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W BIBLIOTECE PARLAMENTU FRANCUSKIEGO 
W PARYŻU PRZECHOWYWANY JEST JEDEN 
Z NAJBARDZIEJ NIEZWYKŁYCH DOKUMENTÓW 
W HISTORII ŚWIATA : 

ZAPIS PROCESU JOANNY O'ARC, 
KTÓRY SKOŃCZYŁ SIĘ JEJ ŚMIERCIĄ . 

PYTANIA SĘDZIÓW I ODPOWIEDZI JOANNY 
ZOSTAŁY ODKŁADNIE ZAPISANE. CZYTAJĄC JE, 
ODKRYWAMY PRAWDZIWĄ JOANNĘ -

NIE KOBIETĘ W ZBROI, ALE PROSTĄ, MŁODĄ 
DZIEWCZYNĘ, KTÓRA ODWAŻNIE STAWIAJĄC 
CZOŁO GRUPIE ORTODOKSYJNYCH TEOLOGÓW 
I POTĘŻNYCH SĘDZIÓW, GOTOWA JEST UMRZEĆ 
ZA SWO.IE PRZEKONANIA. 

Napisy otwie rające arcydzieło niemego kina 
Męczeństwo Joanny d'Arc, re ż. C. T. Dreyer, 1928 r. 
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podpis Joanny d'Arc 



Postać Joanny d'Arc na przestrzeni niemal sześciu stuleci inspiro
wała artystów. Kompletna lista dzieł litearckich, sztuk teatralnych, 

oper, baletów, oratoriów, pieśni, rzeźb, obrazów, filmów, nie istnieje. 

mimo że opracowaniu tematu poświęcono wiele prac naukowych. 

już w roku 1894 Emile Huet wyliczył, że .Joanny d'Arc dotyczy ponad 
400 sztuk teatralnych, utworów literackich i muzycznych, w tym 

słynna sztuka Fryderyka Schillera, Dziewica Orleańska i opery 

Verdiego i Czajkowskiego. Nową potężną falę zainteresowania posta

cią d'Arc przyniosła beatyfikacja Joanny d 'Arc w roku 1909 i kanoni

zacja na świętą Kościola kacolickiego w roku 1920. Aby ograniczyć 

się tylko do kina, na przestrzeni XX wieku powstalo o Joannie d'Arc 

37 filmów. Bezsprzecznie najwybitniejszym dziełem kina pozostaje 

Męcz;eństwo :Joanny d'Arc Carla Theodora Drey~ra z roku 1928 - dla 
wielu ostatnie arcydzieło niemego kina , będące ekranizacją procesu 

w Rouen, na mocy którego d'Arc została oskarżona o herezję i ska

zana na karę śmierci poprzez spalenie na scosie. 
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+JOANNA O'AR[ 
właściwie Jeanne d'Arc, zwana Dziewicą Orleańską [ur. najprawdopodobniej 

Ei stycznia 1412 w Domremy-la-Pucelle, stracona 30 maja 1431) - francuska 

bohaterka narodowa, święta Kościola katolickiego, patronka Francji. 

Podczas wojny stuletniej poprowadzi la armię francuską do kilku waznych 

zwycięstw twierdząc , ze działa kierowana przez Boga . Po ś rednio przyczyniła 

się do koronacji Karola VII. Zostala schwytana przez Burgundczyków 

i przekazana Anglikom, osądzona przez s ą d kościelny 1 spalona na stosie 

w wieku 19 lat. 24 lata później, w wynrku rewiz1i decyzji sądu koście l nego , 

uniewinniona i uznana za męczennicę. Beatyfikowana w 1909 roku, 

kanonizowana w 1920 . 

OBJAWIENIA 
Wedle zeznań świad ków na procesie rehab ilitacyjnym, Joanna była pobożnym 

dzieckiem. W trzynastym roku życia otrzyma la w1dzen1e od Boga, poduas 

którego dostała polecenie wydobycia 01czyzny spod panowania angielskiego. 

Na proces ie zezna pci ż n 1 ej : ,.Tak się spodobało Bogu, zeby prosta dziewczyna 

wypędzi la wrogów króla" Zeznala takze, że płakala, gdy glosy odchodz i ły, 

gdyż były bardzo piękne 1 że jako dziewczynka zlożyla ślub dziewictwa. 

