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Aktor, reżyser, dramaturg. Wychowany w uzdrowiskowej 
miejscowości nad Weserą (wschodnia Westfalia); studia aktorskie 
odbył w Berlinie. Jako aktor pracował w wielu teatrach Niemiec 
(m.in. w Kampnagelfabrik czy Kunsthalle w Hamburgu). W 19B7 
roku wyjechał do Norwegii, gdzie był aktorem i reżyserem teatral
nym w norweskiej telewizji NRK. Debiut dramaturgiczny Freda 
Apke miał miejsce w 1989 roku w Black Box Theater (Oslo). Była to 
sztuka Z powodu choroby zamknięte, która odniosła duży sukces. 
Tłumaczył z norweskiego i szwedzkiego, przede wszystkim Ibsena 
i Strinberga. 

Jest laureatem nagrody Północnej Westfalii (1987) za sztukę 
Szklane oczy. Die Welt uznała jego tragikomedię Winyl (wystawioną 
przez berlińską grupę teatralną Kerkhoff) za najcelniejszy portret 
generacji niemieckich trzydziestolatków u schyłku XX wieku. Sztu
ka znalazła się na afiszu większości niemieckich teatrów. Od 1991 
roku pracuje w Niemczech, goszcząc jako aktor i reżyser w różnych 
teatrach (m.in. Stadttheater Herford, Landestheater Detmold, 
Stadttheater Furth, Deutsches Theater Berlin (Baracke), Theater 
am Ufer Berlin). Tam też reżyseruje między innymi Szekspira, 
Goethego, Nestroy'a, Ibsena, Strindberga, Mastrosimone'a, 
Enquista oraz sztuki własnego autorstwa. W 1998 roku rozpoczął 
współpracę z producentami filmowymi, przede wszystkim nie
mieckimi. W roku 2000 Fred Apke otrzymał nagrodę aktorską za 
współczesną rol'ę komediową na festiwalu Bawarskie Dni Teatral
ne. Rok 2003 przyniósł natomiast nominację do prestiżowej nagro
dy za najlepszy scenariusz filmowy sezonu. Jego sztuki wystawia
ne były dotychczas w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, na 
Ukrainie oraz w Polsce. 

W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym Fred Apke zrealizował 
własną adaptację Fausta Goethego z Martą Klubowicz w roli Me
fistofelesa. W warszawskim Teatrze Na Woli wyreżyserował swoją 
komedię Kura na plecach z udziałem Marty Klubowicz, Artura 
Barcisia i Mirosława Zbrojewicza (2004), a następnie w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie Odjazd z songami skomponowanymi przez 
Renatę Przemyk (2005). W 2006 zagrał główną rolę w napisanej 
przez siebie tragifarsie Zimny prysznic (Komoedie - Kassel), której 
inscenizuje obecnie w Teatrze Komedia w Warszawie w koproduk
cji z Teatrem Powszechnym w Radomiu. Jest autorem scenariusza 
filmowego do filmu Jabłonki, który to projekt popiera Polski Insty
tut Sztuki Filmowej. 

Twórczość Freda Apke obejmuje trzy nurty: komedie i tragi
farsy, oscylujące czasem ku grotesce, sztuki surrealistyczno - po
etyckie oraz przedstawienia dla dzieci. 

Jako reżysera interesuje go głównie klasyka, a zwłaszcza 
- poszukiwanie aktualności w klasycznych dziełach Goethego, 
Ibsena czy Szekspira. Takie właśnie - pokazane we współczesnym 
klimacie i wśród dzisiejszych realiów - są jego inscenizacje Fausta, 
Nory, Mizantropa i Króla Jana. 

Sztuki: 
„Wegen Krankheit gesch/055en" (1988) Black Box 

Theater Oslo 

„Uquide Mirte/" ( 1991) Vertriebstelle und Verlag 

deucscher Biihnenschriftste/ler - WB. 

„Noli me tangere" (1990) Urauffiihrung 1992 

Stadttheater Herford. 

Der Kaiser auf dem Misthaufen" „Cesarz na 
'imietniku" - sztuka dla dzieci, tlumaczona obec

nie przez Martę Klubowicz (1992) Prapremiera 

1996 Stadctheacer Herford- WB Verlag. 

.Das Martyrium der Begiiterten" (1993) WB 

Verlug - ptapremit!m 1997. 

