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La habanera 
Carm.en 1'1uzyka: Georges Bizet 

Libretto: Henri Mcilh;ic i Ludovic Halcvy 

Miłość jest drapieżnym ptakiem 
którego widzi si<; tylko raz 
noq zbiera czarne kwiaty 
i cicho czeka na rwój czas 

Miłość Jamą jest granatową 
mÓ\vią, Że dzika jest i zła 
nie nasyca sic; wciąż od nowa 
na jej gnie'" nic ma dna 

ł'amour, l'amour, l'amour, l'amour 

Bo miłość to cygańskie dziccit; 
ani mu nie ufaj ani '.vicrz 
gdy gardzisz kocham cie; nad życic 
lecz gdy pokocham to si<; strzeż 

Przcklacl: Wiktor Brcgy i Kazimierz 

Gdy gardzisz kocham cię 
gdy gardzisz kocham cit; na 
lecz gdy pokocham 
lecz gdy pokocham to sic; str 

Miłość czarną jest pustynią 
płonie w niej samotny kwia 
miłość młodą jest dzicwCZ) 1 ·! 
która czeka tysiąc lat 

Jestem płaczem i westchnieniem 
płonie we mnie ślepy skwar 
bądź mą wodą i zbawieniem 
i ratunkiem dla mych warg ( ... ) 

l'amour, l'amour, ramour, l'amour 

owski 



Atrapa belladonna ro inaczej pokrzyk wilcza jagoda - ratunek rośliny 
z rodziny psiankowatych (Solanaceae . Ma wiele nazw zwyczajowych: wilcza •iśnia 

wilcza jagoda , psinki, leśna tabaka, bel1<1J nna. Występuje \.V uropic, Airyc Północ

nej Azji Zachodni j. Introdukowana w ze;:' ci Ameryki Półn en j. W Pol ce także ro
ślina uprawna i dzicz ·j•ica. W . tępujc głównie w poludniov;cj części kraju, ro"lina rzadka. 

Wszystkie organy rośliny S<! trujące, przy czym największe stężenia trujących alkaloidó 

znajdu j ą się w korzenia h i owocach. Owoce za\. i rają niem. I wyłącznie atr pinę 
w pozostałych organach - hioscyjaminę . 

Działanie szkodliwe alkaloidów polega na pobudzaniu przechodzącym w porażenie mó
zgowia międzymózgowia i rdzenia przedlużonego oraz porażani 1 układ 1 obwodowe

go. Przyjmuje się za dawkę śmiertelną 10- 20 owoców u dor sł)ch i 3- 4 u dzi ci choć 
różnice o ·obnicze są znaczne. Pierwszymi objawami z trucia je t silne pobudzenie i ·u

foryczne halucynacje. astępnie pobudzenie na ila się ż do y tąpien i a napadów szału, 

nierozpoznawania otoczenia, światłowstrętu, występuią m.m. zaburzenia mowy, w koń

cu utrata przyromności i w skrajnych przypadkach 7 on w\ yniku poraż nia oddechu 
podczas śpiączki. ~~lf:l;; 
Łacińska nazwa Atrapa wywodzi ię od imiema jednej z trzech greckich bogiń prze

znaczenia. Wła 'nic Atropos była tą która przecin I nic życia. Druga część nazwy bel
ladonna to po łacinie „piękna pani". WzięJo ię to st<}d, że Rzymian i używały wy ią 

gów z rośliny jako kosmetyku rozszerzają ego źr ni ei rn dające o im blask oraz ku-
tccznic przyspicszaj~icego i pogłębiającego oddech. 

Truj:o1ce jagody belladonny służyły niegdyś do trucia wilków. stąd nazwa wilcza jagoda. 

W okresie średniowiecza wilczą j agodą zabijano niekiedy skazańców. 
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pisarze, a dopiero w drugiej !\olej nok i j al(O auto

rzy gatunku. 
- Bo ich utwory to najzwyczajniej kawał 

świetnej literatury. 

