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- Zaczynasz inscenizację Hamleta od 
najsłynniejszego teatralnego monologu, 
tak jakbys chciał uprzedzić niecierpliwosć 
widza. Na początek trzęsienie ziemi, a po
tem dopiero będzie się działo . . . 

- Od momentu we;fcia do teatru chcemy 

wprowadzić widzów w przedstawiany świat. 

Komponu;~c kolejne sceny adaptacji-oczy

wiście będąc wiernym Szekspirowi - chciałem 

z tekstu maksymalnie „wycisnąć" wszelkie niu

anse dotyczące relacji międzyludzkich. 

Skupiłem się więc na wzajemnych stosun

l(ach w ramach Rodziny i tych spoza, którzy 

starają się w niej być. Na drugi pian zepchną

łem tło polityczne. 

- To podobnie jak i w wyreżyserowanym 
przez ciebie Othellu. 

- Tak_, ponieważ „Hamlet" jest 

kolejnym etapem mojego myslenia 

o człowieku poprzez Szekspira. 

Wcale nieprzypadkowo część ak

torów grających w „H amlecie" 

to ci sami aktorzy, z któ1ymi 

pracowałem przy „Othellu". 

Naturalnie ich obecność 

w tym i w tamtym spek

taklu nie przesądza do 

ko1ica o niczym, ale 

może stanowić ja-

kiś sygnał dla tych, 

którzy zobaczą 

obie inscenizacje. 

Podobnie rzecz 
. . 

się ma z zaaranzo-

waniem przestrzeni 

sceniczne;~ którą 

jest tzw. „sala 

stiukowa" Sceny 

na Sarego 7. To 
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- W scenie z Poloniuszem, kiedy pada py

tanie: „co czytasz?" odpowiedź: „słowa, sło

wa, słowa, " w naszym spektaklu odnoszą się 

do gadaniny wygłaszanej przez ojca Ofelii. Są 

przykładami kondycji ludzl(t°e;: a nie konkret
nej lektwy. Odszedłem od tego tropu interpre

tacji osoby księcia. 
Może to obrazoburcze dla klasycznej wy

kładni tego dramatu, ale dla mnie nie jest 

istotne to co czyta H amlet. W tej słynnej sce

nie - jes1ibym miał opisać „ mojego" H am/e

ta przez jakiegoś autora - najlepiej okres1ił 

Mickiewicz w Wielkiej Improwizacji:„ ... Nie

szczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi: Język 

kłamie głosowi, a głos mys1om kłamie ... " 

- Z Hamletem jest ten kłopot, że każdy 

z nas nosi w sobie jakąś jego wykładnię. A to 
dzięki szkole, a to poprzez pierwszą insce
nizacj ę jaką widzia ł, a to poprzez film czy 
wokół szekspirowskie lektury. Trudno za

dowolić widza (nie mówiąc o krytyce). 
- No ta~ to prawda. Ale naszym zam ia

rem nie jest dawanie jakie;! odpowiedzi, któ

ra zadowoli wszystkich. Skupiamy się na za

dawaniu pytań i otwieraniu pola do refleksji. 

To chyba rola teatru jako takiego? 

Mamy tu teatr w teatrze i jeszcze raz w te

atrze. Trochę tu, i udawania, i poetyki sennef 

- O właśnie. Lubisz teatr. Widać to po 

tym jak używasz środków teatralnych w swo
ich przedstawieniach. I sceny fechtunku i mu
zyka i barwy i kostiumy, słowem cała ta 

otoczka inscenizacyjna jest ci potrzebna do 
tworzenia spektakli. 

- Przecież po to jest teatr i jego magiczne 

zaplecze. Każdego wieczoru aktor przychodzi 

z innymi emocjami, i za każdym razem dzie

je się coś innego. Choćby dlatego, żeby podkre

s1ić tę teatralizację spektaklu; Marek Bogucki 

i Michał Kościuk grają po trzy rolę w tym 

Sceny pojedynków przygotowali 
Leszek Jabłonowski i Marek So łek 



l\laciej Sobociński urodzony w 1975 roku, jest absolwenccm Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz reżyserii w krakowskiej PWST. 

W 2004 roku zoscal scypendyscą programu Das Internationale Forum Jungcr Buhnenangehurigcr, odbywającego się w ra
mach Berliner Theatenrcffen - największej niemieckiej imprezy teatralnej, skup iaj ącej młodych aktorów, reżyserów, scenogra
fów, dramaturgów, aucorów muzyki i chorcografOw. Jego dcbiucanckim przedstawieniem był Tartuffe czyli ŚwiętoJzek Molierc'a 
zrea lizowany w 1999 roku w ca rnowskim Teatrze im. Solskiego. 

