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Everything and Nothing * 
Ni było w nim nikogo; za jego rysam i (które nawet na złych 

portretach ?. t;imtej epoki niP są podobne do niczyich innych), z;i 
podniecone) obfitością jego słów było t roch ę chłodu, sen, którego 
ni e prześnił nikt. Z początku uważa ł , że wszyscy ludzie są tacy jak 
on, ale zdumienie towarzysza, z którym zaczą ł roztrząsać tę próż

nię , wykaz:alo mu jego pomyłkę i raz na z:awsze dało mu odczuć, że 
jednostka nie powinna niczym r·óżn i ć się ocl gatunku. Kiedyś po
myśl ał, %e w ksi<Jżkach znajdzie s i ę lek na jego cierpienia i wtedy 
nauczy ł s i ę „mało łaciny i mniej greki", jak miał wyrazić się ktoś 
z jego wspó łczesnych; potem u zna ł , że w pr<iktykowaniu pewnego 
prr,y rodzonego lud ziom r ytuału może kryL' s i ę to, n<'go szukał , 

i pozwolił wtajemn iczyć sic; Annie Hathaway poclcz:as długi ej 

czerwcowej sjesty. Mając dwadzieśc i a parę lat pojechał do Londy· 
nu. Instynktownie wprawił się już w udawanie, że jest kimś, aby ni e 
wyd a ło s i ę . że jest nikim. Tam objawił mu s i ę zawód, do którego 
był stworzo ny, zawód aktora, który na scenie udaje kogoś innego, 
wobec tłumu ludzi, którzy udają, że w to wierz<). Wykonywanie te
go z:awodu dało mu szczególny rodz:aj szczęśc i a , może pierwszego 
w jego życiu . Lecz z ostatnim zdaniem wiersza i ostatnim trupem 
zniesionym ze sceny powracał znienawidzony smak rzeczywistoś

ci; przestawał być ferraksem czy Tamerlanem i znów stawał s i ę 

nikim. Osaczony, zaczął wymyślać innych bohaterów, inne wątki 
tragiczne. I tak, podczas gdy ciało wypełniało swe tragiczne pr;i;ez
naczenie w lunaparach i tawernach Londynu, dusza, która je za
mieszkiwała, była Cezarem, który ni e słucha ostrzeżeń wróżbity, 

Julią nienawicl;i;ącci skowronka i Makbetem, który rozmawia na pus
tkowiu z czarownicami, b~· cl ącymi za razem parkami. Nikt nie byl 
tyloma ludźmi , co ten człowiek , który wzorem egipskiego Prote
usza wycze1vał wsze lkie możliwe przejawy ist nienia. Czasem prze· 
mycał w swej twórczośc i j akieś wyznanie, pewny, że nigdy ni f' zos
tanie ono rozszyfrowane; i tak Ryszard st\.vie rd za , że w jego osobie 
zamyka si \' wiele osób, Jago zaś rrniwi te dziwne słowa: „nie jestem 
tym, kim jestem". Clc;boka jedność istnienia i gry była mu nat
chnieniem do pn~esławnych strof. 

Dwadzieścia lat przetrwał w lej skromnej halucynacji, lecz 
pewnego dnia ogarną ł go przesyt i wstrę t na myśl, że był tyloma 
królami ginącymi od szpady, tyloma kochank<imi, którzy schodzą 
si ę, rozchod zą, melodyjnie konają. Tego samego clni <i postanowił 
sprzed<ić swój teatr. Nim miną ł tydzień . wrócił cło rodzinnego mias
teczka, gdzie odna lazł drzewa i rzekę dzieciristwa i nie połączył ich 
z tymi, które zdobne w mitologiczne alu zje i ł <ic iń s kie ;r,wroty wy
sławiła jego muza. Musiał być· kimś, stal s i ę wi(.'C człowir·ki em in· 
teresu, któ ry v.rycofał s i ę po zrobieniu majątku i obecnie zajmuje 
si ę pożyczaniem p ien i ędzy, procesami i umiarkowaną lichwą. 
W tym charakterze podyktował swój oschły testament, z którego 
świadomie wykluczy! wszystko, co zatrącało o patos czy też litera
turę. Odwied7ali go czasem londyńscy przyjaciele, dla których po
wracał cło roli poety. Historia dodaje, że przed czy po śmierci, czując 

obecność Boga, powiedział: ,Ja . który nadaremnie byłem tyloma 
lud źmi , chcę być jednym i sobą". Głos Boga odpowiedzi a ł mu z wich
nr: „Mnie także nie ma. \Vyśniłem świat , tak jak ty wyśnił ·. swoje 
dzieło , mój Szekspirze. a pośród rozlicznych kształtów moich snów 
byleś i ty, który, tak jak ja, j es teś wieloma i nikim". 

