


M I Ł O ś Ć 
NA MADAGASKARZE 

Jestem w połowie Włochem i mam dużą skłonność do przesady. W te
atrze mogę jej wspaniale dać wyraz . Mogę wymyś lać rzeczy dziko 
przesadzone . Do sztuki Szatan i śm ie rć wymyś li łem dzia ł o , z którego 
możn a zab ij ać ludzi określonej rasy, na przykład wyłą cznie Arabów. 
Sam wymyślam takie przesadzone rzeczy. A potem wybucha wojna 
w Zatoce i rzeczywisto ść przerasta moje pomysły. Nie mogę więc bez
granicznie przesadzać, bo kiedyś rzeczywistość i tak mnie przerośnie . 

I będę musia ł wymyślić coś innego. 

T U R R l N I , 1991 



ROZMOWA Z PETEREM TURRINIM 
Jak syn stolarza z Karyntii zostaje pisarzem? Czy stało się to pod wpływem istot
nego przeżycia, czy ludzi. którzy Pana zainspirowali? 
jedno i drugie. Pierwsze istotne przeżycie to oczywiście okres dojrze
wania. W wieku trzynastu. czternastu lat doświadcza się po raz pierw
szy swojej przynależności. Bardzo mocno odbierałem siebie jako out
sidera, właściwie pod każdym względem . Dla dziewczyn ze wsi też by
lem trochę dziwny ... To była godzina narodzin mojego dramatopisar
stwa: wymyślalem sobie sceny, w których sprawy uldadaly s ię p iękniej 

niż w rzeczywistości, w których możliwe był o to, co naprawdę się zda
rzyło. Kiedy próbowałem nawiązać kontakt z dziewczyną, to w wymy
ślonym dialogu funkcjonowa ło to znacznie lepiej ni ż w życiu. 

Po maturze Ima ł się Pan różnych zawodów, od barmana do dyrektora hotelu .. . 
To była błyskawiczna kariera w Bibione, jednej z potworniejszych in
fe rnalnych miejscowości nad Adriatykiem. Skończyły mi się pienią
dze i przez czternaście dni pracowałem jako barman. A ponieważ zna
łem włoski i niemiecki, a właściciel hotelu szuka ł kogoś , kto rozma
wiałby z personelem po włosku , a z gośćmi po niemiecku, zostałem 
sekretarzem hotelu, a wkrótce potem dyrektorem olbrzymiego Hote
lu Royal. Nie miałem pojęcia o tym zawodzie, ale to było piękne , czło

wiek tyle się dowiaduje. 

Był Pan także hulnlklem w Yost Alplne. drwalem, copywriterem ... Czy miał Pan wte
dy czas na pisanie? 
Od czternastego roku życia zawsze pisałem , bez względu na to, któfy 
z tych zawodów uprawiałem. Jeś l i nie piszę, popadam w straszne me
lancholie i depresje. Kiedy tracę zdolność przemienienia życia w teatr, 
wtedy dzieje s ię ze mną źle . Pisanie nie jest dla mnie wykonywaniem 
zawodu, ale formą przetrwania. Formą , która czyni dla mnie świat zno
śnym . Przed prapremierami z zachwytem uczestniczę w próbach. ży
cie odtwarzane w mrocznej przestrzeni teatru jest dla mnie naj zno
śniej sze. Próby to najpiękniejszy okres życia, można mu nadać własne 
tempo, a ludziom znaczenie. W rzeczywistym życiu wszystko jest ja
skrawe i pogmatwane, w teatrze jest tak cudownie ciemno i logicznie. 

Kloś, kto pragnie wyrazit samego siebie, sięga raczej do poezji albo prozy - Pan 
jesl przede wszystkim dramalurgiem. Ile miejsca w Pańskich sztukach zajmuje oso
bisla hisloria? 
( ... )Myślę , ze każda postać z moich dramatów 1est zawsze, w więk

szym czy mniejszym stopn iu odłamkiem mnie samego. Dramaturg 
szuka u siebie i u ludzi, których obserwuje, i z tego, co znalaz ł, robi 



lite racki wynalazek. Określi łbym to jako mieszankę znalezionego i wy
nalezionego. Nie wierzę. że istnieje w aJej dramaturgii sztuka, w któ
rej pod rozmaitymi postaciami nie ukrywałby się duch pisarza. Na
turalnie, ze w Szekspirze, zapitym bibliotekarzu z Minderleister (Mniej 
wydajni). jest coś ze mnie i mojej fant astycznej miło ś ci do książek . 