Od debiutu s ięga pri.edc wszystkim po dzieła klasyczne, które poddaje reincerpretacji i próbie odnalezienia w nich współcze
snego koncekstu. Zrea li zowa ł Don juana Molicre'a w Teatrze im. H or<:ycy w Toruniu (200 1), w teatrach krakowskich inscenizo
wał dwukromie sztuki Mikołaja Gogola Rewizora w Teatrze Bagatela (2002) i Ożenek w Teatrze im. Słowackiego (2004). We 
wrocławskim Teatrze Polskim wyreżyserowa ł spckcakl Mit.Kordian według dramatu Juliusza Słowackiego (2005). W 2006 roku 
pr<:ygocowal dla Teatru Bagatela (Scena na Sarego 7) Końcówkf, a 2007 roku zrea lizował Othella, za którego na Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach zoscal nagrodzony dwoma Złotymi Mieszkami oraz nagrodą dzienni kar.ty. W 2002 się
gną ! po raz pierwszy po współczesny dramat przygotowując Zycie Yasminy Rczy w Teatr<:e Polskim we Wrocławiu. Dwa lara 
późn i ej w Teatrze im. Mickiewicza w Częstochowie wyreżyserowa ł komedię Ca-Jting Rafała Kmicy. W 2004 roku pr<:edstawil 
uwspółcześnioną wersję Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta na II Festiwalu Sacrum-Profanum, a rok później na cym festi
walu wyre-.lyserowal widowisko muzyczne Romeo i Julia z muzyką Sergiusza Prokofiewa. 

W 2009 roku w Teatrze im. J. S łowackiego w Krakowie wyreżyserował Beatrix Cenci Juliusza Słowackiego, która wygrała 
plebiscyt publicznośc i m.in. w kategoriach: najlepszy spektakl, najlepsza reżyseria. 

W 2010 roku zrealizowany w Warszawie spektakl multimedialny Era Schaejfera (widowisko przygotowała Fundacja Przyjaciół 
Sztuk Aurea Porta) collage oparty na twórczości Bogusława Schacffera, repre-<:entowal Polskę na Festiwalu Fringe w Edynburgu, 
gdzie odniósł ogromny sukces zarówno wśród krycyki jak i widowni. Współzałożyciel imprezy- profesor Richard Dcmarco - powie
dział, że od czasów Tadeusza Kamora nie widział nic lepszego. Portal Edinburgh Spotlight określił Erę Schaeffera jako „wspaniale 
widowisko ku czci oryginalnego ta lentu". O kilku lat reżyseruje dla stacj i telewizyjnych koncerty, festiwale oraz telewizyjne show. 
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Prapr 
• 

rowy Hamlet 
Zacytowany wiersz poety Austina Dobsona, 

napisany prawie trzysta lat po prapremierze 

Hamleta jest świadectwem tego jak silnie w pa

mięć Anglików wpisał się pierwszy odtwórca 

najbardziej legendarnej roli teatra lnej. Ri 

chard Burbage (I 568 - 1619) grający: Otella, 

Króla Leara i Ryszarda III, był najwybitniejszym 

aktorem swojej epoki. Szekspir pisząc swoje dra

maty miał na uwadze zarówno osobę jak i oso

bowość Burbaga. Utwory skrojone na miarę jego 

talentu aktorskiego, przetrwały do dzisiaj. 

O próbę zrekonstruowania (na podstawie 

drobiazgowej anal izy aktu po akcie, sceny po 

scenie) wygl ądu i kl imatu prapremierowego 

spektaklu Hamleta, pokusił się w wyśmieni

tej książce Rozbieranie Hamleta - Jan Kul

czyński. Poniżej zamieszczamy ma leńki e 

fragmenty tej fascynującej, pełnej dowcipu 

lektury. Odnoszą się one właśnie do Richar

da Burbaga i jego Hamleta: 

Wielbiciele księcia chcieliby go widzieć w po

staci zgrabnego i pięknego astenika wcielające

go się w ideał prawości i inteligencji. Używa

jąc pok,_rętnyclz argumentów przeciw jedno

znacznej informacji, podanej w akcie V przez 

Gertrudę, że Hamlet był gruby i dostawał za

dyszki. Królowa wyrażała się jasno: "He's fat, 

and scant of breat" (jest tłusty i brak mu tchu) . 

I nic tu nie pomoże, że stwierdzenie, Że słowo 

"fat" oznacza również skłonno/ć do pocenia się. 

Wyidealizowani bohaterowitJ..Jliczego z siebie 

nie wydzielają.(. .. ) H amlet był gruby w akcie V, 
a więc i był gruby w akcie I, bo przecież R ichard 

Burbage, który grał Hamleta na prapremierze, nie 

mógł utyć w trakcie przedstawienia. (. .. ) 

Ze słów Ofelii, opisujących nieład w ubraniu 

H amleta, dawały się odtworzyć kształt ikon

strukcja krawiecka jego kostiumu. Wiedzieli

śmy, że książę nosił się na czarno, teraz dowia

dujemy się, że miał jasną koszulę. Była biała, 

bo Ofelia powiada, Że książę był "pale as his 

shift" (blady jakJego koszula) . Według j ej słów 

Ksiqże był "pale" nie jalu.akaś abstrakcyjna 

koszula, lecz jak ta, którą miał na sobie. Do

wiadywaliśmy się ponadto, Że zanim oszalał, 

nosił na sobie dublet (kubrak), Że na głowie 

miał kapelusz, a na nogach schludne pończo

chy, napięte i podtrzymywane podwiązkami. 

(. . . ) Richard Burbage oprócz pięknie utrefio

nych loków nosił i brodę.(. .. ) 
Z reżyserskiej instrukcji Hamleta brzmią

cej" . .. suit the action to the word, the word to 

the action, wite/z this special observance, that 

sou o"ersted not modesty of nature" (stosować 

grę do słów, a słowa do g1y, bacząc szczegól

nie, aby nie przekraczać mimy natury), można 

wnosić, że aktorzy „Globu" byli na scenie na

turalni i przekonywujący. 