Przełoży/a Zofia Chądzy1iska 
*Wszystko i nic 



Nicola Clliarnmo11t0 

Szaleństwo u Szekspira 
7'. trójki „wielkich" literatury europejskiej (Dante, Szekspir, 

Goethe) tylko Szekspirowi nie można przyp isa ' jaki ejś postawy ty
powej - tak jak Dantemu przypisuje si ~· „gniew", a Goeth emu „spo
kój" - ani jak iejś odr~bncj, kosrnologicznc•j bqdż ideologicznej wizji 
świata: „ świat taki, jaki jest" wydaje rnu si ~ utkany z materii dosta
teczn ie szlaL·het nl'j, a wobec k go ni c potrze buje ani wiary, która by 
mu mogla swiat, jak się to mówi , ro;1,św ietlić , ani idei, ktc\ra by mog
la clac' światu oparcie i go nobilitowaL·. Jakich bowiem przekonari 11-
lozollcznych można si dopatrzyć u twórcy Hamleta, prócz rene
sansowrgo naturnlizmu, w któr ym da si~· pomieścić wszys tko, ale 
z którego s<1m Hamlet nie je:-:1 w najmniejszy m stopniu zadowolony? 

I>latt•go SzC'kspir był nazywany poetą natury, realnośc i i ży
cia, ukaza nyc h w ich rzc:czyvvislej postaci, dlatego widziano w nim 
geniu sza spontanicznosci i naturaln ości; by! pierwszym poetq 
w Europie , który opisuj<JC świat lud zki nie popadł w przerażenie 
sprzecznościami, uniemożliwiającym i oclnalczienic w nim jedności, 
miał nalornias t poczucie, że kai da sprzeczno s(· wrycz przysparza 
realności rzeczywiste mu światu. a bynajmniej mu jej nie ujmuje. 

Ów g;en iusz natu ralności był zaraze m bard%iej rellC'ksyjny, 
bardziej me tafizyczny, bardziej intelektualnie przenikliwy i bezlitos
ny n1z mni poeci. a tura nie ma takich aspeklów, klórych Szekspir 
nie ogarnąłby swoim spojrze nie m, a w poezji osiągnął wyżyny dla
tego, że umial wyrazić dwuznaczność i kruchość , że ukazał nieuch-

wytne sedno rzeczywistości i ;1,dumiewającą sytuację człowieka. 
który w św iecie kieruje s i<,' wy łączn ie lud ;,kimi namii; tnościa mi, 
a nie jakim ś rodzajem mądrości czy zasadami wyższego rzędu. 

Ale sytuacji \1akbeta, Hamleta czy Leara nie wystarczy uznać 
za „zdumiewaj<Jcc(; każdy z nich dociera na swój sposób do pier
wotnej i zasadniczej niedorzeczności wszystkiego, wi ęc do szaleri
stwa tkwiącego w lud zkim rozumie i clo chaosu nieodłącznego na
wet od nie zmiennego porz<~dku rzeczy. \;l,Tygl<1da za te m na to, że 
właśnie szal ' fo;two tkwi w Szekspirowskiej wyobrażni najgłębiej 
i stanowi jej silę sprawczą. a dotyczy to tyleż jej s trony najbardziej 
mrocznej, jak i najradośniejszej. 

Jakże bardzo różni się niedorzccznoś'' świata dzisiejszego od 
nicclorzennośc i doświadczanej przez postaci Szekspira! asze 
poczucie absurdu i chaosu to dotkliwe doznania lud zi, którzy on~e
kiwali racjonalnośc i i ładu , a nie znalazłszy ich, dostrzegają we 
wszystkim negacje i brak, i to tak dalece, że uznają to przeżywanie 
negacji i braku za całą rzeczywistośc' i dopatruj<! s i ę złud zeń albo 
kłamstwa we wszystkich przejawach rozumu i prawdy. Kiedy d z i ś 
docieramy do absurdu , mamy jf'_go racjonalnie uzasadnione) świa

