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'flMIJE(lll!~i'{IOC!][ll1Di) autorstwa Frances Hodgson Burnett, to klasyka literatury dzieczecei Choć od 
pierwsze i pubhkacji minęło ponad 1 OO lat. powieść nic nie straciła na swojej popularności . 

Cezary Domagała. rezyser I autor adaptaq1. ktOly kilkakrotnie przenosił . Tajemrnc:zy ogród na scenę. przyznaje. iż 
za kazdym razem ta apowieść nie tylko coraz bardziej go urzeka. ale rowrneź odsiania przed nim 110we lajemnice ..• 
W swojej adaptaq1 Cezary Oomagala świadomie zrobił pewne ustępstwa od oryginaiu. zmieniając wiek głównej 
bohaterld I jej rówiesnlków. DZłęki temu. iż Mary. Colm Dick mają trochę w1ęce1 niż 12 lat, grający icłl aktorzy stają 
Się bardziej wiarygodni. Nie zmienia to nic w treści , problematyce i uczuciacłl , które zawarte są w pow1esa F. H. Bur· 
nett. Jak mow1 rezyser. najważruefsze było dla niego przekazanie emocji : Główne przesianie tej sztuki /est wiecznie 
aktualne • to mi/OSC, która powoduje. ze się zmieniamy stajemy się roraz lepsi. Chciałbym. zeby ten s()łJktakl pomógł 
otworzyć się na świat wszystkim, którzy z różnych powodów zamknęli stę w sobie. 

Po śmierci rodziców. rozkapryszona Mary Lennox przyjezdża do Anglii, by zamieszkać ze swoim wujem Archl
bak1em Crevenem w M1sse1thwa1te Manor - ogromnym domu pośród wrzosowisk. Dom skrywa wiele tajemnic, a Jego 
mieszkancy równie skrzętnie uktywają przed światem swoje uczucia. pogrążeni w smutku po smierc1 pam Craven. 
Syn wu1a Archibalda. Colin. cale dnie spędza przykuty do lóżka . ponieważ wszyscy uwazają go za śmiertelnie chorir 
go. Ojciec zamkną! przed nim swoje serce, tak jak zamknął ptękny ogród przypominający mu o utraconym szczęściu 
Zarówno Colin, jak i ogród, tak samo marnieją i usychają z tęsknoty za mlloscią . Wszystko zm1en1a się, gdy Mary 
przypadkowo odkrywa klucz do zapomnianego ogrodu i postanawia przywrócić go do życia . w czym pomaga jej 
Dick. chlopiec z wrzosow1slt Mary nareszcie na czymś zalezy; dziewczynka przestaje myslec wylacznie o sobie 
i uda1e 1e1 się zachęcić Colina do wyjscia na zewnątrz l wspólnej pielęgnacji ogrodu. Tam odnajdują wszyslko. czego 
im zawsze brakowalo: przy1azń, radość i milosć . Nie tylko zaniedbany ogród powoli rozkwita. w sercach naszych 
bohaterów zaczyna kieikowac nadZJeja .. 

A klucz do Tajemniczego Ogrodu, który znalazla Mary, okaze się być kluczem do ludzl<Jch serc' 

Aktor rezyser. autor tekstow p1osenek i spektakli muzycznych. Absolwent PWSFTvff w Lodzi. W swoim dorobku 
artystycznym ma wiele ról teatralnych. filmowych I telewizyjnych. Pierwsze kroki sceniczne po ukończeniu szkoły 
teatralnej stawiał na deskach obecnego Teatru Rampa. PopulamośC przyniosła mu rola Maćka Derb1cha w serialu 
pt. ,W labiryncie'. Znany rowruez jako Zadora z serialu ,Panna z mokrą giową·. W musicalu Metro· Janusza Jó
zefowicza grał na zmianę Maksa I Flbpa . Wyrezyserowal kilkadziesiąt spektakh, koncertów I w1dow1sk muzycznych 
na wielu scenach w kraju (m.ln. w Teatrze Rampa 1 Teatrze Komedia w Warszawie, w teatrach w Radomiu. Opo
lu. Lodzi. Elbłagu. Rzeszowie i Koszalinie). Autor i rezyser scerwcznych adaptacji popularnych ksiązek dla dzieci 
I mlodzJezy, takich jak: ,Maly Kslążf, ,Pinokio', .Kroi Maaus 1· • • O dwóch takich, co ukradli księżyc·, .Aliqa 
w Kramie Czarów". . Ta1emnlczy ogród", w1elokrotnie nagradzanych m.in. przez ASSITEJ - Międzynarodowe Stowa· 
rzyszeme Teatrów dla DZłea i Mlodz1ezy Prowadzi również warsztaty aktorskie z mlodz1eżą (mJn. w muS1calowej 
szkole przy Teatrze Roma, gdzie przygotowywał dzieci do występu w spektaklu Piotruś Pan· w rez J. Józefo
wicza czy .Akademii Pana Kleksa' w reż. W Kępczy~.skJego) . Od kliko lat prowadZi za1ęda aktorskie w trakcie 
letnich warsztatow Teatru S1udio Buffo. Wspólauloc 1 rezyser widowisk muzycznych realizowanych m.in. w ramach 
Ogólnopolskk:h Spotkań Artystycznych Dzieci I Mlodziezy oraz Fery1nych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA 
W 2005 r. został uhonorowany nagrodą za rezyser1ę przedstawienia .Cale Sax· w Teatrze Dramatycznym w Elblągu 
na Konme Teatrów Ogródkowych w Warszawie. Ulubionym gatunkiem Cezarego Domaga~ są spektakle muzyczne • 
do których napisał. wspólnie z kompozytorem Tomaszem BajerslQm. kilkaset piosenek. W 2005 roku zrealizował w ~ 
rzCNlskim teatrze musicE.' pt O ctMic'1 takiel' oo ukradli księżyc'. W tym roku obchodzi 25·1ecie pracy artystycznej 

