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;;;; ! ~ obsada/cast: 

11 llllli Anka Kurowska» PAULINA CHAPKO -

~ 'j·!MtH Janina Trawińska» DOMINIKA FIGURSKA -

adaptacja/adaptation »JAN KLATA, SEBASTIAN MAJEWSKI 

- reżyseria i opracowanie muzyczne/directed and music arrangement by » JAN KLATA 

- dramaturgia/dramaturgy »SEBASTIAN MAJEWSKI 

- scenografia i reżyseria światła/set design and lighting designer» JUSTYNA ŁAGOWSKA 

- kostiumy/costumes »MIREK KACZMAREK 

- choreografia/choreography » MAĆKO PRUSAK 

- efekty pirotechniane/special effects »LESZEK OLBIŃSKI 

- koordynator projektu/project coordinator »HANNA FRANKOWSKA 

asystent koordynatora projektu/project coordinator's assistant » KATARZYNA MARKOWIQ 

- premiery» 1 O września 2009 w Łodzi [zakłady Uniontex, ul. Tymienieckiego 517]; 

25 września 2009 we Wrocławiu [teren MPWiK, pompownia Świątniki, ul. Świątnicka, 1] 

~ koprodukcja z Festiwalem Dialogu Czterech Kultur w Łodzi i teatrem Hebbel am Ufer w Berlinie; 
partnerami projektu są Goethe-Institut Warschau i Instytut Polski w Berlinie/ 
co-production: Festival of Dialogue of Four Cultures in Łódź and Hebbel am Uf er theatre in Berlin; 
partners: Goethe-Institut Warschau and Polish Institute in Berlin 

~ licencjodawcy - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warszawa, i Teatr Polski we Wrocławiu/ 
licensed from: Authors' Society ZAiKS, Warsaw, and Polski Theatre in Wrocław 

- -

MadaMiiller»ANNAILCZUK -

Lucy Zucker »EWA SKIBIŃSKA -

Miiller » WIESŁAW CICHY -

Bum Bum » MARCIN QARNIK -

Stanisław Wilczek » MARIAN CZERSKI -

Maks Baum »JAKUB GIEL -

Stary Borowiecki/Old Borowiecki, 

Herman Bucholc» ZDZISŁAW KUŹNIAR (gościnnie/guest appearance) 

MorycWelt »MICHAŁ MAJNIQ -

Kundel Kundel » MICHAŁ MROZEK -

Robert Kessler »EDWIN PETRYKAT -

Karol Borowiecki » BARTOSZ PORCZYK -

Kazimierz Trawiński» ANDRZEJ WILK -

Zucker »WOJCIECH ZIEMIAŃSKI 

asystent reżysera/director's assistant »MICHAŁ MROZEK 
pirotechnicy/pyrotechnists »TOMASZ JAKUBIEL, BARTOSZ PADEWSKI 

inspicjent/stage manager » EWA WILK 
sufler/prompter » MAGDALENA KABATA 

rekwizytor/props master » MAREK IWANASZKO 
realizacja światła/lights »DARIUSZ BARTOŁD, KAZIMIERZ BLACHARSKI 

realizacja dźwięku/sound »MACIEJ KABATA 
montaż nagrań/recordings editing» TOMASZ ZABORSKI -
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SŁOWNIK 

~ Istnieje stały zespół określeń, które wracają, gdy tylko padnie nazwisko reżysera; cały 
„słownik Klatowski'; a w nim: irokez, różaniec w kieszeni, sample, skrecze mentalne, dać 
w mordę. I jeszcze, nie mniej ważny, zestaw odwołań i przypisów: teatr nowy i teatr stary, teatr 
zaangażowany i oderwany, popkultura i kultura wysoka„. 

Marcin Kościelniak, Trącanie kijem, przesuwanie znaueń„.„,Tygodnik Powszechny"2007 nr 45. 

~ Popkultura atakuje nadprodukcją obrazów, staje się przestrzenią wszystkożernego recyk
lingu, przetwarzania, szatkowania, cytowania i dekonstrukcji. Klata wyciąga z tego wnioski, 
wpisując się w te rytuały. Do terminologii technik reżyserskich wprowadza sampling i skreu men
talny. Z wprawą zawodowego didżeja miksuje znaki z różnych porządków, łamie kody utrwalone 
w świadomości widza. Maszyneria popkulturowych gier i sztuuek ma zwabić widza w potrzask, 
tak by zburzyć jego poaucie oswojenia w świecie utemperowanym przez poprawnościową 
retorykę. By pokazać ostre kanty i szaeliny tam, gdzie rządzi gładki frazes. 

Jolanta Kowalska, Egzorcysta„,Notatnik Teatralny" 2006 nr 38. 

~ Każdą z tych rzeczy, którą część krytyków ma za zbiór debilnych pomysłów popkulturo
wych, jestem w stanie wyjaśnić i - jak mi się wydaje - obronić. Tylko nikt o to nie pyta. Prawie 
nikt nie chce założyć, że wszystko, co pojawia się w spektaklu - ma jakiś przemyślany sens. 
To jest dla mnie śmieszne, bo jednak wydaje mi się, że zadaniem krytyków jest wejście w sposób 
myślenia twórców spektaklu i dostrzeżenie pewnych rzeczy w nim zawartych. Jeśli ktoś się 

zatrzymuje na refleksji, że coś jest popkulturowe ay komiksowe - to jakakolwiek forma dialogu 
z nim jest na dłuższą metę trudna do utrzymania. 

.. ........... . Y. .... ...... ... ... ....... ........ .......... ... .... .......... .... .. .. ... .. ...... ....... .... .. .... ... ....... .. ........... .... . „ • .. . .. .. . • . . . ......•........ • ....... . ... .. . 
Monika Kwaśniewska, Jakub Papuczys, Nie uuję, że jestem na cokole. Rozmowa z Janem Klatą, 

e-teatr, 1 O Xll 2008. 

POPKULTURA 

~ Teatr jest dla mnie dziedziną, która czerpie z muzyki, kina, baletu, literatury, życia . 
To tygiel, w którym wszystko można . 

Jacek Cieślak, Patriota, rocznik 7973. Rozmowa z Janem Klatą„,Rzeczpospolita" 2005 nr 129. 