- W wykonaniu wyżej wzmifmkowa11ej trójl(i 

!(1)1mi11al jest wręcz dokumentem epol(i. Analizu

jąc po jednej z powie/ci kaidego z tych autorów, 

przes1edzimy wszystl(o: obowiązujące typy urody, 

modę, sposób witania się, prowadzenia rozmowy, 

przekleilstttJa, humo1; a na k011cu rodzaj zbrodni 

wfakiwy dla czasów p1~edstawionych w ksiqżkach . 

- "'l'a rozgrzewkę porozmawiali' my o literatu

rze, pr1:ejdźmy więc do realizacji kryminałów w te

atrze. W październiku 2012 roku w St. Martin's 

Theatre na londyńskim \Vest Endzie obchodzono 

piękny jubileusz sześćdziesięciolecia nieprzerwa

nego grania „Pułapki na my zy" Agathy Christie. 

Ta ponad 25 tysięcy razy zagrana sztuka krymi

nalna jest w ogóle najdłużej i najwięcej graną 

sztuką na świecie. To przypadek. że właśnie kry

minał tak bardzo pokochała publiczność? 

- Wie pani, na s'wi cie - bez fałszywego wsty

du - sięga się po ten gatunel( do realizacji 11a de

skach teatrów. Dyrel.'to1zy w Nowym /o rl(u i L on

dynie dosl(onale wiedzą, co chce ogląda{ publicz

ność, zamawiają więc nowe utwol)' lub adaptuj q 

istniejt;cą literature na sztul(i l\1yminalne. W Pol

,·ce to nie jest praktył(owane, wystawienie k1ym i11a

fu na deskach teatru j est aktem obrzydliwym, nie 

do zaaf(ceptowania, niskim, kalającym świqlynię 

sztul(ijaką j ej·t teatr itp. Ti m, Że publiczność- czyli 

utrzymujący ze swoich podatków s'wiątynię sztuki 

podatnicy - chętnie by tak i k1ymi11al obejrzała, 

przejmou1ać się przerież nie należy„. I tu - trady

cyjnie -chlubnym wyjątkiem jest Bagatela. Wpro

wadzenie do repertuaru !(Omedii k1yminalnei1al(ą 

jest „Carmen. Bella Donna" Stefana Vogla, moż

na nazwać ges/em śmiałym oraz od razu sl(azanym 

na l(1y1yk.; przez znawców z powodu promowa

nia malo ambitnego utworu. Bo 1ak wiemy -k1)1-

minal gatunkiem „ niższym"jest ... A że laką „Pu

lapkę na myszy " grają w Londynie już pól wieku 

- poi.ski twórca nie będzie schlebia! gustom publicz

no/ci. I ju-i„. 

-Ale Stefan Vogel pisząc „Bella Donnę" w uda~ 

ny sposób sięgnął do źródeł tzw. ,.klasycznej" te

atralnej komedii kryminalnej, czyli „Arszeniku 

i starych koronek" Josepha Kes erlinga. To źle? 

- Generalnie: bardzo dobrze. I j·ądzę, Że pu

blicznoscstęskniona za tym rodzajem przedstawie

nia będzie ·>achwycona. Kreowanie wesołej- w na

-•7m wypadl(u dodatkowo: birdzo atrakcyjnej -
morderczy n i j est zabiegiem teatra foie skutecznym, 

więc skoro raz udanie wypali/o, to czemu nie wy

l(orzystać dob1)1ch wzorców? To głównie Polacy 

lubią wyważać otwarte drzwi, a nie jest to zabieg 

l(oniecz ny w przypadku 1?,omedii k1yminal11ej. 

