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Per Olov Enquist urodzony w 1934 roku, światowej sławy szwedzki 
dramaturg, powieściopisarz, eseista, dziennikarz, twórca 
scenariuszy filmowych, ceniony krytyk teatralny i literacki, 
komentator życia politycznego. 
Premiera debiutanckiej sztuki Enquista - Noc trybad odbyła się 
w 1975 roku na scenie kameralnej Królewskiego Teatru 
Dramatycznego w Sztokholmie. Bohaterem dramatu jest August 
Strindberg. Sztuka wywołała ogromną polemikę na łamach 
światowej prasy, ponieważ odkrywała mające posmak skandalu 
szczegóły biografii wielkiego dramaturga. Noc trybad 
przetłumaczono na 25 języków, doczekała się 350 realizacji na 
scenach niemal całego świata . Pisano, że Enquist „pokazuje 
antymonumentalnego Strindberga, geniusza o wielkich brakach 
charakteru." Począwszy od debiutu wszystkie kolejne dramaty 
pisarza wywołują ogromne zainteresowanie twórców i widzów. 
W Polsce wystawiono m.in. Z życia glist - w 1983 roku w Starym 
Teatrze w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Autor odbrązawia 
w nim postać Hansa Christiana Andersena, którego przedstawia 
w skomplikowanych relacjach ze sławną duńską aktorką Johanną 
Luizą Heiberg i jej mężem Johanem Ludwigiem, autorem 
popularnych dramatów muzycznych i dyrektorem Królewskiego 
Teatru Dramatycznego w Kopenhadze. Inne znane w Polsce 
dramaty to powstała w 1988 roku Godzina kota i Tupilak albo 
poznać strach z roku 1993. „Świat literacki" wydał powieść Enquista 
pt. Biblioteka kapitana Nemo i tomik opowiadań Strącony anioł. 
Najnowsza sztuka Per Olova Enquista Twórcy obrazów stała się 
symbolicznym pożegnaniem Ingmara Bergmana z teatrem. 
Prapremiera dramatu odbyła się na scenie Dramaten w Sztokholmie 
w marcu 1998 roku w inscenizacji sędziwego reżysera . Twórcy 
obrazów to sztuka, w której Enquist przywraca naszej pamięci 
cztery autentyczne postacie wywierające w początkach naszego 
wieku zasadniczy wpływ na sztukę filmu, teatru i literaturę. 
Pierwsza z nich, Selma Lagerłóf ( 1858-1940) to wybitna pisarka, 

czołowa przedstawicielka neoromantyzmu szwedzkiego, w 1909 
otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Jej najbardziej znane powieści 
to: Costa Berling, Dziwny Antychryst, Jerozolima, trylogia 
Pier§cie1i generała. Nieprzemijającą wartość ma książka dla dzieci 
i dorosłych Cudowna podróż. Pisarka wywarła wielki wpływ na 
rodzące się z początkiem wieku kino szwedzkie. Na podstawie jej 
powieści i opowiadań powstało kilka znaczących filmów okresu 
kina niemego. Ich twórcą był jeden z najwybitniejszych reżyserów 
filmowych, także aktor i reżyser teatralny Victor S jostrom (1899-
1960). Dzięki niemu kino szwedzkie uzyskało rangę sztuki opartej 
w dużej mierze na narodowej tradycji . Przełomowym dziełem 
Sjostroma była filmowa adaptacja poematu Henrika Ibsena Terje 
Vigen. Sukces tego filmu skłonił Selmę Lagerlóf do podjęcia 
współpracy z reżyserem, która zaowocowała całą serią obrazów 
wykorzystujących jej prozę. Najwybitniejszym z nich, który 
przeszedł do kanonu światowego kina, jest Niewidzialny woźnica 
przywołany przez Enquista w Twórcach obrazów. Ingmar Bergman 
uważa Victora Sjostroma za swego mistrza. Na trzy lata przed 
śmiercią artysty obsadził go w swym filmie Tam, . gdzie rosną 
poziomki. Postać Profesora grana w filmie Bergmana stała się 
największym dokonaniem aktorskim Victora Sjostroma. 
Kolejną postacią sztuki Enquista jest Tora Teje (1893-1970), 
aktorka teatralna i filmowa, która na scenie Dramaten stworzyła 
niezapomniane, tytułowe kreacje w Medei Eurypidesa, Damie 
kameliowej Dumasa-syna, Fedrze Racine'a, Annie Christie 
O'Neiłła. W Twórcach obrazów w roku 1920 Tora Teje stoi dopiero 
u progu wielkiej kariery, wahając się pomiędzy wyborem sceny, 
a filmowego studia. 
Juli us Jaezon (1885-1961) to ostatni z bohaterów sztuki Enquista. 
Był jednym z pierwszych operatorów filmowych , który z tego 
rzemiosła uczynił perfekcyjną sztukę. Niewidzialny woźnica swój 
sukces w dużej mierze zawdzięczał wielkiemu kunsztowi 
i oryginalnej wyobraźni Jaezona. 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH~ 
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oraz przy współpracy Muzeum Kinematografii w Łodzi i Instytucji Filmowej APOLLO-FILM w Krakowie. 
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Należy on do ar(vstów o któl)'ch Lechoń mówił, 
że chwalimy ich nawet się nie zastanawiając, 
czy nam się naprawdę podobają. 