~ Jego cechą byłoby wykształcenie pozatekstowych struktur narracji. W społeaeństwie 
pozbawionym programów, ideologii i innych ukształtowanych dyskursów językowych 

najskuteaniejszą formą ekspresji zbiorowej staje się sama inscenizacja. Teatralizacja przenika 
całą przestrzeń publiuną : od reklamy, biznesu i mediów po spektakularną autoprezentację 
polityki. Teatralnie zorganizowane zjawiska w życiu społeanym odwołują się przede wszystkim 
do języka obrazu, przy czym jest to świat homogenizowanych ikon lub skrajnie zbanalizowanych 
konwencji obrazowania. Za tym idzie ouywiście uproszczenie opisu świata, jego tabloidyzacja 
i formatyzacja. Wszystko staje się szablonem. Klata ma pełną świadomość tego kontekstu kul
turowego. Dlatego tworzy teatr chytrego i bardzo dwuznaanego przymierza ze światem popkul
tury. Bo tak naprawdę celem jest sabotaż . 

Jolanta Kowalska, Egzorcysta„,Notatnik Teatralny" 2006 nr 38 . 

. l ......... „ ...... „ . . ....... „ .. . .. .......... .. . ..... ... ........ ... ........... . .. .. . ....... .. ... ..... ........ . ... ....... .. .. . .. .. . .. ................... ... .. ... . ..... „ .. .. .. .. ..... . 
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PUBLICZNOŚĆ 

~ Czasem można widzów oszukać, ale tak naprawdę na dłuższą metę kłamstwo w teatrze 
ma krótkie nogi. I trwa zwykle pięć minut. I nie jest tak, że do niektórych spektakli widownia nie 
musi dorosnąć. Nie dorośnie. Trzeba dorosnąć do widowni. 

Dorota Kardasińska, Dorosnąć do widowni. Rozmowa z Janem Klatą„, Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 

~ Dzisiaj teatr musi być alternatywą dla konkurencyjnego kina, telewizji i koncertów. 
Nie chodzi jednak o to, by dogodzić publianości. Mówienie: „Ja! ja! ja! Twórca! Chodźcie 
i patrzcie na wykwity, ektoplazmy mojej wyobraźni!" też jest złe. Przygotowując sztukę, myślę 
o publiczności. 

Jan Klata (not. mil. [Michalina lubecka)), To będzie Blitzkrieg„,Gazeta Wyboraa - Bydgosza" 2008 nr 233. 

~ Ktoś, kto ma do wyboru koncert Nicka Cave'a albo nieudany spektakl Jana Klaty- zawsze 
wybierze Cave'a. Konkurencja jest za duża, żeby się oszukiwać. Ale to zdrowa konkurencja. Dla 
mnie to nie jest wybór między tym, co ja robię, a tym, co robi starszy kolega czy koleżanka 
w teatrze obok. Tak naprawdę staję do konkurencji z kimś innym. z Bjork, z malarzami, z Sas
nalem, z zespołem Mordy albo z zespołem Ścianka, z Pedrem Almodóvarem. To jest konkurencja! 
To nie jest kwestia, czy pójdę do tego czy innego teatru, tylko ay w ogóle pójdę do teatru. Ludzie 
teatru muszą zdać sobie z tego sprawę. To nie jest kwestia środowiskowa. To jest być albo nie być 
dla tego medium. 

Dorota Kardasińska, Dorosnąć do widowni. Rozmowa z Janem Klatą„,Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 

~ Klata odnowił rozmowę z parterem. Odnowił gest Bogusławskiego. Stał się dla współaesnego 
teatru kimś na kształt gwiazdy rocka, ale z kręgu gwiazd takich jak liderzy The Clash ay Joy 
Division, których piosenki pojawiają się w jego spektaklach, a więc takich, którzy swoją sztuką 
potrafią zainteresować i porwać tłumy, a jednoaeśnie nie rezygnują z rozbudzania namiętnych 
dysk~sji na tematy społeane, polityane, egzystencjalne. Być może dlatego jego pojawienie się 
na nieskalanym nieboskłonie polskiego teatru tak rozdrażniło elitarne towarzystwa kanapowe? 

Może dlatego zarzucano mu prostactwo, bełkot i populizm? Przecież w polskim teatrze walor 
popularności wciąż brzmi jak obelga. Wciąż istnieje przeświadczenie, że teatr skierowany do sze
rokiej publiczności wykluaa artyzm. Ten wielki, ten prawdziwy. Mimo to Klata potrafi budować 
ważkie narracje, podejmować najtrudniejsze tematy, nadawać im odważną formę artystyaną 
i jednoaeśnie nie staje się artystą zrozumiałym jedynie dla wybrańców. Ale też nie próbuje się 
przypodobać swoim widzom za wszelką cenę, jak, powiedzmy, Hanuszkiewia, do którego nie
którzy chcieliby go porównywać. Potrafi ich nie tylko kokietować, ale też drażnić, rozwścieczać, 
zmuszać do myślenia . 

Ostatnim takim reżyserem był w Polsce Leon Schiller. Po kilkudziesięciu latach dzięki Klacie polski 
teatr znów podjął wysiłek budowania z widownią wspólnoty obywatelskiej. To on pokazał, jak 
porozumiewać się z publicznością, zamiast gadać ponad jej głowami. 

Paweł Sztarbowski, Odzyskiwanie przymierza, e-teatr, 211112009. 

~ Teatr nie jest tym samym miejscem, co w latach siedemdziesiątych. Nie jest już nawet 
tym miejscem, którym był piętnaście lat temu. Wszystko podlega komercji, konsumpcji, mediom. 
I trzeba sobie jakoś z tą rzeaywistością radzić. Choćby w celach czysto pragmatycznych, których 
akurat moja definicja brzmi: ja chcę mieć publiczność w teatrze na spektaklach. [„.] 
Spotkałem się [„.] ze zdumiewającą opinią kolegi reżysera . Mówił: „Często szuka się Boga 
w telewizji, mass mediach, kolorowych magazynach, w zgiełku współczesnego świata. Przecież 
to jest oczywiste, że tam nie można Boga znaleźć, bo tam po prostu Boga nie ma''. Otóż osobiście 
uważam, że jest zgoła odwrotnie. I nie tyle mam na myśli Boga, co w ogóle każdy przejaw 
życia, zdobywania mądrości, oglądu świata; czegoś, co może mnie zainspirować, zmienić, 
co może spowodować lepsze rozumienie samego siebie. Życie jest wszędzie . Nie wyobrażam 
sobie lekceważenia współczesnego świata. Nie wyobrażam sobie lekceważenia publiczności, 
dzieląc ją na tę lepszą i gorszą. 