Fragmenty Hamleta z wydan ia Holgera M. Kleina, Srut

rgart 1984. T lumaczenie Jan Kulczyń ski 
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Magdalena Sobocińska jest absolwentką Akademii Sztuk Wizualnych (projektowanie mody) oraz poznańskiej ASP 
(Wzornictwo Przemysłowe). Ponadto odbyła staże: w Telewizji Polskiej w Studiu Filmów Animowanych, w Teatn:e 
Wielkim (Poznań) oraz Agencji Architektoniczno Reklamowej Vide. 
Brała udzia ł w wielu wystawach w tym m.in. na Międzynarodowych Targach w Poznaniu wystawa - DOMEXPO 
2002 . Jest także laureatką głównej nagrody w konkursie opakowań firmy Heidelberg. Projektowała kostiumy dla przed
stawień w Teatrze Bagatela: Końcówka (reż. M. Sobociński) i Othello ( reż . M Sobociński), w Teatrze im. J. Słowac
kiego Beatrix Cenci (reż. M. Sobociński). Jest również autorką kostiumów - do prezentowanego w ramach III Festi
walu Sacrum Profanum - widowiska muzycznego wg. Sergiusza Prokofiewa Romeo i Julia (reż . M. Sobociński) 
oraz do widowiska plenerowego Carmina'06, które było prezentowane w ramach krakowskich Wianków w 2006 roku. 





Poeta jako autor dramatu został „wynale

ziony" przez rządnych zysku drukarzy pod ko

niec XVI wieku, kiedy to nazwisko Williama 

Szekspira, ściągające do teatru coraz większe 

tłumy, zaczęło się pojawiać na okładkach sztuk, 

niekoniecznie jego autorstwa. On sam nie 

otrzymywał z tego tytułu żadnych tantiem, bo 

nie był właścicielem swoich tekstów. Dochody 

dramaturgów długo zależały wyłącznie od suk

cesu aktorów, prawowitych właścicieli, którzy 

mogli zrobić z dramatem, co chcieli. Aktorzy, 

prowokowani przez publiczność, przerywali 

niekiedy sztukę, żeby improwizować. 

W teatrach publicznych, oddzielonych od 

świata zewnętrznego wysokimi ścianami, jak 

niegdyś w Rzymie, na czas przedstawienia 

konstytuował się unikalny, zamknięty i dyna

miczny mikrokosmos, w którym negocjacjom 

podlegały nie tylko tożsamości, ale też auto

rytet autora. Autorem bywał nie tylko poeta 

czy aktor, ale również widz. 

Przestrzeń uczestnictwa 
1. Wcześniej, w średniowiecznej Anglii, lu

dzie kłębili się podczas widowisk dookoła 

rusztowań i wozów z aktorami. Publiczne 

teatry Anglii renesansowej zachowały ową 

szczególną „przestrzeń uczestnictwa". Naj

ubożsi widzowie dalej tłoczyli się wokół sce

ny. Szekspir ustami Hamleta ochrzcił ich 

groundlings (nazywano tak małe, słodkowod

ne rybki z rodziny piskorzowatych, które wysy

sały algi z kamieni na dnie rzek). Groundlings 

płacili za wstęp najmniej, bo tylko jednego pen

sa, ale musieli stać pod gołym niebem. Ta część 

publiczności składała się przeważnie z ubogich 

rzemieślników, ich uczniów, służących, bezro

botnych i przysłowiowych „handlarek rybami". 
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2. Kształt publicznych teatrów był progra

mowy: nawiązywał do wolnostojących bu

dowli starożytnego Rzymu. Miejsca siedzące 

znajdowały się na galeriach, które z trzech 

stron otaczały dziedziniec i scenę. Wygodę 

opłacano jednak zwiększonym dystansem do 

aktorów. Najgorszą akustykę miała galeria 

najniższa. Im wyżej, tym słyszalność była lep

sza. Najdoskonalsze warunki akustyczne pa

nowały w balkonie nad sceną. Pogarszała się 

tam jednak widoczność: aktorów trzeba było 

oglądać od tyłu, a niektórych scen w ogóle nie 

dało się zobaczyć. Były to jednak miejsca pre

stiżowe, bo najbardziej wyeksponowane. 

Publiczność zatem nie tylko otaczała scenę 

ze wszystkich stron, ale też dominowała nad 

aktorami wertykalnie. W teatrze odtwarzano 

hierarchie społeczne i zarazem je modyfiko

wano. Miejsca na widowni różniły się jedynie 

ceną: żeby dominować nad teatralną prze

strzenią wystarczyło zapłacić. 

3. W teatrach prywatnych aktorzy i widzo

wie również przebywali we wspólnej prze

strzeni, ale struktura klasowa widowni była 

z góry ustalona i nie podlegała modyfikacjom. 

Najważniejsze miejsce zajmowały osoby naj

bardziej dostojne. 

4. Pod koniec XVI wieku zaczęto stawiać 

krzesła dla widzów bezpośrednio na scenie. 

W budowlach na wolnym powietrzu, jak 

szekspirowski Globe, nie zezwalano na taką 

ingerencję, ale właściciele teatrów zadaszo

nych, wielokrotnie mniejszych, nie oponowali. 

