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Monika Szczepa niak 

I wszystko stało się obrazem ... 
Elfriedejelinek: Babel 

Babiloński chaos 

Jes t rok 2004. Obrazy tortur w Abu Ghraib obiegają cały świat i są 
szeroko komentowane przez austriackie media. Medialna narracja 

i wizualne postscriptum wojny w Iraku prowokują Elfriede Jelinek 

do napisania sztuki Babel. Babel stanowi kontynuację podjętej 
w Bambiland analizy i krytyki kultury zachodniej z jej centralnymi 
elementami władzy/przemocy, seksu/rodziny o raz mitu/religii , 

które są ze sobą ściś le powiąza ne za równo n a płaszczyźnie kolek· 

tywnejjak i ind ywidualnej. Jelinek miesza perspektywy czasowe 
i przes trzenne, konstruuje tożsa mości hybrydycz ne , burzy opozycje 

binarne (np. sp rawca - ofiara) i wreszcie, a może przede wszystkim 

„miesza języki" (Babel'). zderza dyskursy i obrazy, tworzy skompli· 

kowaną tkankę t ekscową o charakterze wielogłosowych monologów. 
Czytelnik skonfrontowany jes t z nieprzerwanym strumieniem tekstu , 

z gęstwiną znaczeń i interteks tu a lnych odniesień, zostaje sprowoko· 
wany do wielu s kojarzeń. Ta dramaturgia nadmi aru sprawia, że czu· 

jemy się zaatakowani, osaczeni, bezradni. 
Babel uważa ny jest za tekst dość hermetyczny. nieposiadający 

centralnego re matu czy obrazu , wręcz nienadający się do indywi· 

dualnej lektury, ajednak w pewien sposób fascynując y. Reżyse r 

Nicolas Stemann wyznał bez ogródek: .Zadaję sobie pytanie , kto to 

czytał oprócz Komitetu Nobl owskiego i takich j ak ja, którym za to 

płacą." Recenzje inscenizacji Stemanna (wied e ń s ki Akademiethe· 

ater, 2005) eksponowały konfu zję odbiorców, ata k na ich zmys ły, 

wystawianie na próbę wytrzy małości widza. Abstra hując od inwe ncji 
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insceni zacorów, sam tekst.Je linek, na który m chciałabym s i ę sk upić, 

prezentuje się w iscocie j ak rekonstrukcj a babilońskiego chaosu, 
jak jakieś j ęzykowe rumowi sko - po wybuchu, po zburzeni u wieży, 

po zamachu na WTC, po wojnie. Posttraumat yczne, pos tirackie 

monolog i, zlewające s ię glosy mówców, pos tac i, sprawców, ofia r, 
mediów. l nieodłącznie cowarzyszącc odbio rcy pytanie: KTO MÓW[? 

Czy ktoś w ogóle panuj e nad językiem? 

Nikt nam nie obiecywał porządku, komunikacji, zrozumienia. 

Miał być - jak głosi tytuł - językowy zamęt. Współc zesna wież.a Babel. 

Jelinek odwołuje się do obrazów wojen, szczególnie wojny w Iraku 

z jej okrucieństwami (Fallud ż a) ora z reperku~jami w pos tac i foto· 
grafii cortur w Abu Ghraib, odnosi si~ do koncepcji psychoa n a łitycz· 

nych dotyczących mieszcza ńskiej rodziny i seksualności (Z. Freud, 

O. Gross), udziela głosu MATKOM jako podporom i ofiarom patriar· 

chatu (Margit - Maria (Marka Boska), Joka s ta , matka zamachowca· 

samobójcy, matriarchalna pramatka) , a także SYNOM (wojow nikom , 
bohatero m, męczennikom), przywołuje konstelacje mitologicz ne 