. Riiuber und Gendarm" (1997) WB - prapremie

ra 1997 

/hr habc mir meine Zarte ermordet!" Ein Spiel 
,~m den Tod nach dem Ackermann aus Biihmen 

(1994) -prapremiera 1996. 

„G/asaugen" ( 1995) stypendium regionu NRW. 

.Flieg Krdhe, Flieg!" - opera dla dzieci (1995) 

prapremiera -1996. 

,,Jeppe im Paradies " - nach Holberg ( 1996) 

prapremiera plenerowa -/aro 1996. 

„Balance" (1995) prapremiera w Theater am Ufer 

Berlin, wiosna 1996. 

. Mysterien" wg Knuta Hamsuna (1997) 

Schwebende Lasten" ( 1997) Prapremiera 1997 

'oeutsches Theater Berlin - Baracke. 

„ Vinyl" ( 1998) - prapremiera w Theater am 
Halleschen Ufer Berlin, 1998. scenariusz dla 

Alexander Jarreis. 

Werthers Leiden" - wg Goethego (1998) LITAG 

~ Verlag Bremen. Prapremeira - styczeń 1999 

w Stadttheater Fiirth. 

.Die Galemrezepcur"- prapremiera - 2000 

w scadttheater Furth. 

Selma oder die Reise urn den Tisch" prapremiera 
~ 2001 w scadrtheater. Wydano jako s/uchowisko 

na CD. 

.King Jubal" (2001) 

.Nebenan -dorc driiben" (2002) 

.Die Nachcigall und die Rose" wg. Oscara 
Wilde· a (JCJ02) prapremiera - 2003 Tofelhalle 

Niirnberg mit dem Ensemble Kon tras te. 

Dos Huhn auf dem Riicken - " KURA NA PLE

~ACH" w tłumaczeniu Marty Klubowicz (2003) -

prapremiera w Teatrze Na Woli. Warszawa, 2004. 

• Warlesaal- Abscellgleis" polski tyt ul: „ Odjazd" 

w t/umaczeniu Marty Klubowicz „ prapremiera 

Teatr Rozrywki w Chrzowie 2005 

Ka/te Duse/len"- „Zimny prysznic"- Prapremiera 

·~omaedie Kassel' planowana premiera polska 

2007 Sztuka przetlumaczona na polski przez 

Martę Klubowicz 

. Hades• - Kunstratm1 Sylt. 2006 

. Sommerfrische" - . Letniska" - sztuka 

przetlumaczona przez Martę Klubowicz 

Przekłady z języka norweskiego i szwedz

kiego na język niemiecki: 

„Nora" - Henrik Ibsen 

„Der Pelikan" - August Strindberg 

Opracowania scenariuszy dla Telewizji 

Norweskiej: 

„Kennsc du das Land" (NRK 1987) 

„Deutsch/and bleiche Murcer" (NRK 1988) 

„Der Tod ist ein Meister aus Deutsch/and" 

(NRK 1988) 

„Der Ruf nach dem neuen Menschen" (NRK 19931 

Scenariusze: 

• Vinyl" _ wg własnej sztuki dla Alexandra Jarre is 

, Polka Service" dla Mari Find/ 

„ Amour Fou" we współpracy z Pit RiethmUl

ler. Nominacja do Niemieckiej Nagrody za 

Scenariusz _ 2003. Film - 2004. Reżyseria: Pit 

RiethmUl/er. 

„Jabłonki" _ 2006 we wspólpracy z Konradem 

Szałajskim 

Słuchowiska: 

„Noli me tangere" wg w/asnej sztuki 

.Selma oder die Reise urn den Tisch" wg własnej 

sztuki. 



Aktorka teatralna, telewizyjna, filmowa. Mieszka i pra
cuje w Warszawie. Absolwentka PWST we Wrocławiu. Debiu
towała w Teatrze Polskim we Wrocławiu w Śmierci Komandora 
T. Łubienskiego w reżyserii Eugeniusza Korina. W roku 1985 pod
jęła pracę w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a przyjmował 
ją sam Zygmunt Hubner. Pierwszym spektaklem aktorki w „Po
wszechnym" był Baal Bertolta Brechta w reż. Piotra Cieślaka, 

w którym zagrała obok Zbigniewa Zapasiewicza. Do największych 
swoich przeżyć teatralnych zalicza jednak rolę w Garderobianym 
Ronalda Harwooda w reżyserii Zygmunta Hubnera. Z Teatru Po
wszechnego odeszła w roku 1991, by wyjechać do Wiednia na 
stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1996 - 1998 
była aktorką Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Grała również 

w Opolu, Koszalinie, Krakowie, Chorzowie oraz kilku teatrach sto
licy. Dziś występuje m.in. w Kurze na plecach Freda Apke (Teatr na 
Woli w Warszawie), w Koronacji M. Modzelewskiego w reż. Łukasza 
Kosa (Laboratorium) . 

Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyj
nych. Pamiętamy ją jako Amelkę w Dziewczętach z Nowolipek, Pau
linę w Och, Karol, Unę w Przyłbicach i kapturach, Ewę w Pograniczu 
w ogniu, Joannę w Całym zdaniu nieboszczyka czy Dorotę w Labi
ryncie. Możemy ja oglądać w Czu/ościach i kłamstwach, Pierwszej 
miłości, M.jak Miłość, Pensjonacie Pod Różą i Biurze kryminalnym. 

Aktorstwo teatralne i filmowe to nie jedyne obszary szt u ki, któ
rymi się zajmuje. Marta Klubowicz pisze także scenariusze teatralne, 
jest autorką trzech tomików poezji, tłumaczy z niemieckiego poezję 
oraz sztuki Freda Apke. Zajmuje się również reżyserią . Pierwszy pro
jekt, związany z rodzinną Nysą, nosił tytuł Czterech poetów z jedne
go miasta i znalazł kontynuację w formie audycji w opolskim radio. 
Później aktorka zdecydowała się na realizację autorskiego mono
dramu poetyckiego Kiedy rana.„, opartego na współczesnej poezji 
austriackiej. Kolejne realizacje Ocalił mnie wiersz i Jesteśmy wier
szami poświęciła twórczości zmarłego niedawno poety Jerzego 
Kozarzewskiego, prawnuka z bocznej linii Cypriana Kamila Norwida. 

„Za stworzenie teatru jednego aktora i odkrywanie twór
ców zapomnianych" została uhonorowana Nagrodą im. Witolda 
Hulewicza (2002). Jest Honorowym Obywatelem miasta Nysa. 

Scenograf, kostiumograf, charakteryzatorka, tłu
macz. Pochodzi z Warszawy. Mieszka w Berlinie. Jest 
absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Rejtana 
w Warszawie oraz Wolnego Uniwersytetu w Berlinie 
(Freie Universitat Berlin), gdzie studiowała teatrolo
gię, filmoznawstwo, historię sztuki, slawistykę oraz 
sztukę aranżacji ogrodów historycznych. Jest autorką 
kostiumów i charakteryzacji w kilkudziesięciu spekta
klach i filmach kinowych i telewizyjnych. W wielu pro
dukcjach dodatkowo brała udział jako tłumacz. Często 
też otrzymuje od reżyserów propozycje zagrania charak
terystycznych epizodów aktorskich. 

Wśród wielu reżyserów, z którymi pracowała spe
cjalnie wyróżnia Freda Apke z którym spotkała się po 
raz pierwszy przy projekcie teatralno-filmowym Balans 
w 1997 roku oraz Larsa Voighta (Szwecja), Michaela 
Kliera (Niemcy) i Walerego Niekrasowa z którym pra
cowała przy Wielkiej Gali Baletowej oraz Czarodziejskim 
Świecie Baletu. 

Współpracowała z wieloma wybitnymi operatorami 
niemieckimi i polskimi (Edward Kłosiński, Krzysztof Ptak) 
oraz aktorami, wśród których znajdują się takie nazwiska 
jak Krystyna Janda (Belladonna reż. P. Keglevic), Marta 
Klubowicz Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma (reż. M. Klier), 
Daniel Olbrychski (Transatlantis reż. Ch. Wagner) oraz 
Mirosław Baka, Zbigniew Papis i Danuta Kisiel. 

Realizacja Zimnego prysznica jest już szóstą realiza
cją teatralną w Polsce z reżyserem Fredem Apke. 



Urodził się w 1966 r. w Kaliszu. W 1991 ukończył z wy
różnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, wy
dział Wzornictwa Przemysłowego i zwyciężył w konkursie 
im. Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom ASP. Stypendy
sta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W roku 1995 spędził kitka 
miesięcy w Argentynie, co było nie tytko poszukiwaniem 
przygody, ale i pogłębianiem doświadczeń zawodowych. 
Tam zainteresował się scenografią, której do dziś pozostaje 
wierny. 