Maja Ruszpel, Majster Klata. Rozmowa z Janem Klatą„.Warsaw Point" 2007 nr 11. 
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MUZYKA 

:> Teatr stał się w Polsce ważną dziedziną kultury, dalece bardziej istotną niż film. Stało 
się tak dlatego, że pojawiła się publianość. Od kilku lat na spektakle walą tłumy. W grudniu 
2008 roku, podaas przeglądu Boska Komedia w Krakowie, iście dantejskie sceny działy się przed 
wejściem - zabrakło biletów i zdesperowani ludzie próbowali różnymi metodami i pod różnymi 
pretekstami dostać się na widownię . Momentami miałam wrażenie, że przyjechali Rolling Stone
si. Warto mieć przerąbane. 

Iga Nyc, Jestem skazany na pa/skoś(. Rozmowa z Janem Klatq„,Wprost" 2009 nr 1 O. 

:> Od nikogo się tyle nie nauayłem, co od muzyków. 

Krzysztof Mieszkowski, W Polandzie. Rozmowa z Janem Klatą, „Notatnik Teatralny" 2006 nr 38. 

:> W liceum ja i moi przyjaciele byliśmy na etapie narkotycznego wręa pochłaniania 
ogromnych dawek kultury. To były płyty, także z muzyką poważną, filmy, koncerty, malarst
wo. Wszystko, tylko nie teatr. Uważaliśmy go wtedy - był poaątek lat dziewięćdziesiątych -
za kompletnie archaiany; o rzeaywistości, w której żyliśmy, nie miał nam do powiedzenia 
niaego ciekawego. Było tylko kilka wyjątków. Za ten stan odpowiadają ludzie, którzy wtedy 
reżyserowali albo występowali, a teraz stoją na aele teatrów i udzielają mi lekcji, czym jest 
prawdziwa sztuka. Oni nismą teatr. To jest mój przeciwnik. 

Aneta Kyzioł, Wojna trwa. Rozmowa z Janem K/atą,,,Polityka" 2006 nr 5. 

:> Pewien muzyk robi bardzo skomplikowaną, rytmiczną muzykę, bardzo nowoaesną, taką 
księżycowo-niesamowitą. I to jest muzyka ałowieka, który w życiu nie zagrał na żadnym instru
mencie. Wszystko ukradł. Każde uderzenie werbla ukradł. Melodię trąbki ukradł, smyaki ukradł 
skądinąd. Wszystko to wsamplował do komputera, dodał rytm i złożył tak, że masz wrażenie, 
że to orkiestra. Porywająca muzyka. [ ... ) Reżyser jest dokładnie w takiej samej sytuacji. 

Jan Klata (not. Marta Kuźmiak), O prawdzie i nieprawdzie, etyce i estetyce, 
„Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 
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TEKST 

~ Teatr Jana Klaty też trochę przypomina świat gier komputerowych. Już samo wejście 
w przestrzeń spektaklu jest podjęciem gry. Reżyser ustawia znaki i punkty orientacyjne dla 
wyobraźni, mnoży zasadzki, obraca całą maszynerią zdarzeń w zawrotnym tempie, mrugając 
jednocześnie w stronę widza, że to nie na serio, że to sztuczny świat, który lada chwila może 
prysnąć jak bańka mydlana. On sam woli nazywać rzecz nieco inaczej, odwołując się do pojęć 
sampli i skreczów mentalnych. Przedmiotem samplingu bywa przede wszystkim tekst literacki, 
który Klata bez większych skrupułów wpasowuje w nowy kontekst, lokując go w całkiem innym 
porządku znaczeń. 

Jolanta Kowalska, Wojna domowa,,,NotatnikTeatralny" 2004 nr 32-33. 

~ Dramat jest partyturą, zapisem pewnej możliwości zdarzenia scenicznego. Duża część 
tekstu może być podana w inny sposób niż tylko przez opowiadanie. Gdy się go odrzuci, bazuje 
na ustawianiu relacji między postaciami, przekaz może być jasny i czytelny. Wydaje mi się 

to zupełnie natura I ne, że żyjemy w kulturze sampling u, która posług u je się fragmentem, skrótem. 
Co więcej, uważam, że nikt nie jest w stanie tego sensownie zanegować. Nie wystawiamy Ewan
gelii, kiedy usunięcie jakiegoś przecinka powoduje katastrofę metafizyczną. Trudno jest zrobić 
większą krzywdę autorowi niż wystawić go od początku do końca, dokładnie wszystkie wyrazy 
w porządku, w którym je zapisał. Historia słynnego dekalogu Mrożka wskazuje jednoznacznie, 
że oczekiwanie od aktorów i reżysera, że będą marionetkami wykonującymi estetyczne nakazy 
literatury, żeby dorosnąć do wyobrażeń autora na temat teatru, jest nieporozumieniem. 

Kaja Stępkowska, Polityka sztuki. Rozmowa z Janem K/atą,,,Notatnik Teatralny" 2007 nr 45-46. 

~ Klata ma swobodny stosunek do tekstów dramatycznych, które akurat bierze na warsz
tat. A ponieważ wybiera z górnej półki, więc od czasu do czasu podnoszą się protesty i preten
sje o spłaszczenie arcydzieł, redukcje sensów lub zbyt daleko posunięty demontaż akcji. [ ... ] 
Rzeczywiście technika budowania obrazu scenicznego przez Klatę rozmija się z tym typem teatru, 
którego osią konstrukcyjną jest dramat. Można nawet powiedzieć, że stwarza on całkowicie auto
nomiczny porządek znaczeń poza tekstem, czasem wręcz wbrew niemu. Te równoległe narracje 
konstytuują się przede wszystkim w obrazie i muzyce.[ ... ] 

Dialektyczna struktura przedstawień Klaty realizuje się zatem w znacznej mierze poza tekstem. 
Do kapitalnej rangi urastają za to pozostałe tworzywa spektaklu, co niewątpliwie daje argumenty 
zwolennikom teorii o ugruntowaniu się w Polsce nurtu postdramatycznego. 

Jolanta Kowalska, Egzorrysta,,,Notatnik Teatralny" 2006 nr 38. 