Ale też w Hansie, który się zapija i marnuje, ba, rozkłada , jest coś 
z mojego melancholijnego i depresyjnego charakteru. 

Pańskie ostatnie sztuki - Alpejskie rone, llaresrcrie koniec czy Milo~ć na Madaga
skarze - różniq się bardzo od tych wcześniejszych i zaangażowanych . Zwraca się 
Pan ku poezji. fantazji, ludzkim tęsknotom I marzeniom. 
Nie podzielam Pani zdania, ale to nie szkodzi, wiele osób mi to mó
wi. Mam poczucie, że od mojej pi rwszej sztuki po ostatnią prowa
dzi zupełnie prosta, logiczna i nie dająca s ię pokonać inaczej droga. 
Dramaturg reaguje zawsze na to co w jego przekonaniu jest toksycz
nym problemem społeczeństwa . Weźmy Alpejskie zorze, którą Pani 
może przyporządkowałaby tym nowym sztukom, w których chodzi 
o poezję i kwestie metafizyczne. Zaprzeczam temu. Kiedy j ą pisałem. 
w utracie zdolnoś ci rozróżn i a nia pomiędzy rzeczywistością a fikcją 
widziałem właśnie toksyczny problem spale zeństwa . Nie bylem pe
wien, czy piloci, któ rzy bombarduj ą Bagdad, mają na telewizyjnych 
ekranach fikcję (o glądaj ą na przyk ł ad Star Trek), czy też naprawdę 

zabijają ludz i. Podobnie w Jugosławi i: czy to rzeczywiście s ię dzieje, 
czy też s ą to zdjęcia kupione przez CNN (opowiadali mi dziennikarze, 
że dają ludziom p ięćset dolarów żeby za hotelem trochę postrzelali). 
Nie znaczy to, że tej wojny nie było , znaczy tylko, że nie wiemy, czy 
to. co nam się sprzedaje jako rzeczywistość nie jest już fikcją . ( ... )A kie
dy nie da się przeprowadzić granicy pomiędzy rzeczywistością a fik
cj ą. kiedy maska zrasta się z twarzą , oznacza to rewolucję w naszej 
egzystencji. Nie wiemy j uż kim j es te śmy. Alpej skie zorze to poetycka 
próba opowiedzenia tej historii. 
( ... ) Uważam to za pierwszorzędną kwe stię polityczną. a więc napi
sałem tę sztukę. Myś l ę. że za jak i ś czas czytelna stanie się ciągłość 
moj ego ważnego te matu: śm iec i w Polowaniu na szcz ury , ś lepoty 

i zniesienia gra nic między rzeczywis to ś cią a fikcją w Alpejskich zo
rzach, ucieczki w świat marzeń w Miłości na Madagaskarze. Poznaję 
co raz więcej ludzi , którzy opowiadaj ą tylko fantazje, historie ucie
czek od rzeczywistości. To są wielkie społeczne tematy. 

Rozmawiała Monika Muskała 

Marks i wagina , fra gmenty wywiadu z Petere m Turinim . Didaskalia - (nr 25/26. 1998) 



