


Nie próbujcie szukać logiki czasu, 
cza · nie po lada logiki. 
Nie próbujcie wyjaśnić czasu w spo ób logiczny, 
czas jako taki nie istnieje. 

tylko dwie rzeczy: miłość I miłość. 

Kora Al Muzani (filozof arabski, IX w.) 
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IWA WYRYPAJEW to reżyser, aktor, dramaturg, autor scenariuszy filmowych, jeden z naj bardziej 
znanych w Europie młodych dramaturgów rosyjskich, okrzykn ięty liderem całego pokolenia. 

Urodził się w 1974 roku w Irkucku. Po studiach na tutejszym Wydziale Aktorskim Akademii 
Teatralnej występował w teatrach w Magadanie i na Kamczatce. W ł 998 r. założył w Irkucku 
swój teatr Pnestneli g1y, który jednak ze względu na problemy fi nansowe i nieprzychylność 
władz - Wyrypajcwa oskarżano o demoralizację , blużnierstwa i zgubny wpływ na młodzież - został 
zlikwidowany. Jego kariera na dobre rozpoczęła się dopiero w Moskwie. W 1998 r. rozpoczął tam 
studia reżyserskie. Następnie związał się z Teatr.doc, ważnym. prowokacyjnym ośrodkiem 
współczesnego rosyjskiego życ ia teatralnego. W 2005 r. w rozpoczął też współTJracę z teatrem 
Praktika, a rok pófoiej został jego dyrektorem artystycznym. 

Międzynarodową sławę przyniósł Wyrypajewowi już debiutancki dramat Sny ( ł 999), poruszający 
bardzo bolesną dla Rosjan tematykę degeneracji społeczeństwa i rosnącej plagi narkomanii . 
Kolejne dramaty to: Miasto gd::ieja (2001 ), O;ieli IVille11tego (2001), Tlen (2003), 6blmue :! (2004). 
HIO.lb (2006). Do tej pory sztuki Wyrypajewa wystawiano w ponad dwudziestu krajach swiata. 
Jest laureatem ważnych nagród literackich i państwowych w Rosji, zdobył li nagrodę na festiwalu 
współczesnej dramaturgi i w Niemczech, Grand Prix fes tiwalu KO TAKT w Toruniu. Międzynarodowe 
sukcesy odnosi również jako reżyser fi lmowy: jego film Euforia zdobył w 2006 roku specjalne 
wyróżnien ie na festiwal u w Wenecji, Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz nagrodę 
główną (Złota Lilia) za naj lepszy fil m fabularny na festiwalu fil mowym Go East w Wiesbaden. 
Jesien ią 2008 r. na ekrany polskich kin wejdzie film Tlen, na podstawie sztuki Wyrypajewa i w jego 
reżyseri i. 

Przy cmentarzu - paskiem wiało z ugoru, 
A dalej błękitniała rzeka. 
Powiedziałeś: NO CÓŻ, IDŻ OO KLASZTORU. 
LUB ZA MĄŻ ZA GŁUPCA, NIE ZWLEKAJ. 
Tak potrafią mówić tylko książęta, 
Lecz ja nie zapomnę tej rozmowy -
Niech przez wieki spływa, wtedy zaczęta -
Jak z ramion płaszcz gronostajowy. 

Anna Achmatowa, 1909, Kijów 
Przeł. Mieczysława Buczkówna 
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Iwan Wyrypajew 
Dzień Walentego 
BaneHTHHOB ,neHb 
Przekład - Agnieszka Lubomira Piotrowska 

Reżyseria - Gabriela Kownacka 
Scenografia - Barbara Han icka 
Asystent reżysera - Danuta Bach 
Współpraca scenograficzna - Dominika Skaza 

Muzyka - Tomasz Hynek 

Reżyseria świateł - Tomasz Wert 

Walentyna - Ewa Dałkowska (gościnnie) 
Katia - Alina Skiepko-Gielniewska (gościnnie) 
Młoda Katia - Agnieszka Możejko 
Walenty - Piotr Półtorak 
Muzyczne życzenia - Danuta Bach 