W ciągu ostatnich 13 lat zrealizował ponad sto pro
jektów teatralnych m.in. w rodzinnym Kałiszu1 Poznaniu, 
Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Zielonej 
Górze, Białymstoku, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, 
Słupsku, Wrocławiu , Gdańsku i Gdyni, Radomiu. Na stale 
współpracuje z Teatrem Kwadrat i Komedia w Warszawie. 
Pracuje z najwybitniejszymi reżyserami teatralnymi i filmo
wymi. 

Zajmuje się również oprawą plastyczną koncertów 
i wystaw. Lubi projekty z dziedziny aranżacji wnętrz. Wciąż 
zajmuje się sztuką sakralną i grafiką użytkową. 

W roku 2000 i 2003 otrzymał Nagrodę Prezydenta 
miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar
tystycznej. W 2005 został wyróżniony w XI Ogólnopolskim 
Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej 

Na stale mieszka w Kaliszu. 



ewaTrochim 

. Teatralną wWarszawie-Wy
W 2006 r. ukończyła Akaderrnęk Od teno roku jest aktor-

k. · w Białymsto u. "' I 
dział Sztuki Lalkars tej d . dzie zadebiutowała ro ą 

h 0 w Ra om1u, g 1 ką Teatru Powszec neg ' w rei. Krzysztofa Ga osa. 

Ariela w Burzy Williama Shakespeakre a . ła wypadek w wyniku 
k klu aktor a mia ' . 

Podczas prób do spe ta . e wystąpiła na wózku inwa-
którego skręciła nogę. Na prem~r~enicznych tej postaci!). 
lidzkim (jako pierwsza w dz1ej~C t~ułowa postać w Mojrze 

Jej kolejne role to. k' (2006) Ismena w S1ed-
. Adama Sro 1 • · 

Ch. Skrzyposzka w rez. d . tekstów Ajschylosa, Euryp1-
. Ti b na po stawie ś ·e miu przeciw e om . (2006) Tancerka w ni 

· Jacka Papisa • . 
desa i Sofoklesa w rez ._ B hevisa Singera w rez. Adama 
chłopca, który się z.agub1/ wg L at~a Arlekin, Kijaszek w Pinokiu 
Sroki (2006), Cyrkowka, Miano~: mczyk-Majchrzak (2007), Cor
e. Collodiego w rez. Karo iny . F YDiirrenmatta w rei. Katarzyny 
ka llla w Wizycie starsze} pant . . klinice J. Chapmana 

A w Prywatne} ki 
Deszcz (2008), nna B . aka (2008). Wystąpiła ta e 

. J rzego oncz .1 · • i D. Freemana w rez. e . . h k'ch jak: M jak M1 osc, 
w znanych serialach telew1zyjnyc '. ta I 

Klan, Barwy szczęścia, Faceci do wz1ęc1a . 

W 1985 roku ukończył krakowską PWST i jeszcze tego samego 
roku zadebiutował na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, kierowa
nego przez Kazimierza Dejmka. W następnym sezonie aktor przeniósł 
się do Łodzi do Teatru im. Stefana Jaracza. W 1989 roku został zatrudnio
ny w Krakowie, najpierw w Teatrze STU, a w 1992 roku w Teatrze Starym, 
w którym jest na etacie do dnia dzisiejszego. 

Zagrał w kilkunastu filmach i spektaklach Teatru Telewizji, m.in.: 
Do piachu reż. Kazimierz Kutz (nagroda Rady TVP za najlepszą rolę 
sezonu), Pan Tadeusz reż. Andrzej Wajda, Diaboliada reż. Waldemar 
Śmigasiewicz, Ferdydurke reż. Maciej Wojtyszko, Śmierć dziecioroba 
reż. Wojciech Nowak, Noc Walpurgii reż. Kazimierz Kutz, Polowanie na 
karaluchy reż. Krzysztof Nazar, Klan - serial TVP od 1997. 

Ma w swoim dorobku wiele ról teatralnych, do ważniejszych 
można zaliczyć: Jaśka w Weselu S. Wyspiańskiego, reż. Bogdan 
Hussakowski (1987), Mikołaja w Gwiazdy na porannym niebie A. Galin, 
reż. Walery Masljuk (1989), Fagoosa w Panu Twardowskim W. Jasinskiego, 
reż. Krzysztof Jasinski ( 1990), Alfonsa w Rękopisie znalezionym w Sara
gossie J. Potockiego, reż . Tadeusz Bradecki (1992), Williama w Jak wam 
się podoba W. Szekspira, reż. Tadeusz Bradecki (1993), Erica L. w Waria
cjach enigmatycznych E. Schmidta, reż. Piotr Mikucki (2001 ). 