domość i jedynie logika niedo rzeczności ma dla nas wartość bez
sporna. Dla Szekspira natomiast dogłębna ni eclorzecznosl- świata 

jest faktem ostatr-cznym, który bynajmniej rozurnu nie neguje, lecz 
przeciwnie, afirmuje go i umil's;,cza w swoim obszarze: świat Szek
spira kryje w swojej gl•bi absurdalność , a rozumowi towarzyszy 
w nim szaleństwo . Jeżeli w ko1icu świat okawje s i ę szaleństwem, 
opowieścia idioty i snem, to jednak to sza leństwo zawiera w sobie 
rozumność, idiotyzm jest pełen znaczenia, a sen jest zdo lny unieść 
ciężar rzeczywistości; jedno nie Vl'yklucza drugiego, co więcej, tym 
mocniej to drugie potwierdza, im żywotniej ono się objawia. Taka 
skrajna clwuznacznoś(· nadaje sens Szekspirowskiemu tragizmowi, 



który nie wspiera si\' na tajemnym ładzie nal1iry, jak tragizm grecki, 
a wr cz odwrotnie, na ludzkiej niemożności po dażania za natuq. 

Uznanie sza leństwa (szaleństwa określon ego rodzaju, miesz
CZC)C go s it,' między tym, jakie obrazował Breughel, a tym, jakie wy
chwalał Erazm) za element od świata nieoddzielny, a nawet dlań 
niezbędny, stanowi zap('w nr oś Szekspirowskiego wszechświata. 
Szale1\stwo jest w każdym razie wkrocze niem na teren nierealności, 
co zostaje lu uznane za przejaw dla istoty ludzkiej typowy. U Szek
spira człowiek owladnięly namiętnością - Makbet, Otello czy Lear 
- jest szalony naprawdę, nie w przenośni. Kto nie może ulec na
miętności - jak Hamlet - mając świadomość, że jest ona bezpod 
stawna, ten jest szalony podwójnie, ponieważ jest szalony rozum
nie, tkwi zamknięty w swoich racjach jak w szaleństwie bez reszty 
nieprzeniknionym. Dlatego więc nie można usunąć szaleństwa ze 
świata ludzi, nie można go umieścić wśród lucl;„kich potworności, 
a przeciwnie, musi się jt· przyjąć po bratersku mkdzy nas, by nicze
go, co ludzkie, szczerze nie uznawać· za nam obce. Jeśli chce si~· 

człowieka zrozumieć· i ukazac' go prawdziwie, trzeba zagłębić się 
w meandry jego szalt'1is twa, gdyż są to zarazem meandry naszego 
świata, skoro świal nie ma innej formy prócz tej „przemiennej na 
sposób wszelaki", jak<J mu nadają ludzkie namir;lności. Trzeba też 
umieć nil:' przypisywac' światowemu widowisku realności absolut
nej, trwale oddzielonej od szaleństwa, przywidzeń i snu. Taka mąd
rość ma wiele wspólnego z mądrością Montaigne'a. 

'Narto poza tym zastanowil' s i ę naci przepaśc i <) d zif'l acą posta
cie Szekspira od zdanych na rozs<!dek istot Corneille 'a i Racine'a. 
Te rozważne istoty usunęły raz na zawsze sza lcr'!s two ze swego 
horyzonlu i znają wyłącznie z jednej s trony logikę własnych pasji, 
a z drugiej uchybie nia ludzkiego szacunku: ich racje są jak gdyby 
racją stanu. A j eś li chodzi o świat dzisiejszy, to szaleństwo usun i~' 

to z niego z przyczyn dogmatycznych: w :-;wiecie naszym dopusz
cza sit,; do głosu jedynie jak najściślejsza racjonalność, toteż absurd 
wdziera si ę clor\ zewsząd, a roszczenia ludzkiego szaleństwa, które 
domaga s ię należnej mu cz~·ści, zmieniają si~· w gorzki bunt i pasję 
niszczenia. Szaler\stwo u Szekspira przybiera w tragediach postac' 
namiętności, to znaczy nagle wdzierających się elementów grotes
ki, brnku logiki i komizmu, w komrcliach natomiast staje si\ wręcz 
sercem wydarze1\. Komedie Szekspira to różnego rodzaju żarty na 
jeden i ten sam temat: na temat ludzkiego szaler\stwa; przy czym 
miłość zawsze jest w nich osia s11·iala i sil<) nap<;>dow<J wszystkich 
przygód. ( .. ) 

