


Alicja 
na podstawie powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów i A/1qa po drugiej stronie 
lustra w tłumaczeniu Mac1e1a Słomczyńskiego 

scenariu sz: Paweł Miśkiewicz, Dorota Sajewska 
reżyseri a : Paweł Miśkiewicz 

scenografra: Barbara Hanicka 
dramaturgia: Dorota Sajewska 
aranżacje i realizacja nagrań : Kuba Orłowski . Fabian Włodarek 
światło : Wojciech Puś 
przygot owa nie wokalne: Ola Troczyńska·Rucińska 
koordynator ruchu scenrcznego : Michał Chmielewski 
asystentka reżysera: Małgorzata Głuchowska 
asystentka scenografki: Agata Danowska 
inspicjent : Tomasz Karolak 
suflerka: Anna Maziasz 

wyslępują: 

Klara Bietawka, Marcin Bosak, Krzysztof Oracz, Joanna Drozda, Katarzyna Figura, 
Władysław Kowalski, Barbara Krafftówna lgośc.l, lukasz Lewandowski [gośc.l, 
Henryk Niebudek, Piotr Polak, Joanna Szczepkowska 
oraz Barbara Adamczyk, Krzysztof Adamczyk, Michał Chmielewski, Fedor Gwiazda, 
Marek Kulka, Irena Kuźbik, Zbigniew Kwiatkowski, Katarryna Li-U-Fa, 
Wiesław Mierzwicki, Bogdan Mucha, Zdzisław Niemeczek, Zygmunt Okowiński, 
Wiesław Podgórski, Mirosław Zgierski 

premiera : lL. października 2008 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
WARSZAWA CENTRALNA 2008 .• Stygmaty ciala„ 

czas trwania: 90 minut 

W swym najnowszym przedslawieniu Paweł Miśkiewicz sięga po Alicję 
w Krainie Czarów i Alicję po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla . Jest to tekst. 
który zawiesza logikę codzienności i pozwala czytelnikowi na udział 
w innego rodzaju rzeczywistościach - fantazmacie, wyobraźni, śnie . Sceniczna 
adaptacja wypełnia każdą płaszczyznę opowieści antagonizmami, które 
wszystkim poslac iom pozwalają prowadzić ze sobą czasem zabawne. a czasem 
okrulne i perwersyjne gry. Doświadczenie Alicji rozpięte jest między pamięcią 
a ciałem. Pamięcia .. która sięga wstecz, ale i obejmuje .. to, co zdarzyło się 
w tygodniu. który nastąpi po najbliższym" I ciałem, klóre pragnie doświadczać 
ekstremalnych stanów w teraźniejszości. W roli Alicji Miśkiewicz obsadza 
wybitną osobowość polskiej sceny i filmu s'arbarę Krafftównę oraz debiutantkę, 
tegoroczną absolwentkę krakowskiej PWST Klarę Bielawkę. Sugeruje tym 
samym. że pełne przeżycie spełnia się tylko w podwojeniu: w rzeczywistości 
i po jej drugiej stronie. czyli w wyobrażeniu albo właśnie w teatrze. 

Bilety można kupić : 
w kasie Teatru Dramatycznego 
w dniu spektaklu: 
poniedziałek - sobota: od 12.00 do rozpoczęcia przedstawienia 
niedziela : 3 godziny przed rozpoczęciem przedstawienia 
w pozostałe dni : 
poniedziałek - sobota: 12.00-18.00 
zakup biletu w teatrze gwarantuje cenę podstawową 
na mieScie 
EMPiK: Arkadia. Blue City, Junior Mega, Nowy Świat Mega. Promenada, Sadyba. Ztole Tarasy 
kasy biletowe w centrach handlowych: E. Leclerc, Galeria Mokotów, Promenada. Redula, 
Targówek. Wola Park 
bilet zakupiony na mieście zawiera marzę dystrybutora zewnętrznego 

online www.tickelonline.pl www.ebilet.pl 

Rezerwacja : bilelyfillealrdramatyczny.pl, lei. 022 656 684.4 
Biuro Obsługi Widzów: bow0teatrdramatyczny.pl. tel. 022 65ó 6865 
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