~ Głaskanie i lukrowanie wrzodów nie jest niczym dobrym. Tak w gruncie rzeczy uważali 
Wielcy Autorzy, których profanowanie stale mi się zarzuca. Dlatego jestem głęboko przekonany 
- choć mogę się oczywiście mylić - że w moich remiksach literatury, bo nie są to wersje wyko
nywane nuta po nucie, tylko remiksy i covery, pozostaję jakoś wierny autorom. A przynajmniej 
bardzo mi na tym zależy. Wbrew pozorom. 
Bardzo często w naszym teatrze szacunek dla Autora, szacunek dla Słowa pokrywa kompletną 
indolencję interpretacyjną reżysera. Ja tego nienawidzę. Można oczywiście oskarżać mnie, 
że niszczę genialny dramat, który jest o tym, tamtym i jeszcze czymś, a mój spektakl tylko o tym. 
Ja swoją rolę w teatrze widzę jako interpretatora tego, co jest zapisane w tekście. Po to zostałem 
reżyserem. Nic nie robi większej krzywdy autorowi niż chowanie się za nim pod pretekstem sza
cunku dla Wielkiego Pisarza, bo to nic nie znaczy, choć oczywiście zwalnia od odpowiedzialności. 
Relacje międzyludzkie zawsze rozgrywają się w określonym kontekście, nie tylko psychologicz
nym, ale społecznym i historycznym. Moim obowiązkiem jako reżysera jest poznanie tego kon
tekstu 1i znalezienie sposobu, żeby to, co zaklęte pomiędzy słowami, stało się zrozumiałe dla 
widza, który przyjdzie na moje przedstawienie tu i teraz. Jeśli chcemy zinterpretować jakiś tekst 
„tak w ogóle'; to wyłączmy reflektory w teatrze. Wtedy, w egipskich ciemnościach, aktorzy położą 
należny nacisk na słowo - i będzie ponadczasowo. Gorąco polecam. 

Aneta Kyzioł, Wojna trwa. Rozmowa z Janem K/atą,,,Polityka" 2006 nr 5. 
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BUNT 

:> Jan Klata na pewno należy do twórców, którzy noszą w sobie stygmat nowego pokolenia. 
Ten dziwny dynamit, który powoduje, że kompletnie inaczej widzi świat, rzeczywistość, ludzi. 

Łukasz Maciejewski, Dziwny dynamit. Rozmowa z Krystianem Lupą„,Notatnik Teatralny" 2005 nr 38. 

:> Do rozwoju potrzeba dwóch rzeczy: pokarmu i przeciwnika. Pokarm mam. Cieszę się, 
że jest wojna. 

Jan Klata, ***,,,Notatnik Teatralny" 2004 nr 35. 

:> Można zapytać naiwnie, z kim Klata prowadzi wojnę. Naiwnie, bo wrogowie są powszech
nie znani. A jednak wśród rozpoznawalnych przeciwników jeden zdaje się zaskakujący, nie jest 
na pewno wspólnym celem rażenia młodego polskiego teatru. Trzeba go dobrze nazwać . Neoli
beralizm? Może nie aż tak wysoko? Indyferentyzm? Bo nihilizm ze swą galaretowatą substancją 
nie nadaje się do tego, by rzucić na niego teatralne sieci. A może po prostu społeczeństwo, o które 
walczy, tocząc wojnę z nim samym? 

Piotr Gruszayński, Reżyser idzie na wojnę, „Notatnik Teatralny" 2006 nr 38. 

:> Bardzo lubię słowa Tadeusza Kantora, mojego wielkiego mistrza, który powiedział: 
„Do teatru nie wchodzi się bezkarnie''. Tak właśnie staram się robić każdy mój spektakl. Jeżeli ktoś 
szuka w teatrze miłej rozrywki i relaksu przed kolacją, to nie ma u mnie czego szukać. 

Mariola Szczyrba, Rewolucjonista Jan Klata. Rozmowa z Janem Klatą, Kulturaonline.pl, 28111 2009. 

:> Od momentu debiutu w 2003 roku [Klata] nieustannie walczy. O siebie, o możliwość 
robienia przedstawień. O widza - nie takiego, który do teatru chodzi rutynowo, ale o widza kon
certów i kin, którego do teatru trzeba przekonać. O słabych i skrzywdzonych, o których artysta 
ma obowiązek mówić. Tę retorykę chętnie podchwyciła krytyka, rzucając go na najcięższy 
front, gdzie toczy się walka o teatr w ogóle. Teatr społecznie i politycznie zaangażowany prze
ciwko teatrowi oderwanemu od problemów codzienności. Teatr wysokiego ryzyka i szybkiego 
oddziaływania przeciwko teatrowi artystycznemu, elitarnemu. 

Marcin Kościelniak, Trącanie kijem, przesuwanie znaueń„.„,Tygodnik Powszechny" 2007 nr 45 . 

:> Kiedy w telewizji jest program o buncie, to mój telefon nie milknie. Polska okazała się tak 
konformistycznym krajem, że muszą dzwonić do człowieka, który robi teatr, żeby powiedział coś 
o buncie. Nie mam zamiaru wszystkim się spodobać, żeby zmienić ten image. Ja wbrew pozorom 
nie myślę o nim tak często, jak inni o nim myślą. Znajduję ciekawe teksty i pracuję nad nimi 
z ciekawymi ludźmi. Tyle. To nie ma nic wspólnego z obmyślaniem strategii szoku. 

Katarzyna Kamińska , Szajba jest we mnie. Rozmowa z Janem Klatą, 
„Gazeta Wyborcza - Wrocław" 2009 nr 107. 

:> Klata zna przewrotność mechanizmów kultury konsumpcyjnej, która jest w sta
nie zasymilować każdy bunt. Dlatego na wszelki wypadek wybiera taktykę walki z ukrycia, 
podając widzowi to, co ten zna i lubi, w postaci efektownej, wysokoenergetycznej fuzji obrazów 
i dźwięków. Ale ta gra ma wymiar światopoglądowy, nie estetyczny. 

Jolanta Kowalska, Egzorcysta„,Notatnik Teatralny" 2006 nr 38. 

:> Moje włosy nie są przejawem przynależności do subkultury, w której jej członkowie 
mają brudne agrafki w nosach. Jednak jeśli chodzi o pewien rodzaj sprzeciwu i niezgody na coś 
narzuconego z góry, jestem w stanie się z nimi utożsamić. Natomiast nie z hasłami typu: 
no future czy tam cokolwiek innego, co sobie wymyślił Malcolm Mclaren i co nigdy tak naprawdę 
nie było autentyczne. (.„] Tak naprawdę istotniejsza jest kwestia, na ile system wszystko zżera, 
jak sprzeciw wobec systemu zostaje pochłonięty przez system. W rezultacie kończy się tak, 
że zawsze system, Babilon to zjada. Babilon ma nieprawdopodobną cechę przyswajania sobie 
wszystkiego, nawet tego, co jest przeciwko niemu. 