Przełoży/ Sta 11 isiaw Kasprzysiak 
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... wymarzony sad mojego ojca. Każcie kolejne miejsce zamieszka
nia oswajaliśmy sadząc drzewa. A kiecly te nasze drzewka powoli 
pięły się w górę, po kryjomu zrywałem jabłka i czereśnie u sąsia
dów. I znów ruszaliśmy w drogę. Nasz stary sad nie zaczął jeszcze 
owocowal', a my już sadziliśmy nc11vy. 

Teatr kojarzy mi si -. właśnie z sadem. Jest jak sad, jak wiejski 
ogród, który jest źródłem rzeczy i pieśni pierwszych i fundamen
talnych. Najistotniejszych. Albowiem sam ma swe korzenie w tym, 
co pierwotne i żadna teoria naukowa nic zdoła go objaśnil-. Przy 
pomocy rozumu i logiki człowiek chciałby wyznaczyć teatrowi ja
ki eś specjalne miejsce. A przecież teatr to po prostu sad wielkiej 
urody, któremu potrzebne sanie aktorskie gwiazdy, a raczej ludzie 
dobrzy i uczciwi. Jeśli znajd<] ,;ie tacy, to już połowa sukcesu. Dru
gą połowę tworzy codzienna walka z nieistnieniem, które zaklina
my, by łaskawie nas ominęło. 

Teatr nic 1vymaga szczególnego miejsca. Może zaistnieć 

w domu, przy filiżance herbaty Bo tak naprawch,' on jest w nas i tyl
ko czeka, byśmy dali mu szansę. Wypatruje człowieka, wiclza. Ak
tor wyczekuje sposobności kontaktu, potrzebuje kogoś, kto go wys
łucha ... Czułem to sam, niejeden raz - teatr powstaje w nas, rodzi 
się z mojej relacji z aktorem i otaczającą nas rzeczywistością. 

Właściwie wszystko może zamieni(' s i ~ w teatr. Wierz~· jednak 
głęboko, że sedno sztuki teatru tkwi w szczerości i otwartości. 
Trzeba oswoić postać, którą się gra, złączyć si<;· z nią, odtańczyć 
z nią niejeden taniec, no i uwierzyć w siebie. Wtf'dy dopiero może
my usłyszeć ze sceny śmiech i szloch, zobaczyć gorycz i szczęście. 

I 

Bezwarunkowo ufam swoim współpracownikom, nie narzu
cam sobie tej wiary. Może zabrzmi to paradoksa lnie, ale podczas 
pracy u mnie aktor zarnienia się miej scem z postacią, którą gra. 
I w przedstawieniu nie ma już aktora. W ici z dostrzega w nim czło
wieka wyłącznie poprzez stworzomi przez nieg o rolę. 

Wyclaj1' mi si i;- te ż, że wierz w cuda. , zczeg ólneg o rodzaju. 
Czyż nic je st cudem odkrywanie na scenie, cizi >ki wierze w czło
wieka, ludzkiej duszy? 

Dzięki temu teatr z miłością odsiania zakamarki duszy, zaclzi 
wia i oczarowuje, pokazuje jak niesk011czenie bogatą i złożoną isto
tą jest człowiek. 

Określen ie „reżyserowac"' implikuje poj c ie początku i ko1\ca. 
Tymczas(,m trzeba odnieść przedstawienie clo życia, olxlarzyc' jf' 
energią. Reżyse ria nie polega na przenicsil'niu fragrnc·ntu życia na 
scf' nę , jego analizie i odstawieniu go na miejsce po załatwil'niu 

sprawy. Życie zmienia się, płynie, jest w ciągłym ruchu. Trzeba się 
doń pocll<iczyć, wsi<)śc' do tego pociagu i pokilZ<ll' jego wnętrze 
w czasie. Zil każdym raze m s taram s i ~'. by widzowie odczuli len 
ruch. 

Naszym wspólnym celem jest stworzenie teatru otwartego, 
w takim samym se ns ie , w jakim przyjazny jest nam drugi człowiek. 
Bylibyśmy szcz<; śliwi , gdyby tak o nas mówiono. 