GWIEZDNY BLASK 
Bohater sztuki Petera Turriniego jest kiniarzem. To słowo trochę zapo
mniane. Oznaczało kiedyś , w epoce przed wszechwładnymi rządami 
wielkich firm dystrybucyjnych, właściciela kina . Raczej niewielkiego. 
To s łowo miało też zabarwienie emocjonalne: kiniarz, taki prawdziwy, 
w starym stylu, był kimś , kto kocha sztukę filmową. Sam układa reper
tuar. I wybiera filmy ze swymi ukochanymi gwiazdami. 
Ściany opisanego przez Turriniego podupadłego kina w wiedeńskiej 
XIV dzielnicy zdobią więc fo tosy gwiazd. Ale to kino jest anachroni
zmem, jego właściciel zagubił si ę w czasie. System gwiazd dawno już 
nie istniał w roku 1991, kiedy rozgrywają się te dziwne sceny- ze snu, 
z marzenia? - z których utkana jest sztuka. 
System gwiazd powstał w Hollywood, największej „fabryce snów" , pod 
koniec lat dwudziestych, jeszcze w epoce kina niemego. Wielkie wy
twórnie-studia, wyspecjalizowane w produkcji określonego typu fi l
mów, lansowały swoich wykonawców. Nazywano ich bombastycznie 
gwiazdami srebrnego ekranu - wytwórnia Metro Goldwyn Mayer gło

siła nawet, że ma ich więcej, niż prawdziwych gwiazd na niebie - ale 
nazywano także, nie bez racji, niewolnikami kontraktów. Gwiazda ozna
czała określony typ, od gwiazdy nikt nie oczekiwał wszechstronności. 
Jej obecność na ekranie definiowała gatunek filmu, sama w sobie by
ła jego atutem reklamowym. Dlatego aktor, w którym dostrzegano „ma
teriał na gwiazdę", poddawany zostawał obróbce, poczynając od twa
rzy i wyglądu, na życiu prywatnym kończąc , obróbce zmierzającej do 
wydobycia tylko pewnych jego cech. „Szkoły gwiazd" przy ftlmowych 
studiach produkowały nie indywidualności lecz idoli masowej wyobraź
ni. Aby zaspokoić potrzeby tej wyobraźni gwiazda musiała być gwiaz
dą w każdym miejscu i o każdej porze. Jeśli Gretę Garbo lansowano ja
ko „sfinksa ekranu", jej życie prywatne otoczyć musiała tajemnica. Je
śli Marlena Dietrich błyszczała jako femme fatale i Wieczna Kusiciel
ka , przez cale lata ukrywano, że ma męża, który spokojnie prowadzi 
kurzą fermę .. .]e ś li Rock Hudson wylansowany został jako typ mężczy
zny idealnego, studio zaaranżowało mu małżeństwo, aby ukryć jego 
homoseksualizm. Granie roli nie kończyło się na ekranie. Ale też nie 
zawsze i nie koniecznie istnieć musiała sprzeczność między ekrano
wym wizerunkiem i życiową prawdą. Zdarzały się szczęśliwe wyjątki, 
gwiazdy, które grały po prostu siebie. Chociażby Humphrey Bogart 
i Lauren Bacall. W swoich fi lmach powtarzali wciąż na nowo erotycz
ną fascynację , która w życiu szczęśliwie połączyła młodziutką aktor
kę i zgorzkniałego weterana. Niczego nie musieli udawać. 
W licznych dzi ś demaskatorskich biografiach gwiazd filmowych chęt
nie cytowane bywają warunki dawnych kontraktów, tak bardzo uciąż-



liwe, że wręcz nonsensowne. Zależal od nich kształt nosa i styl codzien
nego ubrania, rozmia r biustu , ton wypowiedzi w wywiadach i typ ro
li. Dopiero po upadku systemu gwiazd wielu aktorów z żalem przyzna
wało , że drakońskie warunki zapewniały także bezpieczeństwo. Akto
rzy fi lmowi poza Hollywoodem, w krajach z mało rozwiniętym prze
mysłem filmowym, nie mieli takich przywilejów. I h kariery trwały 
krótko, twarze zaciera ły się w niepamięci. Natomiast w okresie t rwa
nia hollywoodzkiego kont raktu, tradycyjnie obejmującego siedem lat , 
gwiazda nie musiała się o nic trosz zyć. Była chroniona . Problemem 
pozostawało tylko, czy kontrakt zostanie wznowiony. Problemem zu
pełnie innego rodzaju, bo psychologicznym, była natomiast chęć bun
tu, paradoksalnie tym si lniejsza . im bardziej złota wydawała się klat
ka , w której gwiazdę zamykano. Cena była często wysoka. Ingrid Berg
man wygnana została na cale lata z Hollywood, kiedy na jaw wyszła 