(np. Apollo i Marsjasz) i biblijne (wieża Babci), wykor1.ystuj e aktu· 

alne donies ienia i komentarze medialn e (np. z dziennika Kronen 
Zeitung) . czerpie z różnych tekstów kultu ry (np. film Troja) , teo rii 
mediów (Baudrilłard) , filozofii politycznej (Agamben), czyni aluzje 

do autentycznych pos taci czy wypadków (np. his toria „kanibala 
z Rothenburga" Armina Meiwesa) , cytuje z tes tamentu zamachowca 

Mohamm eda Atty. 
Teks t podz,ielony jest na trzy odrębne segmenty zatytułowane 

Irm mówi, Margit mówi i Pi.otr mówi. Międ zy postaciami ni c toczy sic;· 

żaden dia log, nie ma komunikacji . Mówco m przypisana jest rola 
„nośników języka " , ich monologi kryją wielość głosów i dyskursów, 

a hybrydyczne tożsamości zdają sic; rozplywać w potoku s lów. Pośród 

tego za mę tu językowego kilkakrotnie przebija si<; autoironiczny 

głos AUTORKI, prowokujący do refleksji nad sensem scen icznej 
furii językowej: „Tutaj sobie gram, bo co może wzmocnić system 



odpornościowy (troch<; sobie poćwiczy), gram na czas, do księgi 

rekordów, zobaczymy, kto dłużej wytrzyma, moja publiczność czy ja." 

„And they took picturcs of everything." 

„Szanowny Panie, szanowna Pani, Państwa system odpornościowy 
jest jak instrument, użyjcie go'" Medialny zalew obrazów oddzia

lywuje na naszą świadomość, nasze postrzeganie, mówienie 
i myślenie. Zaślepienie babilońską wielością obrazów powoduje 

powstawanie systemu immunologicznego, który niweluje okru

cieństwo, neutralizuje współczucie, blokuje zdolność do etycznej 
oceny zdarzeń. Historia ludzkości naznaczona jest niewiarygodnym 

splotem przemocy, seksu i wojny, ale nigdy jeszcze nie wymyślono 
tortur w formie zaaranżowanego spektaklu przed kamerą, tortur 

polegających na seksualnym upokorzeniu w celu globalnego kol

portowania obrazów. Barbarzyństwo, które chętnie przypi,sujemy 
społeczeństwom archaicznym czy kulturom przecleywilizaeyjnym, 

okazuje się cz<;Śeią współczesnej kultury politycznej i elementem 

medialnego spektaklu przyciągającego szeroką publiczność. Susan 

Sontag trafnie charakteryzuje wizualne preferencje współczesnego 
konsumenta wizji: „Apetyt na obrazy, które przedstawiają ciała 

odczuwające ból, ewidentnie jest niemal tak silny, jak żądza ogląda

nia obrazów nagich ciał." 
Militarna pornografia konkuruje z reklamą proszku do prania 

i zaspokaja voyeurystyczne żqdze telewidzów. Konsumujemy dra

styczne obrazy przemocy, zabijania, tortur, brutalności, gwałtu, 

upokorzenia. Ucięte głowy zakładników, zmasakrowane ciała, 
zaszczuci, nadzy więźniowie, mężczyzna prowadzony na smyczy„. 

„And they took picturcs of everything." 
jednym z centralnych epizodów wojennych przywolywanych 

w Babel (obok skandalu w Abu Ghraib) jest zabicie czterech pracow
ników amerykańskich firm, zbezczeszczenie ich zwłok i powieszenie 
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na moście w Fal ludży. Obraz współczesnego barbarzyństwa 

otrzymuje dodatkowo wymiar krytyki mediów poprzez sk~jarzenie 

postaci ożywionego trupa Piotra z mitycznym satyrem Marsjaszem, 
który wyzwał Apollina na pojedynek, a potem został okrutnie uka

rany za swą pychę. Odarcie ze skóry symbolizuje medialną strategię 

oddzielania obrazu od osoby i kreowania wizerunku. Piotr ma 
świadomość, że jest „dodatkiem do obrazu", „kopią kopii", postacią 

rozszczepioną, medialnie „wypatroszoną" („Nie zabierajcie mi 

mojego obrazu'"). Piotr-Marsjasz oscyluje między życiem a śmiercią, 

między tożsamością kata i ofiary, między cierpieniem a zadawaniem 
cierpienia. Zdaje się reprezentować zarówno torturowane ofiary 