Sw1ęty Michał Archanioł , święta Katarzyna i święta Małgorzata powiedzieli jej, 

iż Bóg chce doprowadzić Delfina do Reims, aby tam koronować go na 

króla Franqi. Aby to się stało, Joanna musi porzucić rodzinny dom i, mimo 

ze ni e-łi mie nawet jeździć konno ani nie zna się na sztuce wo1ennej, udać 
się do twierdzy w Vaucouleurs, gdzie otrzyma wsparcie i eskortę, która 

umożliwi jeJ dotarcie przed oblicze Delfina. 

WOJNA 
Joannie udaje się zjednać kolejnych zwolenników. W końcu dociera na 

dwór królewski w Chinon, wywiera na Delfin ie wielkie wrażeni e 1 pomyślnie 

przechodzi próby sprawdza1ące 1ej prawdomówność w kwest11 objaw1er1 

oraz badanie dziewictwa. Ostatecznym dowodem mają stać się jednak 

dzialan1a wojenne. Pod Orleanem Joanna jest początkowo lekceważo n a przez 



dowódców, ale w ciągu zaledwie kilku dni udaje jej s ię zyskać powszechny 

szacunek . Na skutej 1ei uporu Francuzi ruszają do ofensywy na kolejne 

twierdze, Joanna domaga się jednak niezwlocznego ataku na glówną 

angiel s ką fortecę. W trakcie ataku zostaje ranna w szyję przez lucznika. 

Mimo te go wraca do walki, aby prowadzić wojsko do ostatecznego natarcia. 

Nie sp odziewane zwycięstwo w Orleanie przekonufe dowódców francuskich 

do zmiany taktyki dzialań, Joanna zysku1e królew s ką zgodę na 1ej plan 

odbicia mo stó w wzdluż Loary, Jako preludium do marszu do Reims - celem 

tej propozycji 1est doprowadzenie do koronacji Karola VII w Reims, zgodnie 

z tradycj ą i wolą glosów wyrażoną w ob1awieniach. 

W trakcie kole1nej bitwy Joanna powtórnie zostaje ranna kamienną kulą 

armatnią, która uderza w jej helm. Ola św iadków zdarzenia jest jasne, ze tylko 

cudowna bo ska interwencja ocala ją od pewnej śmiem . Francuskie wojska 

dokonu1ą kolejnych zwycięstw, 1ednak próba zdobycia Paryża kończy się 

niepowodzeniem. Pod [ompiegne Joanna zarządza odwrót, ale chce opuścić 

pole wa Ikt jako ostatnia. Zosta1e schwytana i osadzona w w1ęz1en1u, próbuje 

jednak uciec, decydu1ąc się nawet na skok z wiezy o wysokości 21 metrów 

do suchej fosy. W trakcie procesu zostanie oskarżona o próbę samobójstwa. 

PRO[ES 

Wytoczony jej proces o herezję ma pod loże całkowim polityczne. Postępowa

nie sądowe rozpoczyna się 9 stycznia 1431 r. w Rouen, gdzie znajduje się sie

dziba angielsk iego r zą du . Proces ma liczne nieprawidłowości , m.in . sąd narusza 

prawo kościelne, o d maw1a1ąc Joannie prawa do radcy prawnego; proces jest 

sfinansowany przez rząd angielski a jej prośba , aby uczestniczyli w nim także 

duchowni ze strony francuskieJ, zostaje zignorowana; część protokołu zostanie 

także zmieniona na niekorzyść Joanny d'Arc. 

Zgodnie z inkwizytorskimi wytycznymi, Joanna powinna być zamknięta 

w kościelnym więzieniu pod nadzorem kobiecej straży (np. sióstr zakonnych), 

natomiast Anglicy zamykają ją w świeckim w1ęz1en1u strzeżonym przez 

zolnierzy. W więzien i u Joanna nosi swój męski strój. możliwe że jako ochornę 

przed mol estowaniem. 

8+9 

~MIERC NA Sil'OSIE 
Rankiem 30 maja 1431 r. Joanna spowiada się 1 przyjmuje Komunię Swiętą . 

