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HAN MAN 
Stefan Chwin premiera 27 stycznia 2002 roku o godz. 19.00 w Teatrze na Targu Węg l owym 

adaptacja i reżyseria Izabella Cywińska 
scenografia M~orzata Szczęśniak • muzyka Andrzej Głvwlński • choreografia Wojciech Misiuro • kostiumy Elżbieta Radke • asystent kostiumologa 
M~arzata O błu za • reżyseria światła M irosław P oznańsk i • asystent reżysera Dorota Ko lak • rekwizyty Wanda Piskorska • inspicjent Joanna Januszewska 
• sufter Katarzyna Wałodżka • kierownik produkcji M~orzata Jóźwiak • charakterjzacja Katarzyny Flgul'j Waldemar Pokromski 

grają Hanemann - Mirosław Baka 
Hanka -Katarzyna Figura 
Pani Walmann -Joanna Bogacka • Matka -Dorota Kolak • Pan J. -Krzysztof Gordon 

Pani Stein -Wanda Neumann • Rosa Schulz -Joanna Krett-Baka • Kobieta -Elżbieta Goetel • Biara Dama -Ewa Andruszkiewicz • 
Pan B. - Ryszard Ronczewski • Pan Walmann - Florian Staniewski • Pan Schulz - Igor Michalski • Ojciec - Mirosław Krawczyk • 
Face I w uszatce -Krzysztof Matuszewski • Ubek -Jarosław Tyra ńsk i 

Teresa Kaczyńska, Ludmiła Legut, Kalarzyna Michalska, Wojciech Kaczanowski , Ryszard Moskaluk , Maciej Szemiel , Marek Wronka 
dzieci Piotr -Michał Jaworski, Krystian Naczke • Adam -MHusz Kaczorowski , Jakub Król • Dziewczynki- Izabela Gan decka. Monika Wijata, 
Paulina Wijata 
om wygnańcy i przybysze 

Izabella Cywińska, jedna z najwybitniejszych twórczyń polskiego teatru, od prawie 1 O lat skup iona 
wyłączn ie na twórczości telewizyjnej i filmowej, wraca do pracy w teatrze żywego planu_ Specjalnie dla 
Teatru Wybrzeże przygotowała adaptację Hanemanna, wybitnej powieści trójmiejskiego autora Stefana 
Chwina. Na scenie ś ledzim y losy gdań skiego Niemca Hanemanna, który po zakończeniu li wojny świa
towej decyduje się na pozostan ie w przyłączonym do Polski Gdańsku. W zrujnowanym mi eście spotyka 
się z wygnańcami ze Wschodu, którzy podobnie jak on wyrwani zostali ze społeczności, w której wzrastali _ 
Cywińska dostrzegła w tej bardzo gdańskiej historii szansę na uniwersalną opowieść o jednoczącej się 
Europie, pełn ej lęków, up rzedzeń i kompleksów narodowości owych . 

W dniu premiery Hanemanna oddajemy trójmiejskiej publiczności 
nowo przebudowany Teatr na Targu Węglowym. To czwarte wielkie 
zadanie budowlane w 200-letnich dziejach gdańskiego teatro
wiska_ Nowy efe ktowny ksz tałt widowni naszego teatru nadal 
światowej sławy paryski architekt Stanisław Fiszer we współpracy 
z gdańskim projektantem Janem Raniszewskim. Stanisław Fiszer 
jest autorem m. in. gmachu francuskich Archiwów Państwowych 
oraz Giełdy w Warszawie. Nowa widownia Teatru Wybrzeże zmie

n iła się nie do poznania: zamiast parteru i pierwszego balkonu mamy oto mocno spiętrzony amfiteatr, 
zapewniający doskonalą widoczność wszystkim widzom_ Po obu stronach sceny pojawiły się wieże 
prosceniowe z lożami, pod samym sufitem odtworzono tradycyjny paradyz, odsłonięto także przykrytą 
dotąd podwieszanym sufitem kopulę . Jej podniebienie rozbłyskuje teraz setkami światłowodowych 
gwiazd i planet. To naprawdę najpiękniejszy teatr w Polsce_ Dzieło remontu było możliwe dzięki środkom 
Samorządu Województwa Pomorskiego oraz życzliwości całego Zarządu Województwa Pomorskiego 
pod przewodnictwem pana Jana Zarębskiego. 

j" 

l 
i 
1Ł 

I 

teatrwybrze%e · 
Teatr na Targu Węglowym , Gdańsk 

sprzedaż i rezerwacja bil etów 
tel. •58 30113 28, 551 39 36 
bllety@teatrwybrzeze.pl 

www.leatrwybrzeze.pl 
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