Trzeba jamo powiedzieć, Że skorzystanie z wypróbo

wanych recept to nie plagiat, tylko podkreslanie cią

g/o.ki kulturowej. Nawet jesli ten zabieg dotyczy 

pisania teatralnych /\,omedii lpyminalnych. U nas 

raczej tego się nie praktykuje. Decydenci teatralni 

lubią, żeby po pie,-wsze: wsz_vstko było na nowo, po 

drugie: inaczeJ po trzecie: zupełnie inaczq W zwiqz

k,u z tym w Anglii grają „Pula pl({-' na myszy " od 61 

lat, a w Stanach od 1986 roku leci show prowadza-

Angeli k.i Kuruw~L1 i l'a t rvk Ko,11icki > 
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na sul(nia z „Wieczoru kawa/e1:>f(iego", gdzie sama 

spódnica składa sir z !(ilku warstw szyfonu, a f(aŻda ~

warstwa to pełne l(oło. W dodatku tal(1d1 sul(ien trze

ba było uszyć kilka, dla każde; z aktorek grajqcych -~ 
tf rolę w dublurze .. . Często te.i, '"Wlaszcza przy l(Ostiu- z uev?lillfii:•tw.i 
mach hi~to1ycz11ych, trzeba wykonywać precyzyjne ha- ( "J'· f w•t:lql 
fiy, naszyda z dżetów i koralików, apliJ(aqe z koronek. 

Z-~ 
IAT {Jall i(., J:u 

Właśnie dlatego zawsze jestem obecna przy ft:l/J 
przymiarkach kostiumu, któ1ych zwykle;est kilka dla <1 
każdego aktora. Krawiec musi się ode mnie dowie

dzieć, czy dany kostium będzie przebierany w traf(

cie trwania spel(taklu i ile czasu na tę „przebiórkf" 

ma aktor. Musi też wiedzieć, jaki będzie rodzaj m

chu wyleonywanego w tym kostiumie i czy na przy

kład w Jakimś momencie na scenie trzeba będzie 

pokazać, że kostium uległ zniszczeniu. Takjak np. 

j est to w „Cannen": spodnie Berniego zostały poszar

pane przez psy. 11-zeba więc było szyć dmgie, identyczne 

spodnie, w l(tÓrych artystycznie wysza1pa110 dziwy. 

Pełny zakres mchów aktora umożliwiajq tzw. 

„mieszki", czyli wszywane pod pachami żakietów, 

suleienek, ma1y11arek kawałki materiału, zaś dla 

umożliwienia szybkich „przebiórek'' stosu;e się k1y

te zamki, J"Zepy, zatrzaski (często w nieoczekiwanych 

miejscach) oraz różne teatralne „sztuczki", żeby widz 

mógł w pelnipl"Zeżywać to, co dzie;e się na scenie, a aktor 

skupić na swoje;· grae, w której nie będzie mu prze

szkadza I strój. 

Przyznaję, Że najbardziej lubif projektować damskie 

kostiumy i - j esli tylko pozwala na to scenariusz -

staram się zapm;ektować cos' interesujqcego, nowa-

< nna ]{okita i Angeli ka Kuro"'b 

torsl.'iego, o ciekawym kroju i fak

t11rze, by aktor/ei J1rezentowaly się 

j a!( 11ajatrakcyj11ie; 1111 scenie. Lu

bię podl(res1ać urodę !(obiel 1 atu

ty ie/i sylwell(i, dlatego w trakcie 

przym la rei( odpowiednio dobie-

ram proporcje, dlugos'ć kostiu

mów, a także obmyslam fiyzu-

1y i mal(ijaże, tul( by wszy.•tko ze 

sobą har111011izowalo. 

- Na l(ol01;fal(t11rę ij"r1.1ia

tlo. Trzeba odpowiednio dobrać 

barwy tiu dlu al(torów i ich leo

stiumów, 1 tal(Że mebli i rel(wi

zytóm Uważać na polysl( tka

nin i detali, l(tÓre mo1;ą odbijać 

światło reflel(tOrÓw (dlatego np. 

lustra wyl(Olllij"e się zmatowione

go plek .. si lub folii). Brać pod wua

gę .zmiany l(olorów w zależności 

od barwy lwia tel rampy. Uważać 

na bezpiecze1fsttvo i 1t1ygodę 1kto

ró11.1 - 111al(symal11ic, o ile tylko 

można ulatwić im pracę 1w scenie. 

I zadbać o wiele innych drobiuzgów, 

które budtijfJ niezapomniany kli

mat p1-zedstawit·11ia. 