5. Teatry elżbietańskie oferowały każdemu 

widzowi odmienne, choć zarazem wspólno

towe doświadczenie. Architektura wnętrza 

wzmagała czynne uczestnictwo. Publiczność 



2. Pierwsze czytanie sztuki odbywano w ta

wernie, przy jedzeniu i piciu, w obecności 

przyszłych widzów, którzy mieli okazję wpły

nąć na decyzję. Po akceptacji, kopię dramatu 

dostarczano do królewskiego cenzora. Master of 

the Revels początkowo trudnił się głównie do

borem przedstawień do wystawienia na dworze, 

ale po roku 1581 jego aprobatę musiała uzyskać 

każda sztuka grana w teatrze publicznym. Cen

zor zajmował się oczywiście także cenzurowa

niem tekstów, wykreślał głównie fragmenty, któ

re w jego mniemaniu podburzały do buntu lub 

naruszały porządek publiczny. 

3. Po wprowadzeniu korekt cenzora, tekst 

dramatu przepisywano i dzielono na role. Ak

torzy nie otrzymywali całych sztuk, a tylko frag

menty z własnymi partiami. Sami często potem 

skracali tekst i zmieniali, żeby dopasować role 

do gustów publiczności i własnych talentów. 

Napięty rytm pracy sprawiał, że większość 

aktorów dopiero na premierze poznawała 

treść całego dramatu. Próby zespołowe nale

żały do rzadkości. 

4. Długo kluczową rolę w teatrze pełnił 

clown. Często musiał ratować przedstawienie 

improwizacją. Clown wywodził się od wiej

skiego głupka i bywał ulubieńcem londyń

skiej, czyli miejskiej publiczności. Pod koniec 

XVI wieku funkcję clowna przejął błazen. Był 

bardziej wykształcony i wszechstronniejszy 

aktorsko, powierzano mu więc poważniejsze 

role. Sławny RobertArmin zagrał przypuszczal

nie Kaskę w Juliuszu Cezarze, Kalibana w Burzy 

i może nawet Edgara w Królu Learze. 

5. Żadnej pojedynczej osobie z pewnością 
nie można, choćby konceptualnie, przypisać 

autorstwa przedstawienia w teatrze elżbietań

skim. Widz także współtworzył ten teatr, bo 

tylko on mógł nadać sens różnorodnemu i czę

sto improwizowanemu spektaklowi. Dlatego 

tak ważne były pierwsze przedstawienia no

wych dramatów. 

Pierwsze przedstawienie 
1. W czasach Szekspira podczas premier 

„próbowano" sztuki, z widownią w roli sę

dziów. Pierwsze przedstawienie dramatu 

technicznie nie było właściwie premierą, ofi

cjalnie nazywano je nawet tryall (proces, pró

ba, sprawdzian) . Po odegraniu sztuki proszo

no publiczność o wyrażenie opinii za pomocą 



okrzyków aye! albo no! Sztuka, która nie zyskała 

wystarczającej akceptacji, wypadała z progra

mu definitywnie. Widzowie bywali krytycz

ni. Częste prośby o aplauz w prologach i epi

logach sztuk nie były pustą retoryką. Poecie 

płacono dopiero po drugim przedstawieniu. 

Jeśli sztuka padła pierwszego dnia, zostawał 

z kwitkiem. W prologach i epilogach poeci de

klarowali więc pełną gotowość do poprawie

nia sztuki. Aktorzy nie traktowali premier zbyt 

poważnie, grywali „na pół gwizdka'', a nawet 

nie uczyli się porządnie tekstów, skoro mogły 
ulec zmianie, jeśli w ogóle sztuka zdołała 

wyjść zwycięsko z publicznej „próby". 

2. Publiczne „próbowanie" sztuk cieszy

ło się olbrzymią popularnością pomimo po

dwójnej opłaty za wstęp . Zwyczaj ten utrzy

mał się w Anglii przez następne dwa stulecia. 

Widzowie szczególnie aktywnie „poprawiali" 

dramaty w okresie Restauracji. 

Trudny dialog 
1. Zdolności pamięciowe elżbietańczyków 

budzą dziś zdumienie. Statystyczny aktor 

średnio co dwa tygodnie uczył się nowej sztu

ki, a od trzydziestu do czterdziestu innych 

dramatów musiał stale pamiętać. Widzowie 

miewali równie dobrą pamięć. W listach ary

stokraci parafrazowali wersy z niepublikowa

nych sztuk równie często, co Horacego. Szek

spir mógł więc oczekiwać, Że przynajmniej 

część publiczności, która w roku 1600 dotrze 

do Globe na premierę Hamleta, przypomni 

sobie, iż John Hemminges, grający Poloniu

sza, rok wcześniej był Cezarem, a Hamlet, 

czyli Richard Burbage, Brutusem. Poeci uwiel

biali metateatralne gry i aluzje, bo widzowie 

potrafili je rozszyfrować. Galanci w trakcie 

przedstawienia demonstracyjnie robili notatki . 

2. Recepcja przedstawienia bywała równie 

wybiórcza, co gra aktorów. Widzowie mieli 

własnych faworytów i często tylko im poświę

cali uwagę. Aktorzy zaś po wypowiedzeniu 

kwestii przerywali zwykle grę i czekali na swo

ją kolei gawędząc z widzami. 