Około 9 godziny zostaje doprowadzona na wielki rynek rybny, gdzie ulożono 

wysoki stos. Według świadków, przywiązana do wysokiego s łupa Joanna d'Arc 

poprosila dwóch księży, aby trzymali przed nią krucyfiks . Jeden z chlopów 

wykonał również mały krzyż, który zawiesila na szyi. W milczeniu wysłuchała 

wyroku, potem głośno przebaczyła swoim nieprzyjaciołom, prosiła. obecnyc~. 

aby się za nią modlili, i dodala : „ głosy mo1e od Boga pochodziły i wszystko, 

co czyniłam, było z rozkazu Bożego"; skonała w płomieniach, wymawiając 

imię Jezusa. 

Po tym jak je
1
J ciało uległo spaleniu, Anglicy zagrabili pozostale po niej 

zwęglone szczątki i ukazali ludziom, tak by nikt nie twierdził, że uciekła żywa. 

Następnie spalili je jeszcze raz, tak by uniemożliwić ludziom gromadzenie jej 

relikwii. Potem Anglicy pozostałe popioły wrzucili do Sekwany. 



•n\dła prlnc."'C'l'ft'n 

Renee Falconetti w filmie Męczeństo.;o Juanny d'Arc 
C. T. Dreyera z 1928 roku. 

Rolę Falconetti powszechnie uznaje si~ 7.ajedną z najwybirniej
szych kreacji aktorskich wszcchczasów. Falconetti staje si<; medium 
męczeństwa Joanny d'Arc, a narzt;dziem ukawj~)cymjej cierpienie 
w najdrobniejszych szczegółach i zbliżeniach jest filmowe instrumen
tarium niemego kina. 
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Zapis procesu .Joanny d 'A rc inspirował artystów do tworze nia wiel

kich . epickich narracji o czynach, jakich dokonała. Był wiarygodnym 
i przejmującym iródłem informacji na temat jej życia. W nielicznych 
przypadkach sam proces stawał ~ i <t kanwą scena riu szo teatralnego 
bądź filmowego. Film Dreyera pozostaje najwybicnijszym dokona
niem w tym zakresie. 

Pierwsze polskie tłumaczenie całości materiałów procesu 
w Rouen zostało przygotowane na potrzeby naszego przedstawienia. 
To zapis kilkuna~tu p rzesłuch~!!\, pyta Il s~dziów i odpowiedzi Joanny 
d' re, wreszcie aktu oskarżenia i wyroku skazującego. i e mał każde 

przesłuchanie krąży upo rczyw ie wokó ł tych samych tematów - obja
wień Joanny d 'Arc, których doświadczyła j ako d ziecko, tego jak 
wyglądały święte , które j ej s i<; ~jawiły. ędziowic pytaj o j ej misję, 

o jej obrazobórc;i:y męski ubiór, o poszczególne wydarzenia 7. jej 
życia. o dziewictwo, wreszcie - o domniemaną próbę samobójczą. 

Raz po raz przytaczają także pomówieni a o uprawianie przez ni ą 
czarów, dowody naje,j pycht;: . zuchowals two. sprzeniewierzenie 5ię 
religii chrześnicija ński ej, regu łom pobożnośc i i mora lnośc i . przyp i
sują bluźnierstwa rzucane Bogu i jego świc;:tym. 



Fragmenty scenariusza spektaklu: 

SĘDZIA 

Kiedy pierwszy raz usłyszałaś Głos? 

JOANNA 
Miałam trzynaście lat, gdy usłyszałam głos Boga. Miał mi pomóc 
i prowadzić mnie. Gdy usłyszałam go po raz pierwszy, bardzo się 

bałam - był środek dnia, łato , byłam w ogrodzie ojca. Poprzedniego 

dnia nie pościłam . Przyszedł od strony Kościoła, z prawej strony. 

Głos rzadko przychodzi bez światła. Zwykle towarzyszy mu wielki 

blask. 

SĘDZIA 

.Jak mogłaś widzieć to światło, jeśli było z boku? 

JOANNA 
W lesie słyszałam go z łatwością. Kiedy uslysźałam głos po raz trzeci, 
poznałam, że był tCJ Głos Anioła. Zawsze mnie strzegł, zawsze go 

rozumiałam. Mówił mi , żebym była dobra i żebym chodziła do 

kościoła. Powiedział, że musz<; udać się do Francji. 

SĘDZIA 

W jakim kształcie pojawił się głos? 

JOANNA 
Nic więcej na ten temat dzisiaj nie powiem. 