Rozmaw i:i h ~ f:igu.1lcna Furclyn:i 





Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. 
JeciJnie dawka o tym decyduje - mówił 

Paracelsus, prekursor toksykologii. 
Wiedzą na temat ilości, proporcji i sposo

bów podawania trucizny od wieków 
dysponowały zazwyczaj ... kobiety. 

Pocho<lzila pra wdopo lobnic 7. Ga li i, z tcn:nów 
Jzisicjszcj Francji . Być możt: j uż w m ł ad o' ci ze
t knęła s i ę z z iela rski m kunsztem 
<l ru icl ów, ce ltyckich kap ł a nów. 

Dość wiedzit.: \ Żt.: kiedy poj;nvi Io. 
się w Rzymie, szybko zorientowa

ł a się, że jej um iejętnośc i bęJą bar
dzo przydatne. Zaczynała od drob
nych usł u g. Z c1.<1scm rzt:sza jej 
·li cntów rozrasta la s i ę, rós ł też i h 

status spo łeczny. Politycy pragną

cy złikv. idow<1 Ć ryw::di, bicJni 
czlonko..,vie rodzin patryc juszow
skich czeka j ący na śmierć boga
tych krewnych, żony, którym znu
dzili sir; mr;żow i e - wszyscy on i 
odwiedzali Lokustr;, zna n<} 7. tru 

cirn:lskich talentów. 
Jej s ława za tacza ł a coraz szersze krcrgi . Oczywiście , 

czasem o dzia l a l nośc i Lokusty dowiadywa li się 

n i ewła ściwi ludzie i Ga lij ka trafo:da do lochu , ale 
wpływowi obywatele, którym zalc::żało n~t dyskrc-

cji, potra fi li i <ł zeń wy iągnąć. Wreszcie z jej usł ug 
pos anowi la skorzyst· 1 ć jedna z na jważ ni e j szych 

osób w państwie cesarzowa. 

Agrypina Ml< dsz<1 miała dość rzą
dów swoiego męża I..;.Jaudimza 
i ch ciała widzieć na tronie syn;1 -

erona . Ma rzeni a pclni ly się 

dzięki kunsztowi Lokusty i jej po
trawce z grzybó„v. Truciciel ka 

znÓ\.\' lra fi b do cicmnicy, a ł e . e
ron szybko H st;1 m tąd wyci ągną ł. 

s~1m potrzebovva ł jej pomocy. Ga
lij ki usu nry ł a z drogi Brytanika 
(syna Klaudiusza i prete ndenta do 
ce~ars kicgo tronu) i wielu innyc h 
ł udz i , których cesarz nic m i a ł ocho

ty ogląd ać. Pod jego patron atem 
kariera trucic ielki kwitła - ponoć 

nawet uruchomił a wl a sną szkoli; zielarst\va i tok
sykologi i. Dopiero upadek Nerona położy ł krc~ 

również jej dzialal no5ci. W 69 r. n.c„ za panowania 
cesa rza Galby, zosta ła \\ ' końcu skazana na śm ierć. 
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Jak podaje W l::i dy!>law Kopa l iński, je j i m ię ~ta ło sic; 

synon imem zabójcze j trucicielki, morduj ącej tyc h, 

którymi powin na sic; opickm.vać. 

Truc i znę od stu leci uznawano za broń kob iec<J . 

\ Viadomo - mężczyzna wo li rozplawć kogoś topo

n11, nadziać na sztych i skręc i ć 

komuś kark, by na koniec dn ia 

zas i ąść ze szklanicą w n;ku, 

z poczuciem dobrLc spdnionc

go obowi~izku. Ale kobiety ... Dla 

n ich te metody S<) zbyt p rymi

tywne i prostacki·. One lubią 

dosypać, zakrop li ć, wym ieszać 

i na koniec przynieść ofierze 

śmierć z uśm iechem na ustach. 