(amerykański żołnierz wiszący na moście w Falludży, zmasakrowany, 
odarty ze skóry, pozbawiony głowy), jak i sprawców barbarzyńskich 

ekscesów (głos kolonizatora, zdobywcy, Apollina). jego lament 

dotyczy archetypicznej konstelacji wysylanego na w~jnę syna i pla
czącej matki, ofiary i cierpienia, śmierci i żałoby. Ale Piotr to last but 

not least artysta medytujący naci rolą sztuki w babilońskim gąszczu 

języków i obrazów, szczególnie nad jej etycznym wymiarem w dobie 
inflacyjnego kolportaż obrazów. Marsjasz w Falludży przeciwko 

żądnym i nadużywającym władzy Apollom wspólczesnego świata. 

Marsjasz skazany na przegraną. 

Instytucja moralna? 

Co ma uczynić artysta, aby nie wpaść w pułapkę powielania medial
nych przedstawień? Jaki przekaz możliwy jest w świecie, który 

zupełnie strywializował wartości, emocje, słowa? je linek uprawia bez 
wątpienia pisarstwo polityczne (embedded literature), jednak ze świa

domością niemocy współczesnej sztuki wobec szeroko pojętej władzy 

(Apol Io/ojciec/Bush), także władzy mediów i wobec wyzwania, jakim 

jest przedstawienie zmediatyzowanej rzeczywistości. Zainspirowana 
przez „złych rodziców" autorka, „zrodzona z mediów", tworzy 



obrazy obrazów świata. Rozprawia s ię z medialnymi konwencjami 
reprezentacji, wpisując w cekscy dla ccacru intrygujące napięcie 
intermedialne. Wraz z J. Baudrillardem wskazuje na pewną „obsce
niczność" kultury patrzenia (patrzę, więc jes tem) i prowokacyjnie 
pyt a o stacus globalnej wspólnoty t e łekon s umentów: czy jesteśmy 
wid i ami lub „aktorami" czy może tylko zahipnotyzowanymi, pozba
wionymi iluzji, „transpolitycwymi" podglądaczami? 

W kontekście postmodernistycznej kultury medialnej, w której 
wojna jawi się juko spektakl obrazów, Jelinek z jednej strony porusza 
kwestię znikania wojny jako realnego zdarzenia, z drugiej zaś snuje 
refleksję na temat sensu sztuki i odpowiedzialności artysty. Pobrzmie
wający w trzecim monologu krytycwy wobec mediów głos artysty/ 
artystki/ autora / autorki, przywołuje MORALNOŚĆ (na scenę' do roli 
głównej!), aby zaraz ironicznie sparodiować koncepcję dzieła sztuki 
z przesianiem moralnym: „Jeśli to nie j est sztuka z przesianiem moral
nym, to ja już nie wiem." W kulturowym kontekście „zużycia" estetyki 
szoku, s t~pienia afektów odbiorcy, rutynizacji negatywnych bodźców 
wizualnych rola artystki-moralistki wydaje sit; anachronizmem. 

Dlatego je linek roztacza wizj\; teatru jako „instytucji moralnej" 
(Schille r) i natychmiast t~ wizję anuluje, bo szanse skutecznego 
konkurowania z medialnym zalewem obrazów wydają się być nikle. 
Podmiot mówiący w Babel (Piotr/Marsjasz/Apollo/ artysta/Jelinek) 
wskazuje na „s traszliwy ból" związany z odd zieleniem osoby od 
obrazu i mimo wszystko wykrzykuj e swoje „hipermoralne przesia
ni e". „Co mi zostaje na moim własnym miejscu , które mi tab.c ode
brano''. To miejsce zajął OBRAZ. 