Wilno, 1991 
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Wypowiedziane niegdyś przeze mnie słowa o teatrze-sadzie 
brzmią teraz nieco naiwnie i smutno. 

Dziś nie powiedziałbym już tego, chociaż nadal w to wierzę. 
Dziś powiedziałbym coś znacznie ostrzejszego, zabarwionego roz
paczą. Pewnie dlatego, że coś przestałem rozumieć, w coś zwątpi
łem i coraz częściej wpadam w lekką rozpacz ... 

Jednak kontynuując myśl o teatrze-sadzie chcę dodać, że 
obok sadu powinna być także woda. Nie dla piękności czy wygody, 
a po to, żeby do tej wody mógł spływać nasz uciekający czas. Czas 
spływa clo wody, a tam powinna żyć ryba, która czasami musnę laby 
nasze ramię swoją zimną płetw"!· Olo jest chwila dotknięcia i dozna
nia uciekającego czasu. Byłe tylko nie drgnąć, nie prze traszyć się, 
nie stać s i ę okrutnym, gwałtownym, cynicznym - a starać się przy
jąć to z wdzięcznością. Oto dotknęłaś mnie - chłodna wieczności 

naszego krótkiego życia. Pozostać. Być cierpliwym. Kochać. Wtedy 
nauczymy się postrzegać ten sad jako teatr, a przedstawienie na
bierze zapachu dzieciństwa i smaku chleba. 

Wroclaw, 2001 

Rimas Tuminas 



l\.i.nws Tumin:.ls 

ur. E152, litewski reżyser, pedagog. dyrektor tl'atrów. 
Absolwent Wydziału Reżyse rii Telewizyjnej Litcwskiego Konser
watorium i reżyserii lcat ralnej w Pa1istwowym Instytucie Sztuki 
Teatralnej w Moskwie (GITIS). W latach 197'1-90 jako reżyser 
w Akad<:'mickim Teatrze Dramatycznym w Wilnie. \V 1990 r. zało
żył Wik1isk i Teatr Mały i został jego dyrektorem artystycznym. 
\"l latach 1994-98 był również clyrektor<'m naczelnym i ar tystycz
nym Akademickiego Teatru Dramatycznego w Wilnie, który prze
kształcił w Li tewski Teatr Narodowy. 
Obecnie jest nadal szdem artystycznym założonego przez siebie 
Wiler1sk.iego Teatru Małego. 
V/ latach 197R-2000 wyreżyserował około trzydziestu przedstawień 
na Lit wir i za gra nicą. Wielki rozgłos zyskały zw łaszcza jego insce
ni zacje w Tt'alrze Małym - Galileusz Brechta, Wiśniowy sad Cze
chowa, śmieclmij si. do nas, Panie Kanovićiusa , 1askarada Ler-
montowa. 
Wi<:'lo krotny laureat najważniejszych lit ewskic h nagród teatral
nych. Jego Maskarada otrzymała Grand Prix na Mi<,'dzynarodo
wym Festiwal u Teatmlnym „Kontakt" w Toruniu, nagrod\.' Rosyj
skiego Związku Teatralnego na Międzynarodowym Fcsliwa lu Tea
tralnym „Bałtyck i Dum" w Pelcr: burgu, Grand Prix na Międzyna
rodowym Ff'stiwal Teatralnym „/'.loty Lew" we Lwowie, nagrodę 
. .Złota \/laska" w Moskwicza najlepszy spektakl zagraniczny. 
Przedstawien ia T uminasa prezf'n towane by ły t eż na fes tiwa lac h 
i podczas wyst<;-pów gościnnych m.in. w Wielk iej Brytanii , Kan;:i
dzie, Szwajcarii, Słowacji, Danii , Pol ·ce, Finlandii, Islandii, Irlandii, 
Kolumbii, Francji, 1 ·iemczech, US , Szwecji. 
\Tl/ czerwcu 2000 r. Tu minas otrzymał w Moskwie za inscenizacje 
klasyki rosyjskiej presUżową Nagrodę Federacji Rosyjskiej za 
wkład w rozwój ru. yjskiej kultury teatralnej. 
Ostatnie realizacje Tuminasa to: Wi 'niowy sad Cz 'Chowa w Tea-
trze arodowym w Reykjaviku. 
Gramy ... Schill ra! na podstawie 
Marii Stuart S ·hill -'ra w mo
skiewskim Teatrze Sowrem.iennik 
(główna nagroda za refyserię na 
Mi dzynarodowyrn F tiwalu Tea
tral nym "Bałt ycki Dom" w Pe
tersburgu w 1 ai dzkrniku 
20l O r.), Rewizor Co gola 
w Wilt•r\sl<i m Teatrze 
Małym . 