jej „grzeszna" miłość do włoskiego reżysera Ro berto Rosse lliniego. Nie 
wolno było jawnie łamać obyczajowego tabu . Stąd alkoholizm, narko 
tyki, ekscesy seksualne - wszystko w ukryciu. Takie sprawy wypełn ia
ją stronice skandalicznej kroniki Hollywood . 
Artystycznie system gwiazd narzuca ł w sposób nieunikniony sztyw
ność aktorskiej konwencj i. Przełamywanie jej nie leżało w niczyim in
teresie, choć stawało się koniecznością. Nowe horyzonty gry realistycz
nej, nasladującej życie, odsłon i ł powojenny neorealizm z prężnego, 
choć pozbawionego gwiazd kina Włoch . Niebywalą ekspresj ę środków 

aktorskich ukazało odkrywane w Europie kino j apońs kie . Taki h no
wych zjawisk pojawiało się coraz więcej . W perspektywie Hollywoodu 
Elizabeth Taylor walczyła więc nie tylko o astronomiczne honorarium, 
ale - być może nieświadomie - także o artystyczną swobodę. Gwiaz
dy, które posz ły jej śladem, zm ieniły ksztalt komercyjnego kina. Prze
stały być niewolnikami jednego typu roli . Dziś gwiazda , dz i ałaj ąc po
przez s ieć agentów, sama dobiera sobie scenariusze . reżyserów, part
nerów. Swoje powodzenie buduje często na całkowitej zmianie wize
runku . Marlo n Brando uczyn i ł fascynujące widowisko ze swej t uszy 
i starości. Anthony Hopkins z tą sarną swobodą gra patologicznego ge
niusza zbrodni, co pisarza i filozofa o subtelnej inteligencji nie bojąc 
s ię dwuznaczności. Właśnie zmienność , zdolność zaskakiwania widow
ni są dzis iaj gwiazdorskim i atutami. 
Ale paradoksalnie ra właśnie swoboda sta ła s ię t ż żródlem konfl iktów 
z właściwym twórcą filmu - reżyserem. Gwiazdy s ą zaborcze i usiłuj ą 

kształtować film na swój obraz i podobieństwo. Często mogą sobie na to 
pozwolić. jolm Travolta odrzuca bez żadnych negatywnych konsekwen
cji dla swej pozycji twórcę tej miary, co Roman Polański . Traci tylko reży
ser. Plan filmowy - miejsce zdj ęć - staje s ię często prawdziwym placem 

boju. Przed dwoma laty Werner Herzog nakręci ł dokument filmowy pod 
znamiennym tytułem „Mój ukochany wróg", w którym opowiada i uka· 
zuje dramatyczne starcia ze swoim gwiazdorem - Klausem Kinskim . 
Właśnie tym Klausem Kinskim , który jest nieobecnym na scenie boha
terem sztuki Turriniego. To z jego rozkazu wyrusza w niezwykłą po
dróż do Cannes wiedeński kiniarz Ritter. Niektórzy uważaj ą, że ten ak
tor, urodzony w Sopocie jako Klaus Gunter Karo l Nakszyński, gwałtow

nik i szaleniec obdarzony instynktem, spontan icznością i żywiołowym 
talentem, był spóźnionym pogrobowcem klasycznej epoki gwiazd. Po
trzebowa ł wędzid ł a , jakie stworzyć mógł tylko system studyjny. Bez 
tego wędz idła spalał się w powodzi fata lnych, niegodnych go ról. mio
tał bez kierunku, t rafiaj ąc tylko czasem w najwyższe rejony sztuki fil
mowej . Inni widzą w nim jednak niespokojnego artystę nowej epoki, 
wiecznie szukającego, popełniającego biędy, które go jednak tylko 
oczyszczały. W dziejach kina pozostaną te kreacje, z którymi całkowi