Cu zatem pruponuje nam teatr w epoce „medialnych burz" 
(Jelinek)? Chaos jp;yków i obrazów przeciwko chaosowi języków 
i obra zów ) 

Sztuki Elfriede Jelinek wyróżnia uwodzicielski potencjał subwer
sywny, skierowany przeciwko kulturowo usankcjonowanym struk
turom wladzy i przemocy. W eseju W medialnych burzach autorka 
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argumentuje na rzecz teatru: „Subwersywny jest sam fakt , że spek
takl teatralny s i.,: zaczyna i kończy. Tego nie można powiedzieć 

o żadnej władzy." W czasie burzy może dobrze jest mieć schronienie. 
„Kiedy w domu szaleje telewizor, możemy pójść do teatru. („ .) 
Wchodzimy tam i przeważnie wychodzimy żywi." Z ekranu telewi
zora możemy jedynie usłyszeć: „Jestem władzą, jestem taka i taka 
i nie możecie tego zmienić." Telewizor wprawdzie zawładnął światem, 
lecz czy potrafi odpowiedzieć na postawione mu pytanie? Teatr nie 
ma władzy, ale posiada zdolność inicjowania myślenia. Jelinek pod
sumowuje swoją porównawczą refleksję: 

„Telewizor tylko daje odpowiedzi. JA TYLKO PYTAM." 



+MAJA KLE[ZEWSKA 

Absolwentka Wyd ział u Rezyserii PWST w Krakowie (2001) . Reżyserowała 

w teatrach: im . Słowackiego w Krakowie [Jordan Bufłini i Reynolds. 2000; 

Noze w kurach Harrowera, 2002), im. Norwida w Jeleniej Górze [Elektra 

Hofmannstahla. 2001; Czajka Czechowa, 2004). Dramatycznym im. 

Szaniawskiego w Wałbrzychu [Lot nad kukułczym gniazdem Keseya, 2002; 

Czyż nie dobija się koni? McCoya, 2003); im . Kochanowskiego w Opolu [Makbet 

Shakespeare'a, 2004; Opowieści Laskd Wiedeńskiego Horvatha, 2008), 

im Boguslawskiego w Kaliszu [Woyzeck Buchnera. 2005), Starym Teatrze 

w Krakowie [Sen nocy letniej Shakespeare ·a. 2006; Zbombardowani Kane, 2007) 

W Teatrze Narodowym wyreżyserowała Fedrę (2008] oraz MaratjSade Weissa. 

a w Teatrze Polskim w Bydgoszczy Płatonowa wg Czechowa. Laureatka nagród 

za Lot nad kukułczym gniazdem (statuetka Wojciecha oraz nagroda zespołowa 

dla realizatorów spektaklu na XLlll Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, 

2003; nagroda publiczno ś ci za re zyse rię na VII Og ólnopol sk im Festiwalu 

Sztuki Rezyserskiej „ Interpretacje" w Katowicach. 2005) oraz Woyzecka 

[Laur Konrada oraz nagroda dziennikarzy za reżyserię na VIII Ogólnopolskim 

Festiwalu Sztuki Reżyserskiej .,Interpretacje", 2006). a także Paszportu 

„Polityki" [2007) 
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+ ŁUKASZ [HOTKOWSKI 

Dramaturg, reżyser. Absolwent warszawsk iej Akademii Teatralną 

Od 2006 roku dramaturg Teatru Polskiego w Bydgosz czy. 

Reżyser: Al<Ulperformatywne1SZTURM CSW Toruń 2010. Prowadź nas 

przez kości umarłych/instalacja wg Olgi Tokarczuk Teatr Dramatyczny 

im. Szaniewskiego w Walbrzychu 2010, Łaknąć Sarah Kane Teatr Polski 

Bydgoszcz 2009, O zwierzętach Elfr1ede Jelinek Teatr Pol ski Bydgo sz cz 

2008. W Teatrze im Kochanowskiego w Opolu przygotował cykl czytań 

performatywnych podc zas Festiwalu DDRAMA 2010. 