Studiowal w PWSSP w Poznaniu na WydZłale Malarstw<•. Gratikl i Ależby . Odbył staz pedagogiczno • artystyczny 
w 1984 r. w Brukseli i w 1985 r. w lnst1tulo de Ar1&s P!asticas de Taxco w Meksyku. Kierownik Katedry Rysunku 
w latach 2002·2005, obecme proieSOI ASP w Poznaniu (prowadzi Xll Pracowrvę Rysunku). Uprawia grafikę, rysunek 
i scenografię . Zrealizował kilkanascie wys1aw indywidualnych w kraju 1 za granicą m.1n. w Mex1co City, Kolonii 
Warszawie Częstochowie , Radomiu, Poznaniu, Mosinie. Beat udział w kilkudzies1ęau wystawach zbiorowych za 
granica, m.ln. w Belgu, Niemczech. Srweq1, na Węgrzech. I w kraju. m.in. w Warszawle. Wroclaw1u, Szczecinie, 
Katowicach, Poznaniu. Radomiu. Białymstoku. Sopocie. Zreahzowal ponad 40 pro1ektow scenografii do baletow 
i spektakll dramatycznych w Polsce i za granicą takich iak m.in.: ,Wir', .Rooms· .w aeniu .• .' w Polskim Teatrze 
Tanca w Poznaniu, .Dom Bernardy Alba" wg G. Lorki . .Amadeusz", .Quasimodo', • Viva Strauss· w T!!ab'ze Wielkim 
w Poznaniu: Miłość, Flamenoo. Gershwin" w Teatrze Opery I Operetki w Szczl!Clnte Kuszenie Sw. Antoniego· 
w Theater f Midi w Dusseldorfie . • Dybuk' w Uran a Theater w Kolomr. W gorzowsklm teatrze zaprojektował sceno· 
grafię do blytyjskieJ farsy pt .Bez seksu proszę" w rez. Jana Tomaszewicza. 



~~=~ 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest autorem muzyki do ponad 1 OO spektakli 
teatralnych, w tym również do Teatru Telewizji oraz Teatru Polskiego Radia. Jego spektakle prezentowane byly 
m.in. w Moskwie. Sofii. Budapeszcie, Berlinie. Oslo oraz Londynie. Napisał muzykę do kilku musicali dla dzieci 
(.Mały Książę", Król Maciuś I" .• Pinokio", .O dwóch takich. co ukradli księżyc", .Alicja w Krainie Czarów", .Tajemniczy 
ogród"). których współautorem oraz reżyserem jest Cezary Domagała. Prowadził warsztaty muzyczne dotyczące 
technik oraz języka muzycznego .teatru instrumentalnego" w Akademii Teatralnej w Oslo; wyklada również w Aka· 
demii Teatralnej w Warszawie. Był kierownikiem muzycznym Teatru Narodowego, Teatru Ateneum oraz Teatru 
Nowego w Warszawie. Jako pianista występował m.in. w Australii, Austrii, Czechach. Francji. Kanadzie. Niemczech, 
Rosji. Stanach Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii oraz Watykanie. Laureat wielu nagród za muzykę do spektakli le· 
atralnych (m.in. na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu. Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych OSET 
w Rzeszowie) oraz festiwali muzycznych (Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu). W gorzowskim teatrze pracował 
razem z Cezarym Domagałą przy spektaklu .O dwóch takich, co ukradli księżyc". 

~~=~ 
Choreograf, aktor, mim. Przez wiele lat związany z Teatrem Żydowskim im. Idy Kamińskiej oraz warszawskim Te
atrem Pantomimy. Występował w wielu stołecznych teatrach: Ateneum, Powszechnym, Dramatycznym, Rozmaito
ści. Ochocie i Narodowym. Zagra! jedną z głównych ról w niemieckim serialu dla dzieci pt. .Stella Stellaris". gdzie 
występowal jako robot James. Jest autorem choreografii do ponad 200 spektakli teatralnych (m.in. w warszawskich 
teatrach: Narodowym. Ateneum. Rampie. Komedii. Syrenie oraz w teatrach w całej Polsce). programów rozrywko· 
wych (TVP. Polsat) oraz filmów (m.in. 2ostać miss", .Anna Karenina· .• Testosteron" .• Lejdis"). Przez 11 lat jako 
wspólreżyser realizował .Dziennik Telewizyjny" z Jackiem Fedorowiczem. Współpracował z takimi reżyserami jak: 
Jerzy Jarocki, Barbara Borys-Damięcka. Agnieszka Glińska, Laco Adamik, Robert Gliński, Andrzej Ozga. Jest ulu· 
bionym choreografem Cezarego Domagały. z którym współpracuje od wielu lat. W gorzowskim teatrze stworzy! 
choreografię m.in. do spektakli .O dwóch takich, co ukradli księżyc" w reż. Cezarego Domagały oraz do ,Tygrysa 
Pietrka" i .Koziołka Matołka" w reżyserii Cezarego Żołyńskiego. 
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