Wojciech Natanson, 1976 

Teatr- to miejsce w mojei dzialalnofri uważam 
za najważniejsze ... 

Jerzy Bińczycki 

2 października mija rok od chwili, gdy zmarł 
Jerzy Bińczycki. Wybitny aktor teatralny, 
telewizyjny i filmowy, dyrektor Starego Teatru. 
Występując przez trzydzieści trzy lata na 
scenach Starego Teatru, stal się mocnym 
filarem Zespołu. Warsztat artysty kształtowali 
znakomici reżyserzy: Jerzy Kreczmar, Lidia 
Zamkow, Konrad Swinarski, Zygmunt Hiibner, 
Jerzy Jarocki,Andnej Wajda, Jerzy Gnegom~wski, 
Kazi.miert Kutz, Tadeusz Bradecki. 
Zagrał p_onad 200 ról, ro.in.: Edka w Tangu, 
Jana w Zegnaj, Judasw, Barona w Garbusie, 
XX w Emigrantach, Tomasza Becketa w Mor
dzie w katedrze, Cześnika w „Zemście", Polo
niusza w Hamlecie, Dyrektora teatru w Tak 
zwanej ludzkości w obłędzie, Pandesownę w 
Rękopisie znalezionym w Saragossie, Pana w 
Fauście. Sławę przyniosły mu role filmowe -
Bogumiła Niechcica w Nocach i dniach 
(Główna Nagroda Aktorska na Festiwalu 
Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1974) 
oraz Profesora Wilczura w Znachorze. 
Z powodzeniem próbował swoich sil w reżyse
rii (Niedźwiedź, Oświadczyny, Queen Mary, Ślu
by panieńskie). 
Ostatnią „rolą", jakiej się podjął na życzenie 
Zespołu Starego Teatru, była funkcja 
Dyrektora tej placówki. 

Tomasz Beck.et. l 982 

.JERZY BIŃCZYCKI 
(l9:ł7-1998) 

Edek. 1965 

Krytycy o Blńezyeldm 
Okres dojrzewania świadomości aktorskiej Biń
czyckiego przypadł na lata 1965-70, kiedy to 
zadomowił się w krakowskim Starym Teatrze. 
Tu obrósł w sławę, do czego niemało przyczy
nił się film. ( ... )Choć przez pierwsze lata swe
go scenicznego istnienia przeznaczony był na 
ogół do ról charakterystycznych, wkrótce po
twierdził swoje bogate emploi- od pełnego dra
matu do czystej komedii, od tzw. czarnych cha
rakterów do bohaterów pozytywnych, ciepłych. 
( ... ) 
Duży wpływ na odkrycie przez reżyserów te
atralnych innego Bińczyckiego miała rola Bo
gumiła Niechcica w telewizyjnym serialu 
i w filmie Jerzego Antczaka Noce i dnie. Po
wiedział wtedy: „Taka rola zdarza się tylko raz!" 
i chyba miał rację ... Ponownie miał zabłysnąć 
dopiero w Znachorze, któremu to melodrama
towi nadał swoim udziałem wyższy wymiar. 

Anna Budzińska. „Panorama", 26.10.1986 

Dużej klasy aktorstwo ujawnił Jerzy Bińczyc
ki w roli Barona. Przez 3/4 spektaklu jakby się 
bawił tą rolą, samą możliwością jej rozwijania, 
zmieniania, komponowania z elementów róż
norodnych, by w ostatnich obrazach pod ma
ską błazna odkryć twarz naznaczoną stygma
tem cierpienia. 