Dramaturg i autor adaptacji Babel w reżyserii Mai Kleczewskiej Teatr Polski 

Bydgoszcz 2010 . Płatonowa w reżyserii Mai Kleczewskiej Teatr Polski 

Bydgoszc z 2009. Marat/Sade w reżyserii Mai Kleczewskie1 Teatr Narodowy 

2009 . Dramaturg i autor adaptacji Sprawy Dantona w rezyserii Pawia t.ysa ka 

w Teatrze Pol skim w Bydgoszczy 2008 . Dramaturg spektaklu Cherry B/oosom. 

który by ł koprodukcją Teatru Polsk iego w Bydgo szczy ze szk ockim Traverse 

Theatre 2008 . 

Współpracow a ł z Mają Kleczewską przy realizacji Fedry w Teatrze Narodowym 

2007. Dramaturg przy realizacji Szklanej Menażerii w Teatrz e Współczesnym 

w Szczecinie 2007. Autor sz tuk Pali mi usta, Dziewczynka bez rąk. Opublikowal 

sztukę Niestąd [Dialog 3/2006) oraz Performatyka motyli [warsztat w reżyserii 

autora w łód zkiej łilmówce. 2005) w dodatku do pisma literackiego Lampa 

[2005). Drukowa I teksty teoretyczne o Elfriede Jelinek. Marinie Abramov1ć 

1 Sarah Kane w m.in .. „Dialogu ", „Pograniczach", ks1ązce „ Mówię i mówię . 

Teatralne maski Elfriede Jelinek " Kurator festiwalu Express EC 4 7. od-cienie 

polityki Warszawa 2006, kurator fest iwalu Postdrama Pro1ect Warszawa 

kwiecień 2005 pośw ięconego teatrowi postdramatycznem u. Pracował pr zy 

organizacp polskiej ekspozyqi Pra skiego Quadrienalle po św 1ęcone1 sztuce 

scenogranczne1 czerwiec 2007. Nagroda za adaptac1ę wraz z Pawiem 

t.ysakiem za Sprawę Dantona na Opolskich Konfront acj ach Teatralnych 

„Klasyka Polska 2009", Nagroda Młodych za debiut reżyserski O zwierzętach 

na Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2008. 



+KATARZYNA BORKOWSKA 
Scenografka, kostiumograf ka . Absolwentka Wyd z1alu Grafiki (2002) oraz 

Wydz1alu Malarstwa ze specjailzaqą scenografia (2003) ASP w Krakowie. 

Autorka scenografii do spektakli Mai Kleczewskiej (Czyz nie dobita się 

koni? McCoya, Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego w Walbrzychu 2003) ; 

Czajka Czechowa, Teatr im. Norwida w Jeleniej Górze 2004]; Makbet 

Shake spearea 2004 1 Opowieści Lasku Wiedeńskiego Horvatha 2008 - Teatr 

im. Kochanowskiego w Opolu; Woyzeck Buchnera, Teatr im. Boguslawskiego 

w Kali sz u 2005; Sen nocy letniej Shakespeare'a 2006 i Zbombardowani 

Kane 2007 - Stary Teatr w Krakowie, Fedra Eurypidesa (2006 i MaratjSade 

Petera Weissa 2009 w Teatrze Narodowym Warsz awie]; M1chala Kotańskiego 

(Polaroidy Rav enhilla, Stary Teatr w Krakowie, 2003 - dyplom], Łukasza 

Kosa (l<oronaqa Mod zelewskiego, Teatr Narodowy w Warszawie, 2004). 

Micha la Borczucha [Lulu Wedekinda. Stary Teatr w Krakowie, 2007; Werter 

wg J. W. Goethego, Stary Teatr w Krakowie, 2009) . 