r 

1~~1t1sr~s Lai~11~1s 

ur. 1956, kompozytor. Ukończył klasę kompozycji w Wyższej Szko
le Muzycznej w Kownie (1975) i Litewskim Konserwatorium 
w Wilnie (1980). Kierownik muzyczny w Teatrze Lalek I.i'!(' w Wil 
nie (1980-90), w latach 1990-91- dyrektor tej sceny. 'v\T 1991 r. zos 
tal kierownikiem muzycznym, a później dyrektorem Wiler1skiego 
Teatru Małego. W 1996 r. był wiceminist rem kultury Litwy, 
a w 1997 r. doradcą rządu litewskiego ds. kultury. 'v\I 1999 r. był dy
rektorem generalnym Litewskiego Teatru Narodowego w Wilnie, 
a od 2000 r. jest dyrektorem naczelnym Wiler1skiego Teatru Małego. 
Autor ponad 200 kompozycji do spektakli teatrów dramatycznych 
i lalkowyc h, teatru tekwizj i, 11lmów fabularnych i dokumental
nych. Od wielu lat współpracuje z Rimasem Turninasern i Eimun
tascm Nekro:Siu sem. 
Laureat wielu nagród, m.in . za muzykę do sp ·ktakli Nckrosiusa: 
Kwadrat (XX.V[ FC'stiwal Sztuki Tt·atralnej w Wilnie, 1981), Dzie1i 
dłuższy niż stulecie ( adbałtycka Wiosna Teatralna, 1984), Wuja
szek Wania (Nadbałtycka Wiosna Teatralna. 1987) oraz cło spekta
kli Tuminasa: Tu 11ie br:dzil' śmierci ( ad bałtycka Wiosna Teatral
na, 1989). Uśmiechnij si(' do nas. Panie (nagroda św. Krzysztofa, 
najbardziej prestiżowa litewska nagroda teatralna), Gramy ... Sclzil
/era' w Teatrze Sowremiennik w Moskwie (moskiewska nagroda 
„Czajka"). Dwukrotnie otrzyma! nagrodę Litewskiego Zwiazku 
Działaczy Teatralnych za najlepszą muzykę sezonu 1987 / 88 
i 1989/ 90. \V 1989 r. we ·w1oszech na Międzynarodowym Festiwa
lu Muzyki Współczesn ej im. Luigi Ruisolo ot rzymał nagrodę za 
kompozycję Albinos 2, a w 1994 r. na Międzynarodowym Konkur
sie im. Witolda Lutosławskiego w Szwecji dyplom za 4 preludia. 
Najważniejsze kompozycje: obraz symfoniczny Niepokój (1979-80), 
oratorium Płacz - Parnięc', kantata Zawsze droga (1984), kameralna 
kantata Na fali śmierci, Wznoszenie się Albinosa na saksofon altowy 
i playback (1987), Tryptyk wiosenny na sopran i fortepian (1987), 
Agnus Dei na chór i organy (1991), Blask na organy (1993), Rozsta
nie na głos i zespół kameralny. 



Adom~1s J acovskis 

ur. 1948, scenograf, malarz. W latach 1966-73 studiował malarstwo 
i scenografię w Wile11skim Instytucie Sztuki. W latach 1978-93 był 
głównym scenografem Wileńsk iego Teatru Państwowego. 
Stworzył oprawę plastyczną do ponad 60 przedstawień dramatycz
nych, baletowych i operowych (Carmen Bizeta, Makbet i Aida 
Verdiego). \.Vspó!pracowa! z Eimuntasem Nekrosiusem. ] est 
autorem scenografii do przedstawień Rimasa Tuminasa: 
Uśmiechnij się do nas. Panie Kanoviciusa, Maskarady Lermontowa, 
Króla Edypa Sofoklesa. Wiśniowego sadu Czechowa, Rewizora 
Gogola oraz Gramy... Sch illera! na podstawie Marii Stuart 
Schillera. Od 1988 roku jest proft·sorem Wileńskiej Akadem ii 
Sztuk Pięknych. Brał udział w wielu wystawach zbiorovvych, 
miedzy innymi w krajach bałtyckich, lfosji, Japonii, Finlandii i we 
Włoszech. W 1983 roku otrzymał dyplom na Quadriennale 
scenograficznym w Pradze. W 198S uhonorowano go Pierwszą 
Nagrodą na Bałtyckim Triennale Scenografii. W latach 1980, 8 1, 
83, 96 i 98 otrzymał dyplomy dla najlepszego litewskiego sceno
grafa roku. 
Jego prace znajdują się w Litewskim Muzeum Sztuki, Muzeum 
Sztuki im. Kaunasa M. K. Ciurlionisa, Litewskim Muzeum Żydow
skim i Muzeum Muzyki oraz Mu zeum Teatralnym im. Bakrusz
kina w Moskwie. 