[ ... ] 

SĘDZIA 

Co mówił? 
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JOANNA 

„Id ź do Francji , prze rwij oblężenie Orleanu, które teraz ma miejsce. 

Idź do Roberta de Baudricourt, kapitana w Vaucoulcurs. On da ci 

eskortę." Odpowiedziałam, że jestem tylko prostą dziewczyną, która 
nie ma pojęcia o jeżdżeniu konno i walce. 

[„.] 

SĘDZIA 

Kiedy ostami raz słyszałaś glosy? 

JOANNA 

Słyszałam je wczoraj i dzisiaj. 

SĘDZIA 

O której godzinie je wczoraj slysza laś? 

JOANNA 
Pierws7.y raz rano, raz w nieszpory, i jeszcze raz na Ave Maria 
wieczorem. 

SĘDZIA 

Co robi~ś rano, kiedy głos przyszedl? 

JOANNA 
Spałam. Głos mnie obudził. 

SĘDZIA 

Obud ził cię, chwytając cię za n; k<t? Dotykając cię? 

JOANNA 
Obudził mnie bez dotyku. 



SĘDZIA 

Czy widzisz coś oprócz światła? 

JOANNA 
Nie mam pozwolenia, żeby o tym mówić. 

[ ... ] 

SĘDZIA 

Czy to Bóg polecił ci ubierać s i ę jak mężczyzna? 

JOANNA 
Mój strój nie ma z naczenia. Nie za łożyłam go za radą człowieka . 

SĘDZIA 

Czy miałaś poczucie, że zakład ając go postępujesz zgod nie 

z prawem? 

JOANNA 
Wszystko uczyniłam za sprawą Boga. Jeśli życzyłby sobie tego, 

założyłabym inne ubranie. 

[ ... ] 

SĘDZIA 

Pod jaką postacią ukazał ci się Św i ęty Micha!? 

SĘDZIA 

Miał koronę? 

SĘDZIA 

Suknię? 
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JOANNA 
Nie widzi a ł a m na jego głowie korony. O sukni nic nie wiem. 

SĘDZIA 

M ia ł skrzyd ł a? 

JOANNA 
Tak. 

SĘDZIA 

Czy był nagi? 

JOANNA 
Myślisz, że Boga nie stać, żeby go ubrać? 

[ .. . ] 

SĘDZIA 

Opowied z o martwym dziecku wskrzeszonym na czas chrztu. 

JOANNA 
Dziecko mi a ło trzy dni . P rzynieś li je pod obraz Matki Boskiej. Powie

dzieli ml! , że mogę się tam pomodl ić ra zem z dziewczyn~mi, które 

się tam zebrały. Poszłam i modliłam się. W kor1cu dziecku wróci lu do 

życia, ziewnęło trzy razy, zosta ło ochrzczone i umarło. Pochowa li je 

w poświęconej ziemi . Mów ili , że trzy dni minęły od śmierci, dziecko 

było czarne jak mój płaszcz; a le kiedy z iewnę ło, sk<'ira zaczę ł a nabie
rać koloru. Bylam z innymi d ziewczynami, na kolanach modliłyśmy 
się przed Matką Boską. 

[ .. . ] 



JOANNA 
Od czasu obl ę7.e nia Orleanu glosy zwracają się do mnie: „Joanno 

Dziewico, Córko Boga." 

SĘDZIA 

Skoro zwiesz się jego córką, dlaczego nie chcesz zmówić Ojcze Nasz) 
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+ REMIGIUSZ BRZYK 
Absolwent Wydzialu Lalkarskiego PWST we Wrocławiu [1995) 1 Wydziału 

Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie [1998), gdzie studiował na roku 

prowad zonym przez Kryst iana Lupę . W 1996 roku asystował Lupie przy 

inscenizaqi Rodzeństwa Thomasa Bernharda [Stary Teatr w Krakowie] . 