Richard Burbage, dla którego Szekspir 

napisał role Hamleta i Otella, był pierwszym 

i długo jedynym artystą, który potrafił wcie

lić się w osobę dramatu i trwać w postaci: kie

dy milczał, zaznaczał swoją obecność spojrze

niem i gestem. 

3. Co najmniej do roku 1612 każdego dnia 

przedstawienie wieńczył jig, taniec clowna i jego 

pomocników, okraszany rubasznymi piosen

kami i dialogami. Niektórzy widzowie przy

chodzili tylko na tę część wieczoru. 

4. Teatr funkcjonował jako publiczne 

przedsiębiorstwo usługowe, co sugerują tytuły 

sławnych Szekspirowskich komedii: Co chce

cie, Jak wam się podoba. Widzowie nie tylko 

decydowali o klęsce czy sukcesie sztuki, ale 

mogli też wpłynąć na los artysty. W roku 1597 

za obrazę polskiego ambasadora Ben Jonson 

wylądował w więzieniu. 

Podsumuwując 

W teatrze elżbietańskim widzowie inter

pretowali przedstawienia sztuk czynnie, sto

sując cztery główne strategie: 

* Uczestnictwo: widzowie i aktorzy prze

bywali we wspólnej, trójwymiarowej prze

strzeni, nie przedzielonej rampą, słuch był 

ważniejszy od wzroku, bo świat przedstawie

nia tworzono za pomocą słów, a nie dekora

cji; w teatrze późniejszym rama sceniczna de

finitywnie oddzieliła scenę od widowni, pu

bliczność z daleka podziwiała aktorów jako 

elementy scenicznego obrazu, wzrok zdomi

nował pozostałe zmysły, trójwymiarową wi

downię zastąpiła widownia dwuwymiarowa, 

a kulturę oralną kultura pisma, nastał „czas 

światoobrazu". 
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* Interakcje: w teatrze elżbietańskim od

grywano wiele ról nie przewidzianych w tek

ście sztuki, widzowie przejmowali od aktorów 

strategie teatralne do konstruowania własnych 

tożsamości, zmuszając artystów do improwi

zacji, a po premierze, niczym poeci, poprawia

li dramat; w późniejszych dziejach teatru ak

tywność widowni schłodzono, narzucając jej 

bierność i anonimowość. 

*Negocjacje: pomiędzy widzami i aktora

mi toczyła się walka o dominację, widzowie, de

pozytariusze autorytetu realnego, mogli na czas 

przedstawienia użyczyć tego autorytetu arty

stom, jeśli ci zdołali przekonać publiczność do 

swej sztuki, i wtedy przedstawienie odnosiło 

sukces; w późniejszym okresie pozbawiono wi

dza autorytetu i negocjacje ustały, w teatrze za

panowała dyktatura aktora i reżysera, autorytet 

renesansowego widza przejął zaś recenzent. 

* Dialog: Szekspir musiał mieć duże za

ufanie do wyobraźni i dobrej woli widzów, 

skoro w letnie popołudnie roku 1600 zdecy

dował się rozpocząć przedstawienie od oznaj

mienia publiczności, że mija właśnie północ 

i jest mroźnie, aktorzy z kolei, przystępując do 

wystawienia Hamleta, byli zmuszeni okroić dłu

gi tekst o połowę, by zmieścić spektakl w dwóch 

godzinach, musieli też porzucić bombastycz

ną retorykę i wynaleźć subtelniejsze środ ki 

wyrazu, jeśli chcieli inspirować widzów do in

terpretowania konwencji teatralnych jako 

przejmującej wizji świata i ludzi; później 

wynaleziono sztuczne oświetlenie, widownię 

wyciemniono, aktora oślepiono ostrym świa

tłem, a dialog zastąpiono terrorem iluzji. 

Tekst ukaza ł się w Dialogu nr 7, 2006 rok, zamieszczony 
w Premierze za zgodą autora Mirosława Kocura oraz re
dakcji Dialogu. 
Skróty w tekście pochodzą od redakcji Premiery. 
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o k o b e p 

w repertuarze 
Pam Valentine 

Kochankowie 
nie z tej ziemi 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Joanna Schoen 
muzyka: Bolesław Rawski 
występują: Karolina C hapko, Ewa Mitoń, Mag
dalena Walach, Marek Bogucki, Przemysław Red- r-.,;:i,•I'! 
kowski I Sebastian Obcrc, Dariusz Starczewski, 
Adam Szan:k 

Premiera - maj 2010 
Czas trwania spektaklu I 20 111i11111, I przerwa 

Tennessee Williams 

Tramwaj zwany 
pożądaniem 
przekład: Eugeniusz Cęka l ski 

reżyseria: Dariusz Starczewski 
scenografia : Joanna Schocn 
muzyka: Bolesław Rawski 

występują: Magdalena Walach, Ewelina Starejki, 
Michał Kitliński, PrLCmyslaw Redkowski, Sławomir 
Sośnierz, Ewa Mitoń, Michał Kościuk, Renata Prze
myk/ Aleksandra Godlewska, Marcin Zacharzewski 

Premiera - Scena na Sarego - listopad 2008 
Czas trwania spektaklu 120 minut, I przerwa 

Sibylle Berg 
Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Bolesław Rawski 
reżyseria światła: Krt:ysztor Sendke 
dramaturg /asystent reżysera: Renata Dercjczyk 

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marcin Kobierski 

Premiera - Scena na Sarego - maj 2004 
Czas trwania spektaklu 90 minut, bez przerwy 

eil Simon *Grai'! n>szą pio cnk~ 

Wystarczy noc * 
muzyka: Marvin Hamlisch 
piosenki: Carolc Bayer Sagcr 
przekład: Elżbieta W9źniak 
reżyseria: Waldemar Smigasicwicz 
scenografia: Maciej Preyer 
występują: Magdalena Walach, Prt:emysław Branny. 