Dorota Kardas iń s ka, Dorosnąć do widowni. Rozmowo z Janem Klatą„, Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 

:> Jeśli się wali głową w mur i ta głowa jest gotowa go rozwalić, to go rozwali. Naprawdę. 
I nie mówię tak dlatego, że teraz jestem w komfortowej sytuacji i mogę przebierać w ofertach, 
odrzucać. Trzeba być gotowym w środku i strasznie zdesperowanym, głodnym teatru, mieć "" 
absolutną potrzebę powiedzenia czegoś, być pewnym, że warto, mimo że inni spuszczają cię 
ze schodów przez sekretarkę. Dyrektor pewnego teatru w Warszawie mówi ci, że przestał czytać 
Uśmiech grejpruta przy pierwszym sraniu, przy pierwszej kupie, a ty się tym nie przejmujesz, 
brniesz dalej, walczysz. Desperacja może podbić świat. 

Jan Klata (not. Marta Kuźmiak), O prawdzie i nieprawdzie, etyce i estetyce, 
„Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 
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THE LEXICON 

~ The name of Klata conjures up a list of associations. lt's a Klata lexicon that includes 
his Mohawk hairstyle, the rosary beads he is never without, the terms he's borrowed from 
DJ techniques such as "sampling" or "mental scratching'; and his trademark phrases like "idiots 
should have their faces punched in:' Th en there's another set of important references, like the 
distinctions between the old theatre and the new, between social commitment and detachment, 
or high culture and pop culture. 

Marcin Kościelniak, Poking Meanings with a Stick to Make Them Shift, "Tygodnik Powszechny" 2007 nr. 45. 

THE POP CULTURE 

~ To me, theatre is a domain that borrows from music, cinema, ballet, literature, life. lt's 
a melting pot where everything is allowed. 

Jacek Cieślak, A '73 Patriot. An Interview with Jan Klata, "Rzeapospolita" 2005 nr. 129. 

~ Pop culture has a way of assaulting us with its surfeit of images, and it sets up the stage for 
a process of recycling, processing, shredding, quoting and deconstructing that is quite omnivo
rous. From this fact Klata has drawn his own conclusions, he has adapted the rituals of popular 
culture to include such techniques in his directing style as "sampling" or"mental scratching". Klata 
mixes meanings that belong to disparate domains and he does that like a professional DJ to break 
the viewers' established codes of signification. Once the elaborate machinery of tricks sourced 
from popular culture is assembled, the idea is to draw viewers into a trap, and to dispel their 
sense of comfortable habituation within a world tamed by the rhetorical codes of correctness. 
lnstead, Klata reveals the fissures and sharp edges that are normally hidden underneath our glib 
conventions. 

Jolanta Kowalska, An Exorcist, "Notatnik Teatralny" 2006 nr. 38 . 

~ Where my critics can only see an assemblage of inane ideas from popular culture, 
I believe I can explain and justify every single one of those things. lt's just that no-one seems 
to care enough to ask me. Hardly anyone is prepared to assume that all those elements in a pro
duction might actually be there for same carefully thought-out reason. I find that impercep
tiveness amusing. After all, isn't that a critic's job - to try and understand the thinking of the 
people behind a production, to see the things they've put into it? lf somebody can not see beyond 
the fact that a production uses the conventions of popular culture or of graphic novels, dialogue 
quickly becomes pointless. 

Monika Kwaśniewska, Jakub Papuays, 
I Don't See Myself as Standing on a Pedesta/. An Interview with Jan Klata, e-teatr, 10 Xll 2008. 

~ One characteristic quality would be to develop narrative structures which are non-textual. 
In a society with no programmes, ideologies or other forms of uniform discourse, staging a play 
becomes the most effective form of collective expression. We find the same theatrical aspect 
permeating all public space, ranging from areas such as advertising, business communications 
or the mass media all the way down to the spectacular forms of political self-representation. 
Quasi-theatrical public spectacles or events rely primarily on the language of ima ges, which hap
pen to include mostly homogenized icons and utterly bana I, conventional means of pictographic 
expression. This entails a simplified image of the world, where things take on a standardized, 
tabloid-like quality, and everything is a mass-produced capy. Th is broad cultural context is some
thing that Klata is well aware of. For that reason his theatre has entered a shrewd and highly 
dubious alliance with the world of popular culture in order to camouflage his real intentions, 
which are those of a saboteur. 

Jolanta Kowalska, An Exorcist, "Notatnik Teatralny" 2006 nr. 38. 
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THE PUBLIC 

:> Sometimes you can deceive your audience but in the long run truth will out in theatre. 
Usually, you can not fool them for mare than five minutes. And it's not a case of the audience 
having to learn to appreciate your stuff. No, you have to learn to appreciate your audience. 

Dorota Kardasińska, Learning to Appreciate Your Audience. An Interview with Jan Klata, 
"Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 

:> Today, theatre must provide an alternative to cinema, television and music concerts, 
which are all highly competitive. But the point is not to please your audiences, nor is it to blow 
your own horn and present yourself as an anointed artist. When I am staging a play I think 
of my audiences. 

Jan Klata (not. by mił. [Michalina lubecka]), lt's Going to Be a Blitzkrieg, 
"Gazeta Wyborcza - Bydgoszu" 2008 nr. 233. 

:> lf you can choose between a Nick Cave con cert and a bad stage production from Jan Klata 
you will go for the Cave gig any day of the week. This kind of competition is formidable and 
it's no use hiding your head in the sand. But this competition is good for you. To me, this is not 
about my stuff having to fight it out for audiences with whatever my older colleagues are doing 
in the theatre next door. My real competition are elsewhere. I have to compete with Bjiirk, with 
modern painters like Sasnal, with Pedro Almodóvar or bands such as Mordy or Ścianka. They're 
the real competition! The question is not which theatre the people will choose - it's whether 
they will choose a theatre at all. All theatre people must realize that. Th is is no longer internal. lt's 
do or die for all of us. 

Dorota Kardasińska, Learning to Appreciate Your Audience. An Interview with Jan Klata, 
"Notatnik Teatralny" 2004 nr. 32-33. 