PREMIERA - SEZON 2007/2008 
SCENA DUŻA 

GABRIELA KOWNACKA - urodziła się we Wrocławiu, 
w 1971 roku ukończyła Ili Liceum Ogólnokształcące i zdała maturę. 
W tym samym roku dostała się na wydział aktorski Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na pierwszym roku studiów 
7.agrala rolę Zosi w Weselu Andrzeja Wajdy. Dyplom ukończenia PWST 
otrzymała w 1975 i zaangażowała się do Teatru Kwadrat w Warszawie, 
gdzie zadebiutowała tytułową rolą w sztuce Pepsie Pierrette Bruno 
w reżyserii Edwarda Dziewońskiego, twórcy i dyrektora teatru. 
W 1977 roku otrzymała nagrodę im. Cybulskiego za rolę Maggie 
w przedstawieniu Teatru TVP Po upadku Arthura Millera w reżyserii 
Andrzeja Łapickiego i hrabianki Rity Szylinżanki w filmie Trędowata 
Jerzego Hoffmana. W 1978 przyjęła od Erwina Axera propozycję angażu 
do Teatru Współczesnego w Warszawie, a potem w roku 1983 od 
Jerzego Grzegorzewskiego, który tworzył zespół po objęciu dyrekcji 
Teatru Studio w Warszawie. W 1998 jeszcze zagrała gościnnie rolę siostry 
Dory w Halce Spinozie w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego 
w Teatrze Narodowym. Od 1999 roku jest aktorką Teatru Narodowego. 
Najważniejsze role teatralne: Ofelia w Hamlecie Shakespeare 'a, Linda 
w 'Zagraj to jeszcze raz Allena, role w Sny - wg Pieśni Maldorora, 
matka w Rzeźni; filmowe: Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla 
kasiarzy, Nadzór. Kronika wypadków miłosnych, Pismak, Sauna, Zwolnieni 
z =;'Cia, Dzieci i ryby, Przebacz; telewizyjne: Pułapka. Gdy rozum śpi, Niuz. 
Adwokat i ró::e. 



BARBARA HAN ICKA urodziła się w 1952 r. w Krakowie. 
a tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych ukończyła architekturę 

v.nętrz, a następnie obroniła dyplom ze scenografii. 
W teatrze debiutov..ała w 1982 przygotowując scenografię do 
Nocy tysiąc:nej dnigiej C. K. Norwida w reżyserii Marka Chełmiaka 
w Słupskim Teatrze Dramatycznym. Dwa lata później zaprosił ją 
do w pólpracy Jerzy Grzegorzewski. Ich pierwszą wspólną realizacją 
była ~ułapka Tadeu~za Różewicza, do którego to spektaklu Hanicka 
zaprojektowała kosuumy. Pierwsząjej dekorację \\ spektaklu 
Grzegorzewski~go - Oper=e :a tg_· gros;:e - można było zobaczyć 
w 1986 roku. Niebawem o.kazało się, że tworzą oni wspaniały artystyczny 
tandem, poparty wieloletnią współpracą, trwającą aż do śmierci 
~rzegorzewskiego w 2005 roku. Razem pracowali v.. Teatrze Studio 
1 Teatrze Narodowym w Warszawie. w Starym Teatrze w Krakowie, 
Tea.trz.e Polskim we ~rocławiu. Hanicka tworzyła scenografię do spektakli 
takż~ mn~·ch ~~a~o?11tych reżyserów: Zygmunta Hubnera. Tadeusza Bradeckiego. 
Agnieszki GhnskieJ, Grzegorza Jarzyny, Pawła Miśkiewicza . Dla teatru 
Barbara Ha~i~ka .nie tylko tworzy, ale o teatrze również pisze w 2005 roku 
uka~ała się J~J kstą~k~ zatytułowana A~e teatr!, powieść dla młodzieży, której 
a~eJa tocz~ się \\ łasme w teatrze. Kostiumy i scenografie B. Hanickiej były 
kilkakrotnie nagradzane na festiwalu ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne 
w Opolu. 