cie się identyfi kował: konkwistador Aguirre, zwany „biczem bożym " , 

udręczony szeregowiec Woyze k czy wampir Nosferatu („jego cierpie
nia były moimi cierpieniam i ... ") 
W sztuce Turriniego domaga się p ieniędzy. Klaus Kinski wiecznie po
trzebowal pienięd zy. które trwonił. Żądał bajecznych honorariów, z po
w odu pieniędzy odmawiał udziału w filmach Fell iniego, Viscont iego 
i Pasoliniego, ale godził s i ę na pól-pornograficzne śmieci . Ritter wystę

puje w jego imieniu jako producent. W strukturze fil mowego przemy
słu, który pożera miliony, producent nie jest , jak niegdyś , kimś z pie
niędzmi , lecz tylko pośrednikiem. Pieniądze bywają „brudne", ale re
a li zacja filmu pozwala je „uprać" . Producent organizuje więc pienią

dze . To jego ro la. I nie należy go pytać , z jakich źródeł pochodzą . 

Kinski był szalonym geniuszem, bohaterem niezliczonych skandali, ak
tore m dosłownie rozsad zającym ekran. Wiecznym prowokatorem. 
W swojej eks hibicjonistycznej autobiografi i chwali się erotycznymi 
podbojami (5 tysięcy kobiet .„) i tym, że trojgu swych dzieci nadal imio
na ze „Zbrodni i ka ry" Dostojewskiego , na tomiast twórcę swych naj 
większych filmów, Herzoga, nazywa sadystą, s zantażystą i beztalen
ciem. Ten Klaus Kinski aranżuje Ritterowi spotkanie z przedstawicie
lami mafijnego konsorcjum. Przecież nie sztuka s ię liczy ... Jednak dla 
Rittera nie przestaje być największą Gwiazdą Srebrnego Ekranu. Ostat
nią. Symbolem kina łączącego w sobie wszys tko, pod łość z geniuszem, 
czysty artyzm z tandetą, piękno z brzydotą. To dla niego swoją wielką 

podróż w świat fil mu Ritter odbywa 23 lis topada 1991 roku. 
W tym dniu Klaus Kinski zmarł we śn ie, w szpitalu w San Francisco, 
w wieku 65 lal. 

ANDRZEJ KOŁODYŃSK I 
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KINSKI 
Klaus Kinski - światowej sławy aktor, znany przede wszystkim ja
ko gwiazda fil mów Werne ra Herzoga : Aquirre, gniew Boży (1972) , 
Nosfe ratu - Wamp ir (1978), Woyzeck (1978), Fitzcarraldo (1 981 ), Co
bra Ve rde (1987). 
Klaus Kinski (właściwe nazwisko Nicol us Giinther Nakszynski) uro
dził s i ę w Sopo ie 18 października 1926 roku jako syn aptekarza Bru
nona Nakszynskiego i Susanne Lutze. córki pastora z Gdańska . 

Na przełomie 1931 i 32 roku wraz z rodziną przeniósł się do Berli na . 
W czasie Il wojny światowej, jako uczestnik obozu przysposobienia 
obronnego Hitlerjugend w Holandii znalazł się w angielskim obozie 
jenieckim. W obozie tym po raz pierwszy wystąpił jako akto r. 
Po woj nie , pomimo braku zawodowego wykształce nia (ukończył je
dynie gimnazjum} - zaczął grać w teatrze (a od 1948 roku i w filmie}, 
począ tkowo na prowincj i, potem w Berlinie . Występował także w Au
strii. Do jego głośnych ró l tego okresu należy przede wszystkim ko
bieca rola w monodramie Jeana Cocteau Głos człowieczy (projekt wła

sny Kinskiego} oraz kontrowersyj ne recytacje utworów Villona , Rim
bauda i Sch illera, z którymi odbywał toumee po Ni m zech Zachod
nich, Austrii i Szwaicarii . 
Po 1959 roku porzucił ostatecznie teatr, koncentrując się na pracy w fil
mie. Początkowo były to produkcje niemieckie. jego specjalnością sta
ły się role psychopatów, buntowników, złoczy ńców - często grywał 