Po toksyny s i ęgały z upodoba

n iem J amy w ielkiego ~wiata, 

arystokratki , magnatki i królo

we - jak choćby Lukrecja Bor

g ia, Katarzyna Medycejska lub 

mark iza de Brinvilliers . Ale 

choć taki elitarne skojarzenia 

działa ją na ludzką wyobraźnię, 

to jednak zdecydowanie większe 

„osi<ign ięcia" w dziedzin ie truci

cielstwa mają na koncie kobiety 

niekoniecznie uprzywilejowane, 

z:i to prLeznaczone bardziej do tego, by pom::igać bliź

nim. Położne, zi ' ]arki , picl<;gniarki - historia pełna 

jest postaci, którym pomyliły s ię powołania . 

Ot, c hoćby Kata rzyna Deshayes, po mężu Montvo

isin, zna na lepiq jako pan i La Voisin. Je j kariera 

w XVII-wiccznym Paryżu do złu lzrnia p rzyporni -

na ł a losy Lokusly. Akuszerka i z iela rka, szybko 

za j~ Lt sic; dosl;1rcz;iniem klienLom wyra fi nowanych 

lru izn. Początkowo Jzia lala wśród równych sobie, 

paryskich mieszczan. Szybko jednak zorienlowa

la si\· , Że z nacznie w ic;cej zarobi na kontaktach 

z a ry::.tokrac j ą . Prakty-

kowa la chirom a ncj~ 
. . 
1 czarną magu,:, przygo-

towywala też magiczne 

eliksiry miłosne. D amy 

dworu francuskiego od

wi edza ł y pan i ą La Vo

isin tak licznie, że z listy 

je j kl ientów można by 

u l ożyć ówczesne „Kto 

jest kim w Pa ryżu". Wy

starczy wspomnieć, Że 

z jej u s ł ug korzysta ł a 

m.in . markiza de Mon

tespan, n a jważ niejsza 

faworyta Ludwika XJVI 

Wdowa Montvoisin 

mozc mogłaby da le j 

dzia l ać bez przeszkód, 

gdyby n ie slyn na afera 

truc icielska, która wybu

ch la w 1675 r., po proce

sie wspom niane j ju ż markizy de Brinvill iers (otru ła 

swojego ojca, brata i dwie sioslry, aby od ziedziczyć 

rod z inny ma jąte k) . Śc iga ni e tru cicielek i cza row

nic sta lo si~ priorytetem sł u żb ś l edczych kierowa

nych p rzcz Gabriel a N icolasa de la Rey nie. Pani La 

Voisin trafila w ręce kata . Mimo wyra fi nowanych 
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Ray Conn cy 
Okno na parlament 
przekład: Fl/.hict.1 \\'„ź ni .1 k 
rcżv""ia: l'.1\\d Pil<r.1 
sccnOl!f'1łia: j l);111n.1 Sd wcn 

występują:\\ ojcit:eh IA·rn1m\ io./ ,\Lirek llogu•
ki, P1 1.un)'ł.m lkdkm\,k i, )11 li mz Krzyw tuf 
\\ ,mam J.... l'iutr Rc1~.1n,ki. \Larc~ I \\ ic n 1d1m\'
,(.;i, ;\l1rh. 1ł !(. ,.;,ll1i, l'" ulina ' .1por.1, .\kk,.111-
dr.1 C .odk\\,k.1. L"•' :\!it111i, Alaq.1 Kuh1cl,b, 
, \ nn.1 Br.inny. 

Premu:ra 

William Shakcspcan: 

Hamlet 
prickład: S1.1111, l. l\1 l br;ańu„1k 
reży„cr i a i ccnografi a: ;\laric:i S11hnci1'1•ki 
muzyka : Hok , (.1\\ 1{;11"ki 
kostiumy: !\l.1).!,l.1Jrn .1 Suhociii,k.1 
ruch "eniczny: K.1111il.1 l.111km1>k.1 

1 \ \ 'n11 ld Jurni 1cz 

wy• tfpui•J= K.1rnl11u l lupk„ / \l.1µd.1 ( 11+ i"'"k.i. lln· 
n11.1 '\tgd. t ~o~Li111ti l· '.\ł.irLk Bugud.;i , \t11 l 1.1ł Kn 
\rn~ \\'t1JL- 1L r h l .t..unu\\ IL'1. , Pwir l\c',1111 ... ~i . . \Lun ! 
\YtL' rL1dt11\\ .., k1. 