l\ll~1rijus J acovskis 

ur. 1972, scenograf. Absolwent Wiler1skiej Akademii Sztuki (1996). 
Twórca dekoracji i kostiumów do ponad 20 przedstawień. Najważ
niejsze prace scenograficzne: Maria Stuart Schillera (1994, Teatr 
Dramatyczny, Kłajpeda) . Medea Rekaśiusa (1996, Litewski N aro 
clowy Teatr Opery i Baletu , Wilno). Baal Brechta i Mist eria miłos
ne Rogera Vitraca (1997, Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny, 
\'l'ilno). Autor kostiumów w spektaklach: Król Edyp Sofoklesa 
(1998, Litr'Wski Narodowy Teatr Dramatyczny, Wilno), Gramy 
Schillera! (~OOO, Teatr Sowremiennik, Moskwa). 
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Na zclj~ciach - aktorzy: 

1. Dorota Abb<'. Tomasz Tyndyk 

:!. Radek Kaim, Eryk Lubos, Tornasz Tyndyk 

3. C:lżbieta Coli1'iska. Dorol<1 Abbt' 

4. Wojciech Kuli1iski. Macit>j TninasZ<'wski 

:i. Radek Ka im . Dorota Abbl' 

(i Radt>k Kain1. Eryk Lubo:o . Tonn.;z Tynclyk 

7. GrzC'gorz Artm<in, J~aclck Kaim 

8. Włodzimie 1· ;, :Vlaciuclzi1lski 

9. Radek Kaim. Kr1,ys1, tof Kuli1'1,.;ki. Dorota Abbe 

10. Radt>k Kaim. Tomasz Tyndyk 

11. Elżbieta Goli1\ska. Ewelina Pas1,k<·-J,1iwit1.sd1. Dnrnta J\bbt' 
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Ki L· row11ik lcchniczny 

Asys lenl scenograf<! 
Kierow11i k Sl"\' lly 

Kierownicy pracown i: 

akuslyczne-j 
oświet leniowej 

krawiC'ckicj 

d1 •korat1 >rsk it 'j 

Charakte ryzator 

Rekwiry torr.y 

Koordynator pracy ar tystycz1wj 

Kierownik dr.ialu literack iego 

~ck rc larz literacki 
redakcja progra mu 

Witold Turski 
Bajk<1 Tworek 
Marian Wołczewski 

Maciej Prosek 
Zbil.{niew Sus 
Wald mar Krawczyk 
Joanna .Jąkalska. 
Oskar Łowicki 

Ewelina Sołtysiak 

Grażyna Mlynarska 
Jaroslaw Damian 

Agata Ganiebna 

1\nna Błaszczak 

Krystyna 1\ozioł 

Wrocławski Teatr Współczesny 
im. Edmunda Wierd11skicgo 
SO-U2 Wrnd aw. ul. Rzeźnicza 12 

le i. (071) ~l 58 89 OO 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów 
w Biurze Promocji i Reklamy 

od po niedz ia łku clo pialku w .~«lcl r.inach 9.fJ( l- 111.00. 
te l. / fox (07 1) ::l-l4 ::l7 62, te l. (071) 358 89 '..W . :i~ , 8!) +o. :i58 8U 41 

l<asa biletowa c;,ynna od wtorku do soboty 
w godzinach 1 o.oo-noo i 14 .00- 19.00; 

w nil'd zieil' i ~wi •!; \ w g od;:inach 17.t 10-19.00 
tl' l. (071) :~ !JR 89 22 

Informacje o teatrze w Internecie 
\ ww.\\T<>claw. plan.pl 