Bolesław Mamoń, „Tygodnik Powszechny". 1.02.1976 

Przedstawienie w Teatrze Kameralnym przypo
mniało, że wydarzenia sceniczne rodzą się tu 
w symbiozie dobrego tekstu z inwencją reży
serską oraz aktorstwem, nie tyle „gwiazdor
skim", ile typu partnerskiego. Nawet, jeśli jest 
to aktorstwo kontrowersyjne. XX grał Jerzy 
Bińczycki. Mógł w swoim wcieleniu scenicz-

winien zobaczyć prawdziwego strachu przed 
śmiercią. Są to bowiem ostatnie chwile Sokra
tesa przed wykonaniem na nim wyroku. Nie
istotne stają się wszystkie oracje wysłannika 
Rady, dociekliwe pytania uczniów wobec jed
nego ironicznego spojrzenia Sokratesa - Biń

czyckiego, aktora, który umie słuchać i milczeć. 
Niepotrzebne mu są energiczne i efektowne 
wejścia i zejścia ze sceny dla podkreślenia swo
jej na niej obecności. Każde jego - a może Her
?erta ... - słowo jest tak sarno bezwzględne jak 
istotne, czasem dowcipne dla złaaodzenia bólu 
dotkniętej prawdy. 

0 

Maria Wąs, „Dziennik Polski", 26.03.1992 

Błńezyeld - Dyrektor 
Zostałem do tej funkcji delegowany. Wobec 
tego jest to bardzo poważna odpowiedzialność, 
niemniej zgodna z wolą wszystkich albo przy
najmniej większości. Sytuacja wymaga ode 
mnie takiej, może ryzykownej decyzji. 

„Miesiąc w Krakowie", nr 10/1998 

Chcę, aby ten teatr utrzymał swój charakter, taki 
jaki pamiętam z dawnych lat. Pragnę, by radość 
tworzenia przekazywana była nadal przez sce
nę, a zaufanie jakim obdarzają nas widzowie 
było zachowane. 

„Gość Niedzielny", 18.10.1998 

Stary Teatr, z racji swoich tradycji i mecena
sów, ma być teatrem narodowym, taką funkcję 
wyznaczyło mu społeczeństwo i zwierzchnicy. 
W związku z tym będę się starał, żeby jego czte
ry sceny były miejscem prezentacji wielkiego 
repertuaru, który pod względem treści i formy 
usatysfakcjonuje najbardziej wybredną publicz
ność. Będzie teatrem o niejednolitej linii wy
boru. Każda z czterech scen będzie miała swo
ją funkcję. Duża scena to wielkie inscenizacje 
klasyczne (ale nie tylko) z repertuaru polskie
go i światowego, wymagające przestrzeni, roz
machu, szerszej inscenizacyjnej wypowiedzi. 
Scena kameralna będzie sceną z większym prze
krojem dramaturgii współczesnej. ( ... ) Dwie 
pozostałe sceny( ... ) teatr na Sławkowskiej( ... ) 
ma prezentować repertuar kameralny i czwar
ta, powołana przez moją poprzedniczkę, będzie 
służyła poszukiwaniom nowatorskim. 
Mam za sobą trzydzieści siedem lat pracy w te
atrze, z obserwacji tego, co się w nim dzieje, 
czerpię przekonanie o powodzeniu mojej mi
sji. 

„Przekrój", 26.07. l 998 



Tomasz Becker. 1982 

Blńezyekl o swoim aktorstwie 
Staram się przede wszystkim zrozumieć boha
tera. Analizuję pobudki jego działania, próbuję 
narzucić sobie jego sposób rozumowania, usi
łuję dotrzeć do jego psychiki, przyswoić ją so
bie, niejako wchłonąć, znaleźć najbardziej wła
ściwe środki wypowiedzenia się tamtej osobo
wości. Osobowości obcej mi w gruncie rzeczy, 
bo przecież nie jestem tamtym człowiekiem, 
usiłuję jedynie go poznać, a potem odtworzyć. 
Jestem przeciwnikiem uproszczonego, emocjo
nalnego utożsamiania się z bohaterem. Ja się 
utożsamiam w inny sposób: próbuję tworzyć 
konstrukcję - wyrozumowaną, przemyślaną , 
wzbogaconą o refleksję, a równocześnie moż
liwie najbardziej przylegającą, najbliższą we
wnętrznej prawdy bohatera, którą staram się 
ujawnić , odsłonić, zdemaskować. („.) 
Ważne jest dla mnie, abym kreował różnorod
ne postaci. I tak się szczęśliwie składało, że gry
wałem bohaterów pozytywnych i szlachetnych, 
ale równocześnie tak zwane czarne charaktery, 
mężczyzn brutalnych, nawet prymitywnych. 
Ale - co ciekawsze - bohaterów o skompliko
wanym wnętrzu, stanowiącym mieszaninę cech 
dodatnich i ujemnych, ludzi zmagających się 
z własnymi słabościami lub namiętnościami . 