Jewgienij Griszkcrn icc 
Ci wspaniali mężczyźni czyli 
Oblężenie 

tłumaczen i <': .\j.\n ic , zb Lubnmir.1 1'1111r1111 ka 
reżyseria: MalgnrL.11.1 Boj.\ajL·w,k.i 
~ccnografo1: Dominib Sk.11.1 
reżyseria ~wiatd: :\!arek Okni.1C1. 

wy~ t epują: "-:1111 tlu Kli mcz .ik J\lid i. tl Ko,ciul 
/\Larn I \\'iL rci d1 11\\ ~ki, .\d.iJ ll S1..1rck /\tarek 
K. tl uŻ\ 1i,ki . \l.1rc i11 Kobi" " k1 

Premi;;a - f'1dd:.0 11il1 201 I 
( ,:a, 1111 ·>111i.i_•r<~·r,1kl11 / IJll 11111u11. /,ez f''"'"' 

T ytt ilm•c nk1111 zna1dujc ,;~ \\ cbkl111.) \\ny ni 

:1p.1 rt .1nw111 i. h 11 dm" m. \\ k11 '>r) m 11 .1 rand
k~ umJ\\ 1.1 'i\ 11r1.cdu1·!"' 1111111'1' r z ckrc· 
11rk.f <lj'Ol}'L ,·1ncj p.1nii . . \ h p11.d1iLg rn111.111 
ty<zncj ,c11.1d1ki \\ z.1-..1clnic '\ 'P' "''h 1.1111 -
ni.1 "'c ih,k1 ktl ncr. 11.1d;·orln' v kin1m nik, 
zdr.1dz.11n m.iż. c1apm,.111 'Lkrc1.1rz or.11. 
bcz11 h dnL r .do z.1klu 1<11\,t1lt' \\ "knil' . 
\\'s1 ókzc'11) mi,tr1. ll1)..'lthk1c i Lir') - nit -
zrc>I\ 11.1111 .1 utor \/11r1/11 iJ Rai ( .!Hiile\ 

pisl~}L okno /li.I p.ir/1~/110/f jll•llll:\ flll' OłC~ ll • 
je\\ idzom d\\ ie god1i111 I\ p.111 i:ilq z.1lo,l\\ . . 

S1 · l-..1.1k l i t " I ~ L \ tio 11\11 t 111 \ m< 111 • ..-. ktu ... 
nut q:;::t nr(~\1,1 lt" l 1111 ł(l• l . ll \ \\ po~t.lll 
I l.1111kt.1 d111111 1111 11· n.1 n: 1h·1111\ pr1t 7 l 111chJi 

C )Jl . t ' H''IWlr '11) impt r.H~\\ n.tk.1 l t1l ·! ) I H..7. 

\\ Z _~ll(dll U.L ko /I'\ 1 nli.1r~ \\ \h. '.I ~ L o pr.1\\il~ ( I / ...;. I 

l.ul1.1t· krt'•lt'-1\\J i ptndnnn 1rn,rd11r . Khu.10 
\\ , ! dl.1 "1" kt.1klu „Lt.:n.1 l'- ~ 1 roi'"IJlu\\, 1 I Iamlt1.1 
z I ludh m ( >1u· t1L \\1 m.\\ d11t\l lt 1„1 ... n\HI 1r.1 

dyf jl l )ud1 IJlt• lL I •. l 0 11lL 11.1 7. }·J\\ „ ~f-lrl ,! pt?l7. 