Nagroda im. Tere sy Roszkowsk1e1 dla młodego scenografa przyznawana przez 

Polski Ośrodek Międzynarodowego In stytutu Teatralnego i Fundację im. Leona 

Schillera [2006]oraz Nagroda im. Leona Schillera za twórcze osiągnięcia 

w dziedzinie scenografii (2007). 
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+AGATA ZUBEL 
Kompozytorka, wokalistka . Ukońc z yla z wyró żn ieniem Primus Inter Pares 

studia kompo zytorsk ie w klasie Jana Wichrowskiego oraz wokalne pod kier. 

Danuty Paziuk-Zipser w Akad emii Muzycznej 1m. K. L1p1ńs k 1ego we Wroclaw1u. 

Studia kontynuowala w Holandii oraz na licznych kursacll . W 2004 roku 

uzyskała tytul doktora sztuki muzycznej. Wyklada we wroclawsk1e1 Akadem11 

Muzycznej. Jest stypendystką m.in. Ministra Kultury, Rock efeller Foundation, 

Ernst va~ Siemens Musikst1ftung, Zarządu Miasta Wroclawia oraz Fundacji 

Edukacp Międzynarodowej . 

Wciągu kil ku minionych lat, oprócz wielu prawykonań i nagrań dziel wspól 

czesnych twórców, dala s i ę poznać 1ako wykonawczy ni Chantefleurs et 

Chantefables Witold a Lutoslawskiego (Musica Polonica Nova 2006), OW9 

Bernharda Langa [Warsz awska Jesień 2004). Gwiazdy Zygmunta Krauzego 

(adaptaqa elektroakustyczna Cezary Duchnowski, Teatr Polski we Wrocla

wiu, 2005) czy tez roli Fedry w operze Dobromi ły Jaskot (Teatr W1 elk1-Dpera 

Narodowa, 2006) . W jej repertuarze specjalne mi e1sce zajmu1e muzyka 

najnowsza. Z Cezarym Du chnowskim wspóltworzy duet ElettroVoce. 

W 2004 roku uczestn1czyla w eksperymentalnym proj ekcie improw1zac11 

podczas koncertu zamówionego przez organizatorów Międzynarodowych 

Kursów Kompozytorskich w Darmstadt. Koncertowała we Wloszech, 

w Belgii, Szwa1car11, Holandii, Niemczech, Irlandii , Ro sji , Ukra1n1e, Litwie, 

Łotwie, Grecji, Dani i, Korei 1 Stanach Zjednocz onych 

Jest laureatką kilkunastu konkursów [w tym mi ędzyn arodowyc h) - zarówno 

wokalnych, jak i kompozytorsk ich. W 2005 r. otrzymala Paszport „Polityki" 

W tym samym roku jej li Symfonia- napisana na zamówienie rozglo śni Deutsche 

Weile - została prawykonana podczas Festiwalu Beethove-nowsk1ego w Bonn. 

Wśród kole1nych zamówień znalazly się m.in. Kwartet smyczkowy nr 1 dla Festiwalu 

Ultraschall w Berlinie [2007), Pieśń nad Pieśniami dla Festiwalu Wratislavia 

Cantans (2007), Cascando dla Festiwalu Muzyki Europy Srodkowe1 w Se attle 

[2007], ///Symfonia w ramach stypendium Rockefeller Foundation (2008). 

Więce11nformac1i na : www.zubel.pl 



+DANIEL Pl6DŃSKI 
Urodzony w Warszawie. Muzyk, kompozy tor. Wspól za lozyc1el zespolów 

Elektrolot oraz Po/po motel. Autor mu zyki do spek takli teatralnych m.1n : 

(KababaKai Piotra Lachmana w Videoteatrze Poza w Warszawie 2002], 

[Lulu Franka Wedekinda w reżyseri i Michała Borczu cha 2007] i Wertera 

wg Johanna Wolfganga Goethe [2009], obydwa w Narodowym Starym Teatrze 

w Krakowie, [Portret Donana Graya Oscara Wilde 'a w TR Warszawa 2009]. 