Na skutek pewnego nieporozumienia ze świę
tym Piotrem, bmcralny dom pod l~mdynem 
zamieszkuj•) dwie pary 1~1kochanych ludzi. Pi
szących powieści kryminalne mężczy;,n - Jac
k:. i Simona, wspieraj<) ich pil'knc i urocze żony: 
Susie i Mary„. 
Pełna angielskiego humoru komedia z i\fag
dalcną Walach i Karoliną Chapko bije rekor
dy popularności. 

rozpoczęcie godz. !98 

W Nowym Orleanie Lrnmwajc zamiast nume
rów mają nazwy, zupełnie tak jak ten, który 
pr1.ejeżdża obok mieszk.1nia Stelli i Stanleya 
Kowalskich -TrJmwaj Pożądanie. Symbolicz
na nazwa, której użył autor - "lenne. sec Wil
liams ma sugerować duszny i zmyslowy nastrój 
sztuk.i, której glówną bohaterk:.j jest Rbnche 
Dubois. Ta ponadczasowa, wyśmienicie napi
sana rola dramatyczna od zawsze sranowi 
ogromne wyzwanie aktoi;kic. Niezrównowa
żoną Blanche trudno polubić, ale niemożli
wym jest przejść kolo niej obojętnie. W przcd
st.1wicniu Dariusza Starczewskiego w rol~ 

Blanche wcielila si~ .Magdalena \\~fach. 

Sibyllc Berg opowiada historię pewnego 
związku z perspektywy najlepszego prty
jacie la człowieka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznania się, towa
rzyszy im podczas kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy się na siebie obrażają, 
rozstają, marnują kolejne szanse. Berg 
ana li zuje dlaczego nam się nic udaje by
cie razem, dlaczego nic umiemy vvybrać 
odpowiedniego partnera, dbać o to, co 
wydawałoby się najważniejsze. Coraz 
bardziej zamykamy się w sobie. Single 
opanowali pokolenie dwudziesto-trzy
dziesto- i czterdziestolatków„. M ilość za
stąpiliśmy seksem, bliskość -życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

Vcrnon - Przemysław Branny i Sonia -
Magdalena Walach pracują nad nagraniem 
płyty, w komedii muzycznej Neila Simona, 
słynnego amerykańskiego pisarza. On gra 
kompozytora, ona - autorkę tekstów i pio
senkarkę. Wzajemna fascynacja przeradza 
się stopniowo w miłość„. Musical jest od 
wielu lat prt:cbojcm l#:st Eiulu . 



w repertuarze 
Ray Conney 
Okno na parlament 
tłumaczenie: Wlżbicta Woźniak 
reżyseria: Paweł Pitera 
scenografia: Joanna Schocn 

występują : Wojciech Leonowicz I Marek Boguc
ki, Przemysław Redkowski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Piotr Różański, Marcel Wicrcichow
ski, Michał Kościuk, Paulina a pora, Aleksan
dra Godlewska, Ewa Mitoń, Alicja Kobielska. 

Premiera - paździemik 2007 
Cct1s trwania spektaklu 120 minut, I przerwa 

Frances Hod~son-Burnett 
Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven Markwick 
reżyseria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Elżbieta Krywsza 
przekład: Krystyna Podlcska 
teksty piosenek: Rafał Dziwisz 
choreografia: Jacek Tomasik 
występują: Zu7,:mna Długosz/ Monik:1 Gęga, Wiroid Surów
ka I /\!ateusz Wróbel, Przemy•law Branny, Magdalena Wa
loch / Anna Branny, Janusz Szydłowski (gu>cinnic) / Piotr 
Urbaniak, Dorota Pomykała (j;okinnic)/ Kararqna Litwin, 
Piotr Ró?,:1(1ski, l:u.leusz Wieczorek 

Premiera - listopad 1999 
Czas trwania spektaklu I IO mi1111t, I przerwa 

Doda Około-Kułak 

Siostrzyczki biorą 
wszystko 
farsa w trzech koalicjach 

reżyseria: Ewa Marcinkówna 
scenografia: Urszula Czernicka 

Wystepują: Ewa Mitoń, Alina Kamińska, Anna 
Rokita, Katarzyna Litwin, Alicja Kobielska, Ma
rek Bogucki, Anna Branny 

