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11 Sceny miłosne dla dorosłych 11 

To komedia. Treść? Gdy kobieta i mężczyzna 
znajdą się w jednym pomieszczeniu - myślą tylko o 
jednym, wiadomo o czym ... 
A kogóż to autor lok1,1je w tym jednym pomieszcze
niu? Raz jest to ~udentka przychodząca po 
zaliczenie do swego wykładowcy; innym razem 
senator RP we wzniosłej rozmowie w nocnym 
lokalu z jego stałą bywalczynią . Jest też scenka o 
małżeństwie i jego niecodziennej tęsknocie do 
odmiany przaśnej, czosnkowej codzienności . 
Mamy też cwanego podrywacza i dobrą d 
litującą się nad jego „dobrowolną" a 
erotyczną, czyl i - jego dawną k 
studiów. Jest też w galerii malars 
spotkanie zafascynowanej seksem 
poznała się przypadkiem u seksuolog 
W inscenizacji Alberta Osika sztuka 
pikanteri i - sceny są tu równie 
dwuznacznością jak erotyzmem - ta 
kobiety i mężczyzny, kiedy się spo 
wiadomo po co! 

Zbigniew Książek 
Absolwent 
polonistyki 
na UJ - poe
ta, autor pio
senek, lite
rat, drama
turg, scena
rzys . Pisze 
teksty piose
nek dla gru
py „ Brathan
ki ", Grzego
rza Turnaua, Michała Bajora, And 
Ryszard Rynkowskiego i Kabaretu „ 
Baranami" . Zdobywca wielu prestiżowy 
m.in. pięciokrotny laureat nagrody za tekst 
piosenki na Festiwalu w Opolu oraz głównej 
nagrody Opolskiego festiwalu w 2005 roku, 
nagrody „Fryderyka 2001 ". 
Jego oratorium „Golgota Świętokrzyska" z muzy
ką Piotra Rubika, rejestrowane i transmitowane 
przez TV wystawiono w kościele Św. Katarzyny w 
Krakowie; TV transmitowała również jego orator
ium „Tu Es Petrus" prezentowane w Kielcach. 
Dramat „Urodziny diabła" w reżyserii Marty 
Meszaros wystawił Teatr Telewizji, zaś „Diabły 
polskie" w reż. Adama Opatowicza prezentował 
Teatr Polski w Szczecinie Przedstawianą dziś 
„Sztukę kochania, czyli Sceny miłosne dla 
dorosłych" wystawiał już Teatr Muzyczny w Gdyni i 
Teatr Stu w Krakowie. 
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i Antygona", gdzie zagrał rolę Edypa. 
Ostatnio Ivan w „Sztuce" Yasminy Rezy. Jako reżyser 
debiutował sztuką „Baśń w poszukiwaniu teatru• 
(zakwalifikowana do Festiwalu KORCZAK 2006). 

Gr 

realizacja widowisk. Po reaktywowaniu 
w Słupsku od sierpnia 2004 r. pracuje N 
Teatrze w Słupsku na stanowisku kierownika 
technicznego. Wśród dokonań artystycznych m. in. 
współpraca przy scenografii do „No Dziadó " 

...,,„,..,,"'„ A. Mickiewicza w reżyser„ echa J 
ej w Elblągu, „Mi p1 

Leszek Matecki 
Współpracował m.in. z 
Elżbietą Adamiak, Ewą Bem, 
Danutą Błażejczyk, Katarzy
ną Figurą, Ewą Ma/as-God
lewską, Haliną Frąckowiak, 
Anną Jurksztowicz, Majką 

Jeżowską, Anitą Lipnicką, 
Marylą Rodowicz, Hanną 

Śleszyńską, Jose Curą, Jac
kiem Cyganem, Krzesi 
mirem Dębskim, Jerzym 
Jarosławem Dobrzyńskim, 

Jerzym Filarem, Zbignie
wem Hołdysem, Michałem 
Lorencem, Andrzejem Pia
secznym, Markiem Stefan
kiewiczem, Zbigniewe"l 
Wodeckim, Tadeuszent 
Woźniakiem, Jarosławem 

Zawadzkim, zespołami : MikrOłclimat, Nasza Basia kocha
na, Wanda i Banda oraz z Sinfonłą Varsovia. 
Obecnie współpracuje z Ryszardem Rynkowskim. 
Koncerty telewizyjne: H. Frąckowi K. Krawczyk, 
Cz. Niemen, M. Rodowicz, R. RynkOWiki, L. Szafran, 
T.Woźniak. 

Jako muzyk studyjny brał udział nagraniach 
kilkudziesięciu płyt z różnymi wyłronawcami. Jest 
producentem wielu płyt m.in. z muzyką dla dzieci. 
Kompozytor muzyki ilustracyjnej wydanej przez . Paris 
Music", muzyki dla dzieci oraz dla zespołu „Mikroklimat" 
wydanej przez EMI Pomaton. 

Grzegorz Kamiński 
Artysta malarz, grafik, rzeźbiarz. 
Dorobek artystyczny to głównie 
malarstwo i grafika. Maluje 
pejzaże, martwe natury, oraz 
portrety. Jego prace znajdują się 
w wielu zbiorach w Polsce, 
Niemczech, Danii, Szwajcarii, 
Holandii, Francji, Anglii, Stanach 
Zjednoczonych. Jego zaintere
sowania związane z fotografią i 
grafiką komputerową skłoniły 
go do zajęcia się plakatem. Sam o 
swojej pasji mówi: „Plakat 
teatralny to wyjątkowa arena 
dla twórczości artysty. Światy na nich zamknięte odb" 
od realnej rzeczywistości zapraszając widza 
fantastyczny świat marzeń i czarów. Czarów które 
im zapewnić tylko bezpośrednie obcowanie ze sztuką• 



Kasa czynna: 
niedziałku do soboty 

godz. 11.00 - 17.00 
wie godziny 

ed sp taklem 

Rezerwacja telefoniczna 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 11.00 - 17.00 
tel. 059 846 70 13 
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