele otrzymało nagrody 
wyróżnienia na testiwalach teatralnych w kraju i za granicą. 

.CANONIA 

TEATR ADEKWATNY 
Warszawa ul.Kanonia 8/1 (Stare Miasto) 

ił(22)8318567,~(22)6350298 

www.adekwatny.pl 