TOMASZ HY~EK - reżyser, kompozytor. dyrygent. 
St\\Orl)'ł muzykę do wielu spektakli min.: Rola .::onv 
R. Haymana w reż. M. Wojtyszki w Teatrze Polski~ 
\\ Warsz.a wie ( 1997), Woyzeck G. Buchnera w reż. 
M. Bednarkiewicza w Teatrze Polskim v.. Poznaniu ( 1997), 
W~:ystko 11· ogrod;:ie E. Albee w reż. Z. Zapasiewicza 
w Teatrze Współczesnym w Warszawie ( 1998). 
Najczęściej współpracował jednak z reżyserem Markiem 
Fiedorem. napisał muzykę m.in. do jego Aniołów w Ameryce 
T. Kushnera w Teatrze im. Horzycy w Toruniu, Sytuacji 
rod::innych B. Srbljanovica w Teatrze im. Kochanowskiego 
w Opolu, Matka Joanna od Aniołów J. Iwaszkiewicz w Teatrze 
im. J. Kochanowskiego w Opolu, Procesu F. Kafki w Teatrze 
Polskim w Poznaniu, Ws::ystkim Zygmuntom między. .. 
M. Sieniewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Baal 
B. Brechta w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu. Hynek jest 
róv. nież reżyserem kilkunastu spektakli. w tym pamiętnego 
Małego Księcia A. Saint-Exupery, którego premiera odbyła się 
\\ 1999 roku na scenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 
\~ gierki w Białymstoku. 

TOVIASZ WERT- urodził się\\ 1949 roku v.. Lodzi. 
Dyplom Wydziału Operatorskiego Państwov..ej W. ższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 
obronił w 1977 roku. Jest autorem zdjęć do filmów 
fabularnych m.in. Sławomira Kryńskiego (D:iecko 
s:c::ęścia 1991, Księga wielkich .::yc::eń 1997, Listy miło me 
2001 ), Feliksa Falka (Daleko od siebie 1995), Tomasza 
Wiszniewskiego (Kanalia 1990), Stefana Chazbijewicza 
(Podróż na wschód, 1994) oraz kilkunastu filmów 
dokumentalnych. Był operatorem kamery przy filmach 
Ewy i Czesława Petelskich Kamienne tablice ( 1983) 
i Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym globie ( l 987). 
Pracował też przy produkcji kilkudziesięciu spektakli 
Teatn1 TV, projektował światło ao wielu przedstawien 
w Teatrze Narodowym v. Warszawie. Starym Teatrze 
w Krakowie, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie. Teatrze Studio w Warsza\\ ie. 
Otrzymał nagrodę za realizację światła w spektaklach 
Płatonow i Gdy rozum śpi oraz nagrodę za zdjęcia 
do spektaklu Madame de Sade na Festiwalu Polskiej 
Twórczości Telewizyjnej (1993). a XIX FPFF 
w Gdyni ( 1994) zdobył nagrodę za zdjęcia do filmu 
Podró.:: na wschód. 



-Teatr Dramatyczo 
im. leksaodra Węgierki w Białymstoku 
ul. Elektryczna 12, I 5-080 Białystok 
tel: 085 74 99 196, www.dramatyczny.pl 

Ka!\11 Teatru czynna w godz. I 0-13 i 16- 19, codziennie 
z v. yjątkiem poniedziałków, tel: 085 74 99 175 
Rezerwacja i infonnacja o repertuarze: Biuro Promocji 
i SprLedaży, czynne w godz. 8-16, od poniedziałku do piątku , 

tel : 085 74 15 740, fax: 085 74 99 185, 
e-mail : promocja@, teatrdramatycrny.bialystok.pl 

Cena programu: 6 zł 

Więcej infonnacji o twórcach spektaklu 
można zn leić na stronach: 
V.'WW, \'YT'YJl3CV.ru 

wv.-w.narodowy.pl 
ownacka.pl 

tkinu) untom.teatrpolski .v.roc.pl 
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Spektakl zrealizowano przy pomocy finansow1.:j 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa arodov. go 

Kwiat) na premierę sponsoruje Kwi ciarni 