Premiera - czeru.1iec 2008 
Czas trwaniu spektaklu 90 min111, bez przerwy 

Dwa razy tak 
małżeńska opowieść muzyczna I DOI, I DOI 
(na podstawie THE FOURPOSTER fona de 1-farrogo) 
tlumac7.cnic: Antoni Marianowicz i Janusz ~1inkiewicz 
teksty piosrnck: "łom foncs 
muzyka: Harvey Schimdt 

reżyseria: Karolina Szymczyk-Majclm:ak 
scenografia: Urszula Czernicka 
aranżacje i kierownictwo muzyczne: Jan u ·z Burrym 
występują: Kamila Klimczak, Marcin Kobierski 

Premiera - paździemik 2009 
Cws trwania spekwklu I 20 111in111, I przcnua 

T ytulowc okno znajduje się w ekskluzywnym 
apartamencie hotelowym, w którym na rand
kę umawia si~ urz~dujący minister z sekre
tarką opozycyjnej partii. Ale przebieg roman
tycznej schadzki w zasadniczy sposób zmie
nia: wścibski kelner, nadgorliwy kierownik, 
zdradzany mąż, ciapowaty sekretarz oraz 
bezwładne ciało zaklinowane w oknie. 
Współczesny mistrz angielskiej farsy - nie
zrównany autor Maydaya - Ray Cooncy -
pisząc Okno na parlament ponownie oferu

je widzom dwie godziny wspanialej zabawy. 

rozpoczi;:cie godz, J 9 11 

Uroczy spektakl - musical, w którym 
obok aktorów grają niezwykle utalen
towane dzieci. Do pewnego tajemni
czego ogrodu i do zimnych ludzkich 
serc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejszy spek
takl roku! 

rozpocz<;:cie godz. lloe 

Jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć ego
izm w jego najczystszej postaci, zaprasza
my na prapremierę polskiej farsy - Sio
strzyczki biorq wszystko. 
Niezaprzeczalną i rzadko spotykaną w te
atrze zaletą Farsy 111 trzech koalicjach -
Siostrzyczki biorq wszystko jest to, iż jest 
to sztuka kobieca. Napisana przede wszyst
kim dla aktorek, stwar.1,a nieograniczone 
możliwości kreacji damskich postaci. 

rm;poczęcic godz. l 9 1 ~ 

Dwuosobowy spektakl Dwa razy tak to muzycz
na opowieść o trwającym 50 lat małżeństwie, któ
re najtrafoicj pointują słowo finałowej piosenki; 
Bo mołżcńsrwo, dobra, to r1,ccz, 
Choć nic najłatwiejsza , 

lo dwo razy tak 
Dwóch serc i dusz. 
Kapitalne teksty piosenek w bezkonkurencyj
nym tłumaczeniu duetu Marianowicz& Minkie
wicz - są lirycznym komentarzem milosnej hi

storii, nic umiejących bez siebie żyć, łudzi. 

rozpoczi;:cie godz. 191 

w repertuarze 
Will iam Shakespeare 

Ot hello 
tłumaczenie: Stanisław Barańczak 
reżyseria i scenografia: Maciej Sobociński 

muzyka: Bolesław Rawski 
choreografia: Kamila Jankowska, Witold Jurewicz 

występują: J\.larcel Wicrcichowski, Urszula Gmbow
ska, Marcin Sianko, Magdalena Wal:1ch I Kamila 
Klimczak, Micha! Kościuk, Anna Rokita, Piotr 
Różański, Dariusz Starczewski, Juliusz Krzysztof 
'Mirunek, Sławomir Sośnierz, Wojciech Leonowicz, 
Adam Szarek 

Premiera - kwiecień 2007 
Czas trwania spektak/11 I 80 min, I przerwa 

Piotr Waligórski 

Żeby cię lepiej zjeść! 
reżyseria i scenariusz: Piotr Waligórski 
scenografia: Wojciech Stefaniak 
muzyka: Adrian Konarski 

występują: Paulina apora, Magda Grąziowska, 
Ewelina Starejki, Malgor.1,ata Piskorz,Wojcicch 
Leonowicz, Bogdan Gr.1,ybowicz, Piotr Różański, 
Maciej Slota, Adam Szarek, Michał Kościuk, 
Marek Bogucki, Dariusz Starczewski I Kr.lysz
tof Bochenek, Sebastian Oberc. 

Premiera - grudzie1/ 2009 
Czas trwania spektaklu I 75 minut, I przerwa 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 
muzyka: Marcel Chyrzyński 
występują: KrzysztofBochcnck, Jakub Bohosie

wicz, Wojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Michał Koścuk, Sławomir Sośnierz, Łukasz Żu
rek, Marcel Wiercichowski, Piotr Urbaniak 

Premiera - marzec 2005 
Czas trwania spektaklu I 35 minut, I przerwa 

!}~ CooQey 
Mayaay li 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin Slawiń ·ki 

scenografia: Joanna Schoen 
występują: Alina Kamińska, Anna Branny, Kata
rzyna Litwin, Małgorzata Piskorz, KrzysztofBoche
nck, Wojciech Leonowicz, Marek Litewka I Sławo- .„„~ 
mir Sośnierz, Marcin Kobierski, Maciej Slota, Łu
kasz Zurek 