[Palowanie na /osia Michała Walczaka w Teatrze Narodowym 2009]. [Dna i ona 

w Teatrze Wytwórnia 2009] Z zespołami Po/pa motel i Elektrolot wys tę powal 

na festiwalach m.in .. O pener 2008, Off festiwal 2008. Wspó łrealizator 

dźwiękowego performance w rama ch wystawy Antoniego Malinowskiego 

w Zamku Królew skim - The Polish [onn ec t1on opartego na tekście Martina 

[rimpa z Marią Peszek . Jest w trakcie nagrywania drugiej plyty Pa/po motel 

ora z nowego projektu z Sebastianem Pawlakiem. 

+ DOMINIKA KNAPIK 
Aktorka, tan cerka, choreograf. Absolwentka Studia Baletowego Opery 

Krakowskie j i krakowskiej PWST. Stypendyst ka Art Stations Foundation 

w 2007 roku [solo taneczne jak wam się podobam?] i OanceWeb. Współtworzy 

kolektyw Harakiri Farmers, który w 2008 roku spektaklem Keret wygrał 

konku rs Nowe Sytuacje podczas Międzynarodowego Fe st iwalu Teatralnego 

Mal ta 2008 . Autorka choreografii m.in. w spektaklach Radoslawa Rychcika 

Versus i Fragmenty dyskursu milasnega. W 2009 roku otrzymała stypendium 

Artslink (rezydencja w Dance New Amsterdam, NY] . 
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+ANIA WŁODARSKA 
Teatrem zajmułe się i fascynułe od 12 roku ży cia . Od tego czasu 

współtworzyła i współorganizowała festiwale, pracowała nad wła snymi 

projektam i teatralnymi , uc zest n ic zyła i prowadziła wa rsztaty teatralne. 

Codzienno ść upływa 1ej na spełnianiu obowiązków asystenta rezysera 

Tylka praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać ta, czym naprawdę 

jesteśmy, a nie tylko ta, na ca wyględamy. 

Joseph Conrad 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, główny księgowy 

MICHAŁ WOJTUŚ dramaturg ŁUKASZ [HDTKDWSKI koordynator pracy 

artystycznej BERNADETA FEDDER k1erown1k działu techniczno-gospodarczego 

TOMASZ KAŹMIERCZAK montażyści sceny ARTUR EKWIŃSKI [p.o. brygadmty 

technicznej obsługi sceny], ZBIGNIEW [ZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, JAROSŁAW 

KUBIŃSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI 

pracownia Elektro-akustyczna RDBERT ŁOSICKI [k1erown1k], LESZEK DRYGAS, 

SZYMON GRODZKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, EUGENIUSZ 

WIŚNIEWSKI pracownia krawiecka EWA STAŃSKA (kierownik), ALINA TADYCH, 

ALDONA WŁOCH pracownia fryzjerska JADWIGA MŁYNAR[ZYK rekwizytor 

EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ korepetytor wokalno-muzyczny 

AGNIESZKA SOWA stolarze KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ślusarz 

JAROSŁAW ANDRYSIAK garderobiane OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, 

KATARZYNA WYSOCKA dz1al promocji i marketingu, biuro Festiwalu prapremier 

BERNADETA FEDDER [p.o. kierownika), AGNIESZKA HANYŻEWSKA, KATARZVNA 

KAMERDUŁA-GAPIŃSKA, KAJETAN SOLIŃSKI kasa MAGDA IGIELSKA, IWDNA 

LEWANDOWSKA 

rezerwaqa i sprzedaz biletów tel. OSZ 33 97 818, poniedziałek - nieczynne, 

wtorek-piątek 12.00-18.00, rezerwacie internetowe www.teatrpolsk1.pl 

projekt graficzny programu HDMEWDRK 
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TEATR POLSKI 

im. HIERONIMA KDNIHZKI 

W BYDGOSZCZY 

tel./fax DSZ H !17 BZD 

tel. DSZ 33 !17 812 

al. Ml[KIEWl[ZA 2 

85- 071 BYDGOSZCZ 

mail: TP@JTEATRPDLSKl.PL 

WWW.TEATRPDLSKl.PL 




