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Producent spektaklu dyplomowegó 
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ESTRADA /)POLSKA 

INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA 
ISTNIEJE JUŻ OD 1958r. 

Opieka artystyczna 
Teatr Dramatyczny 

Im. Jerzego Szaniawskiego w . 
Wałbrzychu 

Matei Visniec 
Zatrudnimy Starego Klowna 
Przełożył Krzysztof Warlikowski 

Reżyseria ,.... Ewa Piotrowska 
·Muzyka - Włodzimierż Jarmułowicz 
Konsultacja scenograficzna - Leszek 
Ołdak 
Konsultacja cyrkowa - Paweł Suski 
Opieka artystyczna - Marcin Ehrlich 

Osoby: 
· Nicolo - Dariusz Skowroński 

Filippo - Wiesław Cichy 
Peppino - Sławoj Jedrzejewski 

· .. Młody Klown - Anna Walkowiak 

„Istotą człowieka jest nieprzezwyciężalne 
poczucie samotności; ską_dkolWiek się ono 
bierze · i cokolwiek się za nim kryje . 
Poczucie samotności jest nieznośne i 
domagające się uśmierzenia... A zatem 
człowiek - niczym rozprzestrzeniający - a 
następnie kurczący do punktu wszechświat 
- to otacza się chmu.rą iluzji i nadziei, 
którą zasłania pustkę i tłumi doświadczenie 
samotności, to znów stoi w bezkresie sam - . 
z cierpieniem nieznośnego wyobcowania w 
sercu ". Ponownie otacza się iluzją i w swej 
samotności przypomina Klowna, · błazna, 
pajaca. Te postać retoryczną z 
wymalowanym ostentacyjnie uśmiechem o 
łzawej duszy. Jakże często mówimy o kimś: 
- Popatrz, wygląda żupełnie jak Klown. 
albo: 
- Czyż nie jest to twarz błazna. 
Lecz co to dziś oznacza. Przyjrzyjmy się 
zatem tym pajacom, klownom, błaznom. 
Czy nie stanowią oni cząstki każdego 

jestestwa? 
A jeśli to już tylko symbol, przedmiot, 
zabawka? 
Co się dzieje z człowiekiem jeśli zagubi się 
w swoich snach? 
Klown to tylko przedmiot? 
Klown to tylko człowiek? · 
Czy człowiek może zgubić przedmiot? . 
Czy przedmiot może zgubić człowieka? 
Klown Umarli Niech zyje Klnwnl 



ESTRADA OPOLSKA 
. INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA 

ISTNIEJE JUŻ OD 1958r . . 

5-056 Opole, ul. Kośnego 32 a 
tel (077) 44 11 450 

tel/fax(077) 44 11 451 

:strada Opolska oferuje: 
) organizację i obsługę imprez 

kulturalno-rozrywkowych 
) . koncertów, recitali, zjazdów, 

konferencji, sympozjów. 

Gwarantujemy wysoki poziom 
imprez artystycznych. 