Od kilku lat próbuje swoich sił w reżyserii. Ma na swoim koncie 
m .in. spektakle ławeczka i Emigranci. 



Absolwent wydziału aktorskiego PWSFTViT 
w Łodzi . Od 1990 r. roku jest aktorem Teatru 
Powszechnego w Radomiu, gdzie zadebiutował 
rolą Filipa w Dożywociu A. Fredry w reżyserii Marii 
Kaniewskiej. 

W 1993 r. otrzyma/ wyróżnienie podczas XIV 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Jest 
jednym z założycieli Kabaretu „ROMANA" z Radomia 
oraz Radomskiej Sceny Inicjatyw Aktorskich. 

Na deskach Teatru Powszechnego zagrał 
kilkadziesiąt ról, w tym wiele głównych i pierwszo
planowych. Ma na swoim koncie także występy 
w etiudach filmowych oraz w serialu telewizyjnym 
Plebania. Jest jednym z najbardziej cenionych i lu
bianych przez publiczność radomskich aktorów. 

Obecnie można oglądać go na scenie 
w następujących rolach: Gordon w Prywatnej klinice 
J. Chapmana i D. Freemana w reż. Jerzego Bończaka, 
Pastor w Wizycie starszej pani F. Di.irrenmatta 
w reż. Katarzyny Deszcz, Wowa w Dawaj 
M. Bielińskiego w reż. Jerzego Wasiuczyńskiego, 
Jan Kowalski w Mayday R. Cooney'a w reż. Andrzeja 
Zaorskiego, Ben Weatherstaff w Tajemniczym 
ogrodzie F. Hodgson Burnett w reż. Cezarego 
Domagały. 

·a 1980 roku) . Aktor, kan~ 
U dzony w Poznaniu (25 styczn~· go PWSFTViT w Łodzi 
. ro !went wydzialu aktors ie Gwiazdy tańczą na 

feransieri~o~o Uczestnik li edycji prograr:ukilka poważnych ról 
(2000 - .' dorobku artystycznym m szukającym sen
/odzie . W sw01~·uż romantycznym Kord1anem;zalonym Roberto 
teatralnych. By J dem tragicznym Edypem, Jako policjant 
su istnienia Konraest ~u też praca przed. karn:~erialu Pierwsza 
Zucco. Nie.obca J wspiera swoich przyiac10/ . ·1 w salonie fry· 
I Wolski zawsze . długo zagosc1 
gor . . J k Iwo Tkaczyk fryzier na m1/osc. a 0 . 
. k' rn Na Wspólnej. zJerS I 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Tomasz Dutkiewicz 
Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 
Inspicjent - Henryk Zandecki 
Kierownik Pracowni Akustycznej - Andrzej Zagórski 
Główny elektryk - Tomasz Wawer 
Kierownik sceny - Władysław Gurdek 
Projekt okładki i plakatu - Tomek Wolff 
Graficzne opracowanie programu - Tomek Wolff 

W przedstawieniu wykorzystano piosenki :. 
Renata Przemyk Babę zesłał Bóg 
Renata Przemyk Aż po grób 
Marek Dyjak Zgoda na antypodach 
Marie Laforet Viens, viens 

Fotografie w programie: 
Fred Apke - M. Klubowicz, Marta Klubowicz - K. Opaliński, 
Hanna Sibilski - F. Apke, Jarosław Rabenda - K. Studzińsk i 

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 
01-592 Warszawa, ul.Słowackiego 19a 
Tel. 022 833 40 66, 022 833 15 84 
www.teatrkomedia.pl 

Sekretariat 
Małgorzata Kondracka 
Tel. 022 833 15 84 
sekretariat@teatrkomedia.pl 

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 
Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska 
Tel./fax 022 833 96 1 O, tel. 022 832 46 19 
Biuro@teatrkomedia.pl 
Rezerwacja@teatrkomedia .pl 

Kasa biletowa czynna: 
w poniedziałek w godzinach 10:00 - 15:00 
Od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 14:30 i 15:30 - 18:00 
w niedzielę w godzinach 15:00 - 18:00 
oraz zawsze na godzinę przed spektaklem 
Tel. 022 833 68 80 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓlP ACĘ 

yRALNJĄ 
A_ 1912 ~ 
·7.1y .-.~Sl;, 

· Buc1.i'" · 
Warszawa ul. Młynarska 27 
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