:> Klata has revived the tradition of treating your audiences as partners in discussion, and 
breathed new life into the tradition of Wojciech Bogusławski (1757-1829]. He is modern theatre's 
rock star in the mould of Joe Strummer ofThe Clash or Ian Curtis of Joy Division, bands whose 
songs he's used in his productions. Like them, he knows how to find rapport with a crowd, but 
also how to insp i re passionate discussions on social, political or existential subjects. Perhaps that 

is why the elitist circles were so miffed by his emergence on the im macu late artistic firmament 
of Polish theatre, maybe that's why so many aspersions were cast on his supposedly plebeian 
tastes and populist twaddle. After all, "popular" continues to be a dirty word in Polish theatre. 
There is stil I a general sense that populartheatre rui es out artistry- that theatre can not be popu
lar and stili remain the real thing. And yet Klata knows how to construct important narratives, 
how to tackle the thorniest of subjects in an artistically audacious form that is accessible to the 
general public. And unlike Hanuszkiewicz, a director he is sometimes compared to, Klata does 
that without ingratiating himself with his audiences. He can certainly play to the gallery but 
he is equally good at goading and irritating his crowds to make them think for themselves. 
Polish theatre had not seen a director like that since the days of Leon Schiller [1887-1954]. 
With Klata, Polish theatre has once mare begu n to build a civil society in a joint effort with the 
audience. Klata has shown how to communicate things to the people instead of pontificating 
over their heads. 

Paweł Sztarbowski, Restoring the Covenant, e-teatr, 211112009. 

:> Theatre is not the same place as it u sed to be in the 1970s, or even fifteen years ago. Every
thing is becoming commercialized, subject to the rules of consumption and media coverage. 
That's the situation we're in, and we need to address it somehow, if only for the purely pragmatic 
reason of having an actual audience. [ ... J 

I was once [ ... ] gobsmacked to hear a comment made by another director. He said: "People look 
for God in television, in the magazines and the media, in all that noise of modernity. But quite 
obviously they can't find him because God simply isn't there in those things:' Now, to me the 
reverse is patently the case. And I don't even mean God, I mean every spark of life, of wisdom, 
of insight - things that can inspire me or give me a better understanding of who I am. Life is all 
around us. I just cannot understand how one can choose to ignore modernity. I cannot imagine 
that I could disregard my audiences by dividing them into the good crowds and the bad. 

Maja Ruszpel, Meister Klata. An Interview with Jan Klata, "Warsaw Point"2007 nr. 11. 
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THE MUSIC 

:> In Poland, theatre has become an important area of culture, far more important than 
music is. That is because a new audience has emerged, made up of people who have an actu
al interest in theatre. For several years now, theatres have been playing to packed houses. 
In Decem ber 2008, there were inferna! scenes ta king place during the International Theatre Fes
tival Divine Comedy in Cracow. The tickets had sold out completely, and the people were trying 
to get in frenziedly, by hook or by crook. At times it felt like The Rolling Stones had come for 
a bleeding tour. lt's quite nice to find yourself in the middle of that kind of mel ee. 

Iga Nyc, /'m Polish and There's Nothing I Can Do about ft. An Interview with Jan Klata, "Wprost" 2009 nr. 1 O. 

:> No-one has ever taught me more than musicians have done. 

Krzysztof Mieszkowski, In Po/es land. An Interview with Jan Klata, "Notatnik Teatralny" 2006 nr. 38. 

:> When I was in high school, my mates and I were on a culture high, we just couldn't get 
enough of the stuff. We listened to music records, some of them classical, there were the fi lms, 
the concerts, the paintings. There was everything except theatre. We had the feeling that Polish 
theatre in the early 1990s was totally obsolete. With just a few exceptions, it had nothing intere
sting to say about the world we lived in. The people who were responsible for that state of things 
- the actors and the directors - have now been promoted to artistic directors, and they are trying 
to teach me what real art is about. They are destroying theatre. They are my enemy. 

Aneta Kyzioł, The War Is on. An Interview with Jan Klata, "Polityka" 2006 nr. 5. 

:> There is this musician who makes very complex, rhythm-filled music. lt's very 
modern stuff, and it has a kind of eerie lunar aura. Now, that man has never played a single note 
on a musical instrument. Every single element of his piece has been pinched from elsewhere, 
I mean every single drumbeat. He's filched a trumpet tune here, some strings there, sampled 
it all into his computer, fed a beat into it and you getthe impression that there's a whole orchestra 
playing. lt's irresistible music. [ ... ] A theatre director is placed in an identical situation. 

Jan Klata (not. by Marta Kuźmiak), Jan Klata on Truth and Untruth, Ethics and Aesthetics, 
"Notatnik Teatralny" 2004 nr 32-33. 
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THE TEXT 

~ Likewise, Jan Klata's theatre is a bit like the world of computer games. The very act 
of entering the production space means you've joined the game. The director has set up a series 
of signs and orientation aids for your imagination. He has multiplied his traps and is operating 
the machinery of events at a breakneck speed, but all the while he is giving you a wink to show 
that it's not the real world, that everything may burst at any given moment like a soap bubble. 
Klata prefers a different way of talking abo ut it, with terms like "samples" or "mental scratching''. 
What is being sampled is primarily the literary text. Unceremoniously, Klata inserts his texts into 
completely new and disparate contexts. 

Jolanta Kowalska, The Civil War, "Notatnik Teatralny" 2004 nr. 32-33. 

~ A play is like a musical score, the blueprint for a potentia! stage event. Much of the text 
can be communicated by methods other than narration. Even when you discard it and choose 
as your basis the relationships between the characters, the message can stili be elear and unambi
guous. To me it seems the most natura I thing in the world that we are living in a sampling cui tu re 
where we rely on snatches and sound bites. What's more, I don't believe anyone can justifiably 
raise a serious objection to this kind of approach. lt's not like we are producing the Holy Gos
pel, a misplaced com ma is not going to lead to some kind of metaphysical disaster. Nothing can 
be more damaging to the author than staging his or her piece word for word, from the beginning 
all the way to the end. Mrożek's famous decalogue has clearly revealed the folly of expecting 
authors and directors to act like puppets on a string, and to carry out the aesthetic injunctions 
of literature. Actors and directors are not there for aspiring to the author's idea of what theatre 
is all about. 

Kaja Stępkowska, The Politics of Art. An Interview with Jan Klata, "Notatnik Teatralny" 2007 nr. 45-46. 

