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elektra twarze 

według Elektry Hugo von Hofmannsthala 

przekład: Joanna Kulmowa 

oraz Twarze zza masek 

Marguerite Yourcenar 

przekład: Elżbieta Radziwiłłowa 

reżyseria: 

Krzysztof Globisz 

asystent reżysera: 
Grzegorz Mielczarek 

scenografia: 
Joanna Jaśko - Sroka 

muzyka: 
Patryk Zakrocki 

ruch sceniczny: 
Grzegorz Suski 

asystenci: 
Jakub Roszkowski (dramaturg) 

Eva Rysowa 

wymowa: 
Teresa Pawłowicz 

Zabili: 

Agamemnon: Tantalosa (pierwszego męża Klitaj
mestry), Ifigenię (swoją córkę, jako ofiarę by okręty 
mogły popłynąć do Troi), Trojan (liczba nieznana, 
acz pewnie nie mała) 

Egistos: Atreusa (ojca Agamemnona), Domodoko
sa (doradcę Klitajmestry, który bronił przed ich ro
mansem), Agamemnona, Kasandrę 

Klitajmestra: Agamemnona (swojego męża), Ka
sandrę (wieszczkę z Troi i nałożnicę Agamemnona) 

Orestes: Klitajmestrę, Egistosa, Neoptolemosa 
(męża Hermiony, wcześniejszej narzeczonej Ore
stesa) 

Elektra: Klitajmestrę, Egistosa 

Py/ades: Klitajmestrę, Egistosa 

Chryzotemis: jest młoda, wszystko przed nią 

Atreus - ojciec Agamemnona zabił dzieci swojego brata 
Tyestesa (późniejszego ojca Egistosa) i podał mu je w 
potrawce na kolację 

Tyestes zgwałcił Pelopię - córkę Atreusa, która powiła 
Egistosa 

MOJA ŚMIERĆ WSZĘDZIE, MOJA ŚMIERĆ ŚNI 

Regulamin rzeźni 

Zwierzęta, przeznaczone na ubój, powinny być prowa
dzone i pędzone ostrożnie, aby uniknąć ślizgania się 
zwierząt i upadania. Zwierzęta powinny mieć zasłonięte 
oczy. Krępowanie powinno odbywać się tylko w takim 
stopniu, jaki jest potrzebny do wykonania ogłuszenia 
lub pozbawienia zwierzęcia przytomności. Celem ogłu
szenia lub w inny sposób pozbawienia zwierząt przy
tomności przed wykrwawieniem należy stosować meto
dy mechaniczne lub prąd elektryczny. Gnykowanie oraz 
skręcanie kręgów szyi jest zakazane. Przyrządy i na
rzędzia używane do ogłuszania lub pozbawiania przy
tomności powinny być utrzymywane w stanie pełnej 
używalności. Do oprawienia zwierzęcia można przystą
pić dopiero po stwierdzeniu jego śmierci. Miejsce, na 
którym odbywa się ubój zwierzęcia, powinno być na
tychmiast po wykrwawieniu oczyszczone ze krwi, wy
dzielin i wydalin zwierzęcia. Osoby poniżej 16 lat nie 
mogą być obecne przy uboju. 

wyciąg z rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa w sprawie uboju koni 
i bydła rogatego 

Hugo von Hofmannsthal, ur. 1 stycznia 1874 w Wiedniu; zm. 
15 lipca 1929 w Rodaun koło Wiednia - austriacki pisarz, po
eta i dramaturg epoki modernizmu. Przedstawiciel 
symbolizmu i secesji w literaturze niemieckojęzycznej. Do 
roku 1905 pisał swoje dramaty prawie wyłącznie wierszem. 
Po spotkaniu z Ryszardem Straussem, który w 1906 poprosił 
go o pozwolenie opatrzenia muzyką jego Elektry zadecydo
wał, iż poświęci się teatrowi, powieści i operze. Wraz z nie
mieckim reżyserem, Maxem Reinhardtem, przedstawieniem 
Jedermanna w jego reżyserii zrealizowanym na stopniach 
katedry wznowił w r. 1920 Festiwal w Salzburgu. 

Marguerite Yourcenar (wł. de Crayencour), ur. 8 czerwca 
1903, zm. 17 grudnia 1987 - pisarka francuska. Jej pierwsza 
powieść Alexis opublikowana została w 1929 roku. Jej bliska 
przyjaciółka, a także wielka miłość, tłumaczka Grace Frick, 
zaprosiła ją do Ameryki, gdzie Marguerite wykładała literaturę 
porównawczą w Nowym Jorku. Yourcenar jako pierwsza ko
bieta w historii została wybrana w 1980 do Akademii Francu
skiej. Należała do grona najbardziej poważanych twórców 
piszących w języku francuskim, opublikowała wiele powieści 
oraz trzy tomy wspomnień. 



Obsada: 

Klitajmestra .. Marta Ledwoń I Wanda Skorny 

Elektra . „ „ .... „ „ „ „ „ „ „ „. Karolina Sokołowska 

Chryzotemis .................. „ ..... Zuzanna Skolias 

Orestes ..................... „ ........ Tomasz Nosinski 

Pylades ............................ Maciej Maciejewski 

Egist „ .. „ ..............•... „ ........... „ Michał Kocurek 

"całkowita samotność to koniec końców nic innego 
jak całkowite szaleństwo" 

Thomas Bernhard "Wymazywanie" 

" ... skąd zacznę powieść o moich cierpieniach? Bo były wszęd
zie - z samego początku, na samym końcu, 

I w środku, I zawsze" 

"Jest coś co mnie zabija. Nigdy nie jestem sama. Po prostu 
nie potrafię." 

"Kiedy się dom ten rozpadnie? Rozpadał się deszcz i wypadam 
z konwencji podśpiewując sobie." 

"Delikatnie dotykalismy morskiego dna, by nie naruszyć ciała, 
by nie wyjść z wody, a w krwi się topić." 
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