Premiera - czerwiec 2005 
Cz{ls trwt111ia spel(taklu I 20 mimu, I pr::enl'a 

Szekspirowski Othello jest pełen kolorów 
i odcieni wielkiej miłości. Uczucie Othella 
i Dcsdemony jest wiecznie n iezaspokojo
nym pragnieniem. lo wyjątkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jest na intensyw
nej namiętności, instynkcie i cielesności. 
Bazuje na czystych emocjach. Jest wielkie 
i porażaj~cc w swej sile. Ten dramat jest 
również historią ksenofobii pełnej niszczą
cych mechanizmów, intryg i oszczerstw, 
rujnującej to, co najcenniejsze. Kochanko
wie pr.1,egrywają z wrogą i zazdrosną resz
tą świata. 

rozpoczęcie godz. 18°" 

Pełen czarnego humoru i groteski, dramat 
Piotra Waligórskiego jest osadzony w re
aliach bylego więzienia poloż,onego na te
renie popegeeorowskiej wsi. Swiat wypeł
niają niezwykle postaci, dla których nawet 
najmniejsze wydarzenie, urasta do rangi 
odrębnej historii. Mieszkańcy malej spo
łeczności, żyją w rytmie osobliwych rytu
alów. Uwikłani w sieć najróżniejszych na
miętności, przeżywają pozornie błahe zda
rzenie, które początkują spiralę niesamo

witych wydarzeń ... 

rozpoczęcie godz, 1800 

Testosteron Andrzeja Saramonowicza to 
błyskotliwa komedia o wspólcze~nych 
mężczyznach, niezwykle zabawna analiza 
„samczej" natury. Związki z kobietami, re
lacjonowane przez bohaterów, pokazują 
niezwykle barwny obraz męskiego świata. 

rozpoczęcie godz. ł 9'' 

Nowe, szalone przygody taksówkarza bi
gamisty. 

rozpoczc;cic godz, 19" 



w repertuarze 
Woody Allen 

Seks nocy letniej 
przeklad: Monika Muskała 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Mieczysław Mejza 
reżyseria świateł: Knysztof cn<lke 

występują: Urszula Grabowska, Anna Rokita I Ewe
lina Starcjki, Karolina Chapko, Jakub Bohosiewicz, 
Dariusz Starczewski, Sebastian Obcrc /Adam Sz:irck 

Premiera - grudzie1i 2008 
Czas trwaniu spektaklu 150 mi11111, 1 przerwa 

Karolina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 

Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2006, 
Czas 11w1111w spektaklu 70 1111111/l, bez przerwy 

Paul Partner 

Szalone nożyczki 
przekład: Eli.bicta Woźniak 
reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia: Joanna Schoen 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Marcin Sławiński 

występują: Aleksandra Godlewska, Ewa Mitoń, Woj
ciech Leonowicz / Adam Szarek, Przemysław Bran
ny/ Przemysław Redkowski, Marcin Kobierski, Lu
kasz Żurek 

Premiera - f(wiecień 2006 
Czas !rwaniu spektaklu ok. I 25 111i11111, 1 prze1wa 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Wojciech Pokora 
scenografia: Józef apiórkowski I Joanna Schocn 

występują: Alina Kamińska, Katarzyna Litwin, 
Małgorzata Piskorz / Anna Rokita, Krzy~ztofBo
chenck, Bogdan Grzybowicz, Maciej Slota, Ta
deusz Wieczorek, Przemysław Rc<lkowski,Adam 
Szarek, Łukasz Żurek 

Premiera - maj J 994 
Czas 11w1111iu spektaklu 135 111i11t11, I przerwa 

Seks nOl)' letniej to komedia, która powsta
ła na kanwie scenariusza filmu Woody Al
lena. Opowiada o trzech parach bohaterów 
i ich wzajemnych damsko - męskich re
lacjach. Ekscentryczny konstruktor An
drew wraz z żoną - Adrian zapraszają do 
swojej wiejskiej posiadłości kilkoro znajo
mych. Beztroską atmosferę letniego spo
tkania tworzą opowieści o romansach z prze
szłości, zdradach i sza l eństwach. 
Czym jest Seks nocy letniej musicie Państwo 
si.,: sami przekonać, oglądając przedstawie
nie. Ta czarowna noc jest przed Wami ... 

rozpocz.,:cic godz. 19" 

Kiedy człowiek boi si<; bliskości, miłości 
i odpowiedzialności rodzą się Rozmowy nocą. 
Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i handlowy flirt, zabijają zalążki rodzą
cych się uczuć. 
Reżyserk.1 a zarazem aulork.1, nagrodzonych 
na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu 
Główną 1 agrodą Publiczności Rozmów 

Karolina Szymczyk-Majchrzak. 

rozpoczęcie godz. 191 

Szalone nożyczki to niezwykb komedia 
kryminalna z „niespodzianką" oraz nazwa 
wyjątkowego krakowskiego salonu fryzjer
skiego, w którym zostaje popełnione mor
derstwo ... Przebieg akcji spektaklu w dużej 
mierze zależy od ... publiczności! 
Pierwsze interaktywne przedstawienie 
w Polsce! Doskonała zabawa, w której 
można brać udział wielokrotnie! 
W Ameryce sztuka nic schodzi z teatral 
nych afiszy od ponad dwudziestu, lat, co 
zo talo uhonorowane wpisem do Swiato
wcj Księgi rekordów Guinnessa! 

rozpoczęcie godz. 19" 

Legendarny spektakl Teatru Bagatela. 29 
listopada 2008 zagraliśmy po raz 1000. 
Wciąż wi.,:cej chętnych niż biletów! 