~ Klata has an unceremonious approach to the plays he produces. And since he mainly 
chooses the classics you get the occasional protest, with people complaining about his way 
of dumbing down the masterpieces, reducing their complex meanings or dismantling the dra
matic action. [ ... ] Admittedly, Klata's technique of building up the dramatic picture has nothing 

to do with the kind of theatre where dramatic action forms the backbone of spectacle. We might 
go so far as to say that Klata comes up with a completely autonomous order of meanings that 
reside outside of the text, or indeed are opposed to it. Those parallel narratives primarily take the 
form ofimages and music.[ ... ] 
In terms of dialectical structure, this means that Klata's productions play out largely outside 
of the text. As a result, the remaining elements of the production take on an immense impor
tance, which might go some way to corroborate the view, shared by some, that the post-dramatic 
current has become fairly established in Polish theatre. 

Jolanta Kowalska, An Exorcist, "Notatnik Teatralny" 2006 nr. 38. 

~ lt's no good rubbing our ulcers better, or covering them with icing sugar. Actually, the 
Great Dead Authors, whose works I am often accused of desecrating, would have concurred with 
me on that. That's why l'm deeply convinced - though of course I may be wrong - that my lite
rary remixes and cover versions remain somehow faithful to the original authors. Or at least this 
is something I very much ca re about, though not many people would have guessed it. 
In Polish theatre, the sense of respect for the Author or the Text often serves as camouftage for 
ineptitude. Now, that is something I detest. Obviously, people may accuse me of wrecking a great 
play, they can complain about all those profound meanings of the text that I haven't done jus tice 
to. But I see my role in theatre as that of an interpreter of the text. That is what made me choose 
directing. Nothing is more damaging to an author than a director hiding behind his or her back, 
,pretending to be doing that out of respect for the Great Writer. That is meaningless. The only 
point of such an exercise is to shirk your responsibility as a director. Now, all human relationships 
take place within a certa in context. lt's not just the psychological context, it's also the social and 
the historical level. My job as a director is to getto the bottom of that context, and to pry mean
ings out from the words to make them accessible to viewers here and now. lf you want to pro
duce some kind of"general" interpretation of a piece, why don't we just black the stage out and 
be done with it. Then we could get the actors to recite their lines in pitch darkness, doing full 
justice to the supreme importance of the Word. Wouldn't that be an instant and time less classic? 
Honestly, people, why don't you do that. 

Aneta Kyzioł, The War Is on. An Interview with Jan Klata, "Polityka"2006 nr. 5. 
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socially and politically committed and one that's detached from daily life - between the high-risk 
theatre of immediate impacts and the conventional theatre with its elitism and artistry . 

THE REBELLION 

:> Jan Klata certainly belongs to that group of artists who carry the mark of a new genera
tion. lt's a strange explosive that makes you see the world and people in a completely different 
way. 

Łukasz Maciejewski, A Strange Explosive. An Interview with Krystian Lupa, "Notatnik Teatralny" 2005 nr. 38 

:> lf you want to develop you need two things -you need food, and you need enemies. l've 
got enough food. l'm pleased that the war is on. 

Jan Klata,***, "Notatnik Teatralny" 2004 nr. 35. 

:> We could ask the naive question: who is it that Klata is waging his war on . The question 
is naive because everybody knows who, and what, his enemies are. And yet there is a surpris
ing element among his betes noires, one that is certainly not a common enemy to all young 
Polish theatre. That element is not easy to pinpoint or label. "Neoliberalism" seems too abstract 
"indifferentism" would be a better choi ce of word. lt's certainly not nihilism that Klata is fightin~ 
- using a theatrical net you cannot hope to catch the jelly-like substance of nihilism. Or could 
it simply be society that Klata is fighting, fighting both for it and against it? 

Piotr Gruszczyński, Oirectoron a Warpath, "Notatnik Teatralny"2006 nr. 38. 

:> I very much like the words ofTadeusz Kantor, a man I personally treat as a great maestro, 
who said: "When you enter a theatre you cannot get away scot free."That's how I try to approach 
every one of my productions. My theatre is not for people who want pleasant entertainment, 
who need to unwind before dinner. 

Mariola Szczyrba, Jan Klata the Revolutionary. An Interview with Jan Klata, Kulturaonline.pl, 28111 2009. 

:> Ever since his debut in 2003 [Klata] has always remained on a warpath. He's fighting for 
himself, to stage new productions. He's fighting it out for audiences - and he's not interested 
in regular theatregoers, he wants the people who go to concerts and to the cinema, who need 
to be coaxed into a theatre. As an artist, he's fighting for the weak and the disenfranchised. The 
critics have taken up this kind of rhetoric, using Klata as a shorthand for the most heated struggle 
that theatre as such is at stake. He has come to represent the clash between a theatre that's 
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Marcin Kościelniak, Poking Meanings with a Stick to Make Them Shift, "Tygodnik Powszechny" 2007 nr. 47. 

:> When the TV are doing a program me on rebellion my phone just won't stop ringing. Poland 
turns out to be so conformist country that they need a theatre guy to tell them something about 
subversion. I have no intention of playing Mr. Nice and changing this image of mine. Contrary 
to the appearances, l'm really don't obsess about how others might perceive me. I find interest
ing texts and I work on them with interesting people. That's all there is to it. This has nothing 
to do with devising some kind of shock strategies. 

KataJZyna Kamińska, Loose Screws lnside. An Interview with Jan Klata, "Gazeta Wyboraa -Wrocław" 2009 nr. 107. 

:> Klata knows everything about the treacherous ways of consumption culture that's capa
ble of absorbing and assimilating any kind of rebellion. This is why his combat tactic is based 
on surprise. Klata gives his audiences the familiarfare of spectacular, high-energy fusion of image 
and sound. But his real aims are ideological rather than aesthetic. 

Jolanta Kowalska, An Exorcist, "Notatnik Teatralny" 2006 nr. 38. 

:> My hairstyle does not mean that I pierce my nostrils with dirty safety pins as part of a punk 
subculture. I do identify with its attitude of subversion to oppressive external systems but I don't 
believe in No Future or whatever other stuff Malcolm Mclaren had come up with. That other stuff 
was fake from the beginning anyway. [ . . . ] What really matters to me is the question of the system .,.. 
being able to devour contention. In the end, you always get the system, Babylon, devouring your 
rebellion. Babylon has this incredible way of assimilating everything, including its enemies. 

Dorota Kardasińska, Learning to Appreciate Your Audience, "Notatnik Teatralny" 2004 nr. 32-33. 

:> When you are trying to punch through a wall with your own head, it turns out you can 
do that if you really want to. You really can. And l'm not saying that because I now have the 
comfort of being able to choose my projects. You have to have that preparedness, that desperate 
hunger fortheatre, that absolute need to have a say, to persist when they are trying to cordon you 
off with their offices and their assistants. The artistic director of a major theatre in Warsaw tells 
you to your face that he stopped reading your play after the first shit but you never give up, you 
soldier on. Desperate people can conquer the world. 