Wyreżyserował m. in.: 

w Teatrze 1m. Stefana Jaracza w Łodzi: Forma wg F Dosto jewskiego (1998); Król 

Edyp Sofoklesa (1998), za który został nagrodzony „Złotą Maską"; Czarownice 

z Salem A. Millera [2000), za który zos tał nagrodzonym.in . Laurem Konrada 

na katowickim Festiwalu Sztuki Re żyserskiej ; Historię o Miłosiernej, czyli testament 

psa A. Suassuny (2004), który otrzymał „Złotą Maskę" za reżyserię ; w PWST 

we Wrocławiu Henryk V Sz ekspira [1998) oraz Księżniczkę na opak wywróconą 

Calderona w imitacji J. Rymkiew icza [2002); w Teatrze 1m. J. Słowackiego 

w Krakowie : Rzeźnia S. Mrożka (1999); w Teatrz e Starym w Krakowie : 

Wiśniowy sad A. Czechowa (2001); Car Mikołaj T. Slobodz1anka (2002); 

w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku : Dialogi o zwierzętach A. Zelezcowa (2003]; 

w Teatrze Polskim we Wrocławiu : Mary Stuart W Hi/desheimera (2003), który 

zostal ogloszony artystycznym wydarzeniem roku 2003 we Wrocławiu ; Juliusz 

Cezar Szekspira (2007); Berek Jose/ewicz [2010) ; w Teatrze Powszechnym 

w Warszawie : Malv bies W. Soło gub a (2005); w Teat rze im. Norwida w Jeleniej 

Górze : Okrutne i czule M. Crimpa (2008); w Teatrze Nowym w Łodzi : Kaleka 

z lnishmaan M. McDonagh (2000) ; Kadisz G. Grigorija (2001); Brygada szlifierza 

Karhana IJc Kani (2008), za który w 2009 roku otrzymał łódzką „Z łotą Maskę" 

oraz Grand Prix na I Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Po stSoc Fe stiwal 
w Krakowie·Nowej Hucie. 

Trzy ostatnie spektakle wyreżyserowane przez R. Brzyka to projekty 

T. Śpiewaka . Stanowią one tryptyk - „spraw n iezała twionych , trzech upiorów 

współczesnej Paski · - dziedzictwa PR Lu - Brygada szlifierza Karhana (Tea tr 

Nowy w Łodzi, 2008), tradycji współi s tnienia Polaków i Zydów - Berek Joselew1cz 

(Teatr Polski we Wrocławiu) oraz rel1gi1 - Joanna dArc. Proces w Rouen [Teatr 

Polski Bydgoszcz, 2010). 



+TOMASZ ŚPIEWAK 

Dramaturg, tłumacz, kierownik literacki Teatru Nowego 1m. K. Dejmka w Łod z i 

w sezonie 2008/2009. Absolwent Uniwersytetu J agiel lońskiego, Uniwersytetu 

Gutenberga w Moguncji 1 Columbia Universi ty w Nowym Jorku . Po powrocie do 

kraju zaczą l prace w teatrze jako asystent W. Klemma przy spektaklu Omyłka. 

Baleslaw Prus feat ManaKanapnicka wg nowel Mendel Gdański M. Konopnickie1 

i Omyłka B. Prusa w Teatrze Pow sze chnym w Wars zawie [reż. W. Klemm, 

2007) i dramaturg R. Wilsona przy produkcji Akropolis S. Wyspiańskiego 

w Teatrze Dramatycznym w Warszawie . Przez sezon 2007/2008 nie eta towo 

związany ze Sc eną Dramatyczną Teatru Jeleniogórs kiego im. C. Norwida, gdzie 

pełni I funkqę dramaturga spektakli Kariera Artura Ui B. Brechta (re ż. W Klemm, 

2007), Klątwa S. Wyspiańskiego (reż. t. Kos, 2007), Elektra Eurypidesa 

(rez. N. Korczakow ska,2008) 1 Okrutne i czule M. Cri mp a (rez. R. Brzyk, 2008; 

takze autor opracowania muzycznego]. Opracował tekst przedstawienia 

Starość 1est piękna E. Vilar [re z. t. Kos, Teatr Polonia w Warszawie, 2008), był 