„Kobieta i Życie", 19.03.1984 

Przywiązanie do określonego typu ról to cia
sny, niewygodny garnitur, ograniczający zawo
dowe możliwości. Odczuwam potrzebę wiecz
nych zmian, nieustającą ambicję grania prze
ciwstawnych charakterów, różnych ludzi . 
Chciałbym, żeby to, co robię na scenie, było 
głęboko naturalne, prawdziwe, przekonywają
ce, dlatego określenia: „rola", „postać" czy „bo
hater" dla celów lepszej autosugestii, zastępuję 
terminem „człowiek" . 

„Antena" , 26.10.1998 

Anna Budziilska, „Panorama". 26.10.1986 

Dużej klasy aktorstwo ujawnił Jerzy Bińczyc
ki w roli Barona. Przez 3/4 spektaklu jakby się 
bawił tą rolą, samą możliwością jej rozwijania, 
zmieniania, komponowania z elementów róż
norodnych, by w ostatnich obrazach pod ma
ską błazna odkryć twarz naznaczoną stygma
tem cierpienia. 

Bolesław Mamor1. „Tygodnik Powszechny", 1.02.1976 

Przedstawienie w Teatrze Kameralnym przypo
mniało, że wydarzenia sceniczne rodzą się tu 
w symbiozie dobrego tekstu z inwencją reży
serską oraz aktorstwem, nie tyle „gwiazdor
skim", ile typu partnerskiego. Nawet, jeśli jest 
to aktorstwo kontrowersyjne. XX grai Jerzy 
Bińczycki . Mógł w swoim wcieleniu scenicz
nym szukać rozwiązań farsowych . Nie szukał. 
Nie prymitywizował udawania ciemnego chłop
ka. Nie dystansował się do roli, że to niby uka
zywanie - pełne ironii - syntezy postaci. Miał 
w sobie i lirykę, i gruboskórność, tragizm i wi
sielczy humor, mroczne okrucieństwo i grote
skowy grymas. A na tym wszystkim - maskę 

delikatności wziętej z pejzażu wiejskiego (choć 
może to echa Niechcicowego wyrazu filmowe
go). W moim przekonaniu, aktorski styl Bir1-
czyckiego, dzisiejszy, dobrze przystaje do sty
lu dzisiejszego Mrożka . Właśnie z „Emigran
tów". I tu widzę jak koncepcja ustawienia po
staci przez Wajdę konsekwentnie wiąże się 
z oprawą inscenizacyjną spektaklu. 

Jerzy Bober, „Gazela 0 o!udniowa", 13.06.1976 

Wiodącą w tym dziele rolę św. Tomasza, bar
dzo prosto i przejmująco, z dostojeństwem głosu 
i gestu - odtworzył Jerzy Bińczycki. To jedno 
z najwybitniejszych wcieleń w karierze tego 
znakomitego aktora. Przekonywająco i znako
mitymi środkami przeestawia Bińczycki owe 
wewnętrzne zmagania, dramat arcybiskupa wy
stawionego na najcięższe próby kuszenia - moż

liwościami zgody z królem, z jednej, pokusami 
świętości z drugiej strony. 

Izabella Bobbe, „Słowo Powszechne", 22.04.1982 

Kamienna rzeczywistość sceny przy Sławkow
skiej 14 - tak bliska filozofii i metaforyce Zbi
gniewa Herberta - stworzyła niemal naturalne 
tło dla jego dramatu. Jaskiniafilozafów, a w niej 
dobroduszny tytan krakowskiej sceny, obcho
dzący trzydziestolecie swojej pracy artystycz
nej Jerzy Bińczycki, w roli„. ironizującego fi
lozofa! 
Ten pomnikowy i zaw ~ ze monumentalnie po
zowany aktor nagle znalazł się zupełnie blisko 
widzów, na wyciągnięcie ręki . Widać dyskret
ną, cyniczną grę twarzy, na której nikt nie po-