Jan Klata (not. by Marta Kuźmiak), Jan Klata on Truth and Untruth, Ethics and Aesthetics, "Notatnik 
Teatralny"2004 nr 32-33. 
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~ zastępca dyrektora naczelnego/deputy general director: REMIGIUSZ LENCZYK, dyrektor ds. finan
sowych - główna księgowa/financial director and chief accountant: JADWIGA ZGRZEBNICKA, kierownik 
literacki/literary manager: PIOTR RUDZKI, sekretarz literacki/literary secretary: JAROSŁAW MINAŁTO, 
czynne poniedziałki/open mondays: KASIA MAJEWSKA, kierownik działu marketingu i impresariatu/ 
head of marketing and management department: HANNA FRANKOWSKA, edukacja teatralna/theater 
education: ALEKSANDRA DZIURA, MARTA KUtMIAK, główny specjalista ds. organizacji pracy artystycz
nej/mai n specialist of organizing artistic work: ALEKSANDER RUDKOWSKI, specjalista ds. impresariatu/ 
specialist of management: EWA SIWEK, specjalista ds. organizacji wyjazdów zagranicznych/specialist 
of organizing foreign tours: KATARZYNA MARKOWICZ, grafika i strony internetowe/graphic design and 
web pages: NATALIA KABANOW, MICHAŁ MATOSZKO, PIOTR SARAMA, asystentka dyrektora/direc
tor assistant: ANNA WOJCIECHOWSKA, sekretariat/secretary: EWA KOZŁOWSKA, główny specjalista 
ds. kadr/main specialist of human resources: JOLANTA KLIER, specjalista ds. zamówień publicznych/ 
specialist of public procurement law: ANNA KOZIOŁ, radca prawny/legal adviser: EUGENIA FRANIE
CZEK, archiwum i biblioteka/archives and library: ELŻBIETA MAŁECKA, kierownik działu administra
cyjnego/head of administration department: TADEUSZ TWOREK, kierownik działu technicznego/head 
of technical department: ANDRZEJ FIUTEK, zastępca kierownika działu technicznego ds. produkcji 
kostiumów i obsługi sceny/deputy head of technical department of costumes production and stage 
service: JADWIGA ZIEMIŃSKA, kostiumy i rekwizyty/costumes and props: KRZYSZTOF CICHOCKI , spe
cjalista ds. technicznych/technical specialist: JACEK CIMICKI, kierownik sekcji garderobianych/head 
of dressers' department: ANNA DOBOSZ, zaopatrzenie/supplying department: MAREK KUR(, bryga
dier scen Teatru Polskiego/main foreman of stages: ADAM BURACZEK, brygadier Sceny Kameralnej/ 
main foreman of Small Stage: MAREK STAPKIEWICZ, brygadier Sceny na Świebodzkim/ma in foreman 
of Świebodzki Train Station Stage: MIECZYSŁAW PASKA, inspektor widowni Sceny im. Jerzego Grzego
rzewskiego/auditorium supervisor of Jerzy Grzegorzewski Stage: JÓZEF OGONOWSKI, inspektor widow
ni Sceny Kameralnej/auditorium supervisor of Small Stage: BEATA KURZYCA, inspektor widowni Sceny 
na Świebodzkim/auditorium supervisor of Świebodzki Train Station Stage: MAHZENA ZAJĄC 

~ kierownicy pracowni/heads of workshops: 
krawieckiej damskiej/women's tailoring: EWA ZDANIEWICZ, krawieckiej męskiej/men's tailoring: 
GRZEGORZ RAGAN, perukarskiej/wig-making: MATEUSZ STĘPNIAK, szewskiej/shoe-making: JERZY 
PORZYCZEK, modelatorskiej i malarskiej/model-making and painting: PIOTR DYBNER, stolarskiej/car
pentry: TOMASZ JASZCZYŃSKI, tapicerskiej/upholstery: JERZY RAGAN, ślusarskiej/metalwork : LESZEK 
NOWAK, elektroakustycznej/electro-acoustics: TOMASZ ZABORSKI, elektrotechnicznej/electric and 
lightning: DARIUSZ BARTOŁD 

~ specjalista ds. public relations/PR specialist: KINGA WOŁOSZYN-ŚWIERK 
tel. kom./mob. - ( +48) 502 52 29 77 
kinga.woloszyn@teatrpolski.wroc.pl 

~ Teatr Polski we Wrocławiu/Polski Theatre in Wrocław 
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego/Jerzy Grzegorzewski Stage 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 
centrala/switchboard operator - ( +48) 071 316 07 OO 
sekretariat/secretary- (+48) 071316 07 01-02 
faks/fax- (+48) 071316 07 03 
e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
kasa/box office - ( +48) 071 316 07 80 
www.teatrpolski.wroc.pl 

~ Scena Kameralna/Small Stage 
ul. Świdnicka 28 
tel./phone - (+48) 07131607 52 

~ Scena na Świebodzkim/Świebodzki Train Station Stage 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel./phone - ( +48) 071 341 29 54 

-·-

~ kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11:00-14:00i15:00- 19:00/box offices 
open from Thursday to Saturday: 11.00 a.m. to 2.00 p.m. and 3.00 p.m. to 7.00 p.m. 

w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem/on Sundays and holidays box offices 
opens two hours before performance 

:> kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna tylko dwie godziny przed spektaklem/box office 
at the Świebodzki Train Station Stage opens only two hours before performance 

<D informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00-17:00/information abo ut repertoire and ticket booking: marketing department open 
from Monday to Friday: 9.00 a.m. to 5.00 p.m. 
tel./phone - (+48) 07131607 77-78 
e-mail:marketing@teatrpolski.wroc.pl, bilety@teatrpolski.wroc.pl 



,, ., ........ ............ .. .................................................................................................................................................. , 
organizatorami Teatru Polskiego we Wrocławiu są/organizers of Polski Theatre in Wrocław: 

~ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

~ Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Loca I Government of Lower Silesia Province 

rwl DOLNY 
\TJ SLĄSK 

~ teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów/Polski Theatre is a member of the Polish Theatres Union 
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redakcja programu/program leaflet editors: Jarosław Minałto, Piotr Rudzki 
opracowanie graficzne/program leaflet design: Natalia Kabanow 
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