w filmach kryminalnych . W 1964 roku przeniósł się do Rzymu. Ten etap 
jego kariery przyniósł mu szereg ról w filmach włoskich - spaghetti w -
sternach, obrazach wojennych. przygodowych, w horrorach , a także 
niewielki, lecz efektowny epizod w Doktorze Żywago Davida Leana . 
Spotkanie reżyserem Wernerem Herzogiem - wielkim artystą kina 
- odmien i ło kari erę Kinskiego, nadając jej pełny artys tyczny wym iar 
i międzynarodową sławę. Podobnie jak wcześniej, w filmach Herzo
ga Kinski grai role obląkańców i szaleńców (zmęczony zyciem wam
pir Drakula, h iszpański konkwistator Aquirre, posz ukuj ący w ama
zońskiej dżungli lege ndarnego Eldorado ekscentryczny Fitzcarraldo, 
ogarnięty idee fixe budowy opery w dżungli) - były to jednak postacie 
nieschematyczne i calkowicie orginalne. 
Czterokrotnie żonaty, Kinski miał dwie córki i syna. Wyda l dwie 
ks iąż ki autobiograficzne : Ich bm so wild nach deinem Erdbeermu nd 
( Szaleję za raymi poziomkowymi ustami - 1979) oraz Ich brauche Lie
be ua chcę miłości - 1991). 
Klaus Kinski zmar! w 1991 roku, w wieku 65 lat, w swoim domu w La
gumtas kolo San Francisco. 



Mi nhofmówi, że za „mocno" kocham. „za mocno" czuję, tęsknię, p ożą

da m. j estem „zbyt" namiętny, „zbyt" wrażli wy. Reaguj ę „zbyt" szybko 
i „za" gwa łrownie.jestem „za" dz iki, „ za" rozh ukany, „za" radosny, „ za " 

dziecinny, „za" smutny, „za" głośny, „za" cichy, „za" po dły, „za" dob ry, 
„za" czuty, „ za" bru talny, „za", „za", „za", „za", „za"„. 
Nie ma „za "! 

W fi lmach p rzechodzę przez to samo, co przytrafia mi się w życiu. A mo
że w życiu przytrafia mi s ię ro , co by ło w fi lmie? Powtórka czy ostrzeże· 

nie? Reakcja łańcu chowa ? Czy jedno wywołuje drugie? A może moje ży

cie i to co się dzieje w fi lmie odbywa si ę równocześn i e? Czyżbym przeno
sił piekło in nych na swoje życie? Albo swoje p iekło na życie bohatera fi l
mu? A może jakaś nieznana siła każe mi cierpieś, żebym mocniej przezy
wał wcielenie się w fikcyjną postać? Ni kt nie odpowie na moje wątpliwo

ści. W każdym ra z ie to część p rzekleństwa ci ą żą cego na tak zwanych 
ultima te actors do których mnie za li czają, a co na pewno nie ma nic 
wspólnego z nędznym komedianctvvem. 

Klaus Kinslo, fragmenty książklja chcę milosn w przekładzie Marzeny Wasilewskiej . 

CENTRUM SZTUKI ,11991• 

KONFERENCJA 

Trzy wieczory 
W dniach 15-1 7 grudnia 2000 
w Teat rze STUDIO odbędzie się 

konferencja młodych reżyserów 
pod patronatem Unii Teatrów Europy. 
W spotkaniu weźmie udział 19 młodych twórców 
z Austrii, Francji, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, 
Po lski, Rosji, Rumunii, Słowenii , Szwecji, Węgier, 
Włoch i Wielkiej Brytanii. 

Gospodarz spotkan ia 

Zbigniew Brzoza 

Sekre ra rz 

Maj a Ru sz pel 

Za pomoc w realizdcji projektu serdecznie dziękujemy-. 