KAZIMIERZ KUTZ po trzydziestu trzech latach 
ponownie reżyseruje w Starym Teatrze 

Kazimierz Kutz - reżyser filmowy, telewizyj
ny i teatralny. Urodził się 16 lutego 1929 roku 
w Szopienicach w rodzinie powstar1ców ślą
skich. Debiutował w 1959 roku filmem Krzyż 
walecznych. Zarówno pierwszym filmem, jak 
dwoma kolejnymi Nikt nie woła i Ludzie z po
ciągu wpisał się w nurt ogólnonarodowej dys
kusji o doświadczeniach wojennych. Lata sześć
dziesiąte to okres, który Kutz poświęcił współ
czesności . Reżyser tworzy filmy analizujące 
ludzkie postawy, awangardowe obrazy głębo
ko psychologiczne. 
Najistotniejszy w twórczości Kutza stal się po
wrót do miejsca urodzenia. Genialny tryptyk Sól 
ziemi czarnej, Perla w koronie , Paciorki jedne
go różmica to pelne poezji obrazy ziemi ślą
skiej , która dzięki filmom Kutza stała się znana 
i bliska Polakom. Film Śmierć jak kromka chle-

ba opowiadający o tragicznych losach górni
ków w kopalni „Wujek", stanowi przejmujące 
dopełnienie alegorycznych obrazów Śląska. 
Stary Teatr współuczestniczył w produkcji tego 
filmu, w którym w znakomitej większości za
grali nasi aktorzy. Aby pomóc w realizacji 
Śmierci ... repertuar teatru podporządkowano 
planowi zdjęciowemu. 
Kazimierz Kutz jest twórcą najwybitniejszych 
przedstawie1'i w historii Teatru Telewizji . Wie
le z nich powstało w Krakowskim Ośrodku 

Telewizyjnym z udziałem aktorów Starego Te
atru (m.in. Opowieści Hollywoodu, Węzeł, Sa
mobójca, \.\)•gnmicy). 
Po trzydziestu trzech latach (Savonarola Jova
na Histrića) Kazimierz Kutz ponownie podjął 
się reżyserii w naszym teatrze. Na swój powrót 
wybrał Twórców obrazów Per Olova Enquista. 
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krojem dramaturgii współczesnej . („. ) Dwie 
pozostałe sceny (. .. )teatr na Sławkowskiej („ .) 
ma prezentować repertuar kameralny i czwar
ta, powołana przez moją poprzedniczkę , będzie 

służyła poszukiwaniom nowatorskim. 
Mam za sobą trzydzieści siedem lat pracy w te
atrze, z obserwacji tego, co się w nim dzieje, 
czerpię przekonanie o powodzeniu mojej mi
sji. 

„Przekrój", 26.07 .1998 

Pa11desmv11a , 1992 

Opncowanie Anna Utak 
Fo&oarałie Wtjciecll Pltwlńslll 

lillONIKA Starego Teatru 

Przedstawienie Lunatycy cz. I i II w reżyserii 
i scenografii Krystiana Lupy prezentowane na 
Festiwalu Jesiennym w Paryżu, zostało nagro
dzone Grand Prix de la Critique 1998/ 1999 fran
cuskiego Związku Zawodowego Krytyków 
Dramatu i Muzyki za najlepsze zagraniczne 
przedstawienie roku . 
W dniach 21-30.08.1999 spektakl zaproszono 
na Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. 

23-24 października 1999 
VUI Festiwal Unii Teatrów Europy - Strasbourg 

Don Juan w reżyserii Marka Fiedora 
Theatre National de Strasbourg - Salle Koltes 

17-31 stycznia 2000 
Paryż, Odeon - Theatre de I' Europe 

Bracia Karamazow w reżyserii i scenografii 
Krystiana Lupy 

1-8 lutego 2000 
Antwerpia DeSingel International Kunstcentrum 

Bracia Karamazow 

czerwiec 2000 
Wiener Festwochen 
Bracia Karamaww 

PREMIERY 

20 listopada 1999 ~ 
Kariera A1•t11ra Ui ~ 

Bertolta Brechta. .,... 
w reżyserii Tadeusza Bradecki~ 

18 grudnia 1999 <l> 
Wznowienie po siedmiu Iatac~ 
Braci Karamazow 

Fiodora Dostojewskiego 
w inscenizacji Krystiana Lupy 

Oprac•o•·anle 

Elżblela Blńt."zycka 
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