dramaturgiem i współautorem utworu scenicznego Nelly wg Skrzywdzonych 

1 pamżonvch F Dosto1ewskiego [rez . N. Korczakowska, Teatr Dramatyc zny 

im. J Szaniaw sk iego w Wałbrzychu, 2008) oraz di:.amaturg1em 1 autorem 

opracowania tekstu Brygady szlifierza Karhana wg V. Kani (reż. R. Brzyk, Teatr 

Nowy w Łodzi, 2008; nagrody „ Złota Maska", 2009; Grand Prix I Między

narodowego Festiwalu Teatralnego PostSoc Festiwal w Krakowie-Nowej Hucie, 

2009). Wspólautor adaptacji 1 dramaturgii Pasażerki na podstawie Z Posmysz 

[rez. N. Korczakowska, Wrocławski Teatr Współczesny, 2009) oraz dramaturg 

i autor opracowania muzyczn ego Króla_Oucha wg J. Słowackiego (reż . t . Kos, 

Teatr Nowy w odz1, 2009) Wraz z R. Brzykiem przygotował 24 wrze śnia 2009 

w warszawskim Instytucie Teatralnym 1m. Z. Raszewskiego czytanie Samuela 

Zborowskiego J. Słowackiego w rama ch całosezonowego projektu Słowacki. 

Dramaty wszystkie, w styczniu 2010 natomiast w tym ż e cyklu z B. Wysocką 

Anhe//iega Dramaturg przy spektaklu Berek Jase/ewicz w rez. R. Brzyka (Teatr 

Polski we Wroclaw 1u, 2010) Trzy ostatnie pro1ekty Sp1ewaka we współpracy 

z R. Brzykiem stanowią t ryptyk - „spraw niezałatwionych , trzech upiorów 

współczesnej Pask i" - dziedzictwa PRLu - Brygada szlifierza Karhana 
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(Teatr Nowy w Łodzi, 2008), tradycji współistnienia Polaków i Zydów - Berek 

Jase/ewicz (Teatr Polski we Wrocławiu] oraz religii, które1 poświęcona je st 

trzecia cześć tryptyku, Joanna d'Arc. Proces w Rouen (Teatr Polski Bydgoszcz, 

2010) Spiewak jest też współautorem nowe1 koncepcji wystawienniczej Domu 

Urodzenia Fryderyka Chopina w Ze/azowej Woli przygotowane/ na dwusetną 

rocznicę urodzin kompozytora w roku 2010. 

+JUSTYNA ŁA6DWSKA 
Scenografka, absolwentka ASP w Warszawie; dyplom przygotowala w 1998 

w katedrze scenografii u prof. Andrzeja Sadowskiego. Projektowa/a sceno

grafię m.in . do następujących spektakli : H1stana Jakuba wg S. Wysp1ańsk1ego 

w reż. P Cieplaka [teatr warszaw skiej Akademii Teatralnej, 1996), Alpeisk1e 

zorze P Turriniego w reż. R. Sabary [stołeczny Teatr Dramatyczny, 1998], 

Romea i Julia W. Szekspira w reż . R. Simona [Uckermarkische Buhnen Schwedt, 

2000). Testament psa A. Suassuny w reż. M. Bogajewskiej (Teatr Polski 

w Bydgoszczy, 2005) . Z reżyserem Janem Klatą pracowała nad: Rewizorem 

M. Gogola (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 2003), Lachami Watykanu 

wg A. Gide'a (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2004), H. wg Hamleta 

W. Szekspira [Teatr Wybrze że - Stocznia Gdańska, 2004). Nakręcanę pama

rańczq wg A. Burgessa (Teatr Współ czesny we Wrocławiu, 2005), Trzema 

stygmatami Pa/mera Eldritcha wg P. Dicka i Orestei? Ajschylosa (Stary Teatr 

w Krakowie, 2006 i 2007) . W spektaklach ze swoją scenografią zazwycza1 

reżyseru~e światła. Pracując w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, przygotowała 

scenografię i światło do Przebudzenia wiosny F. Wedekinda w reż. W. Rubina 

[2007), zajęła się reżyserią światła w Ka1tusiu Czaradzieiu w reż. t. Kosa 

(2008) i Płatonowie [2009) w reż . Mai Kleczewskiej, przygotowała sceno

grafię do Wita1/legna1 w reż . J. Klaty oraz Łaknqć w re ż. t. Chotkowskiego. 

Jest autorką scenografii , kostiumów oraz reżyserowała św iatła do Brygady 

szlifierza Karhana, Berek Joselewicz T. Sp1ewaka w reż . R. Brzyka (Teatr Polski 

we Wrocławiu, 2010). Zapro1ektowała też scenografię do niemieckiej sztuki 

Marka Ravenhilla Shaat/Get Treasure/Repeat w rez . Jana Klaty (Dus se ldorfer 

Schauspielhaus, 2010). 
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