[lE 
Unii Te:atrów Europ>'· Euro~an CuJtural Foundation, Hotelowi Jan Ili SOb1esll'l, Fundacji un. s. Batorego 



Powszechny Bank Kredytowy 

Bezpłatna infolinia: O 800-125-800 
(czynna: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00) 

Internet: http://www.pbk.pl 
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DYREK TOR NACZELNY 

Krzysztof Kos mala 

DYREK T OR ART YST YCZNY 

Zbigniew Brzoza 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

Paweł Mykietyn 

KIEROWNIK LITERA CKI 

Ewa Bułhak 

ORGANIZA CJA PRACY ARTY TYCZNEJ 

Jolanta Baniewicz-Wój cicka 

ZAST ĘPCA KI E RO WNIKA TECllN ICZNEGO 

Seweryn Luboradzki 

PRACOWN IA AKUSTYC7NA 

Roman Puchalski 

Andrzej Srebrzynski 

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 

Remigiusz Siek 

Pawe ł Srebrzyński 

Mirosław Sadkowski 

PRACOWNIA KRAWIECKA 

Grażyna Szcze c ińska 

Mieczysława Zbrożek 

Antoni Frączek 

Hen ryk Michalski 

PR ACOWNIA MODELA T ORSKA 

Ireneusz Soł tysiak 

PRA CO WNIA PERUKARSKA 

Teresa Chmielewska 

Bożena joźwiak 

PRA CO WNIA STOLARSKA 

Wlodzimierz Konfede rak 

Grzegorz Białek 

PRACOWNIA ŚLUSARSKA 

Ryszard Lipinsk:i 

GARDEROB Y 

Barbara Bańkowska 

Teresa Iwanow 

Hal ina Kravania 

ZESPÓŁ MONTAZYSTOW 

Grzegorz Aniołek 

Wojciech Haraszkiewicz 

Dariusz M1efiodow 

Krzysztof Skorski 

Marek Świgoński 

Grzegorz Zielski 

DZIAŁ AD llNISTRACJI 

Tomasz Ku s i ński 

Stanislawa Kwaśniewska 

ZAOPATRHNIE 

Robert Rołczyk 

BIURO OBSŁUGI WIDZ O W 

Marian Kamecki 

Beata Szymańska 

R EKLAMA I MEDIA 

MaJa Ruszpel 



GA L ER IA STUD IO TEL. 656 69 9 1 

Grzegorz Pabel 

Elżbieta Gryz 

Anna Mi czyńsk 

Ro bert Jasiński 

PO LSKA ORK I ESTR A K AMERALNA 

S IN FO I A VARSOVIA TEL. 656 64 19 . TEL/FA :·: 67. 0 01 38 

Franciszek Wybrańczyk 

Janusz Czyżewski 

Maria Karwowska 

PRACOWNIA FILMOWA l WIDEO HL. 656 69 74 

Jerzy Karp ińsk i 

IMPRESARIA T S T UDI O TE L. /F AX 620 O l 38 , 6 20 4 3 69 

Maria jakubowska-Sobczyk 

Maria Mikulska 

Andrzej Majerski 

Andrzej Suchonski 

REDAK CJA PKOGRAMV 

Ewa Bu łhak 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

Maciej Buszewicz 

Specjalne podziękowania dla paru Andrei Brzoza za ko nsultację językową . 

Zdjęcia wykorzystane w scenografii uzyskano dz1ęk1 agencji ek pictures 

Bilety indywidualne i zbiorowe sprtedaje kasa tea tru w poniedz iałki 12' - 18" 

od wtorku do soboty 12 - 1900
; w niedzie le i święta 14"' - 19w 

Przedsprzedaż prowadzą również kasy ZASP: 

Aleje Jerozolimskie 25 tel. 621 -94-54 lub 62 1-93-83 

Re zerwacja telefoniczna tel. 656-69-4 1: 656-69-87 

Biuro Obsług i Widzów tel. 620-21 -02 

Automatyczna informacja o repertuarze czynna ca łą dobę - tel. 656-69-87 
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im. Stanisława 
Ignacego 
Witkiewicza 
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00-901 Warszawa 

TELEFONICZNA REZERWACJA BILETÓW 

tel. 656-69-41 

656-69-87 