. 1kr11r.1 I lur h ,. 11ikn.)1" 1 J.1mlll.1 . ( >p-; t il ~ 11 
11. unll t \\ .1 k jt·dn.1k 11' '-~ • łrc;łi110~ P1 1~ 
pd 1tt.1 i i.:.1 1 m1lu,, tło ( )h 111 i '' i.1r.1 \ 

,IJ l\\l.~11 p.11h l \\.I 

l'dncm u humnr u i irimi i O/>ls ,: 11i11 ru
" j,kicgo d ramJturg.1 1<"1\):1< 11 1].J (,ri,z
kowca, róy" rk.1 \ l. 1łgurz.11 .1 Hog.i jt \\ 
, k;a - nada l.1 w~hit n i L p<>J, k.i i h.mlzu 1k 
tual 11 .1 W)mow~ . 
Śmiqcmy ,j~· 1.11cm 11 ,1szych j'fl.)\\.1 r 

i p r'IF\\) ' I. qd1, I z 11 .1 Zl'J ul.11'1,kicj t.111 -
1.11. ji. Ś1111qcmv , j~,_ c huć 'mii:ch z n.is"' ' 
myrh zn,1.1w 1.1 g11rl'.k i< rt llck'Jc. 

P;1111 \;1kntim: 

Kochankowie 
nie z tej ziemi 
przekł ad: Elżhi1 l:i \\'oźn1.1k 
rt',;),cria: l'i111r l ' rh;i n i;1k 
scenografia: ]11.1 11 11.1 'l rl1ncn 
muzyka: ll11k, l, 11, Rm ,i.. ; 
wy't~pują: "-·m·li·1 Ch.1pk11, E1\.1 ~l11 0 11i, .\l.1:
cl.1lt 11.1 \\'.il.1< lt . .\I.an k llug11rk1, l'r1c111) l.111 !{ d- t:-,......:i..,;.,d4!:; 

ko\\,kl / Sdia 1i.1n (>herc, l >.in11'1. St.m z<11sk1, 
\,l.1111 "z.ar< k 

Premiera 111•1/ 20 /IJ 
C.:.11 rnm11i11 .pe 1a ·/11 1 zo 111111111. 

Tennessee \\ illiams 

Tramwaj zwany 
pożądaniem 
przekład: l:ugrniu,z C\b l,ki 
rr:lrcria: I >.mmz '11.1rL7e\\,k1 
\Cenografia: Jn.111 11 .1 , !wen 
mu11b: llolc l.11 R.11 ,k, 
wy lfpuj.1: :\l.1gd.1k11.1 W.al .1d1, l·,\\d111a St.ar 1ki . 

11 la.al Knlui ki. l'r1em1 ł .m Re .!ko •. k1. Sl.m onnr 
, 1' 11 i r1„ I ~\\ 1, htoń . • l1d1;1ł Ko'4.·111k, 1'< n.11.1 l'r1c-
1111k / 1\Jd;samlr.1 (,,x]lt ,..J:a, :\l.1rci11 '.l..acharzrn ki 

Premiera - ,\, e11a n.1 Siire'f!o /i;1ap11d 211/IS 
( • ITll'ilnta rpck1.1klu 15111i11m11, I rr:<"TU'll 

( flarhdo, o psima i dt•ci) 

1łu rnaczc n ic: I >nr11t.1 Jm.111k.1 ( irl il' 
róy~eriJ: ~l.1L:orz.11.1 ll11~~ i n"k. ' 
\'cnugrafia: ~l.1cicj l lmjn.11 ki 
opracowanie muzyczne: R.11:i1 K1m.1kn k 
J<'",;)'\cria świa t ła : ~ l.m k C lic 111.1rz 

wy trpują: l·.\\dm.1 S1.m 1k1, !\l.1,.;1b C ;r.111m\ k.1, 
1111.1 Rulrn.1, ~I.nek Kalużv1i k1, 1 r.- i11 Kub1t'r

,1-;;, :\ltdial Ko\rnik, ,\d.1111 .Sz.ir<k 

1111itpnru1.urni ni.1 7 r \\I~ · 

1~111 P10Hl' i i 11J1triln) -hnu pod l .111llhm111 

z 1m1tu k1n 1 d\ tt 1· iry 1„1kud1.un h !11d11 }', 
... l ,L d 1 j"ll\\lt '4. i kr) fl\l ll,l lJH lll~ŻL ., Il I 
L1, 1!'11111m.1. ,\ r1 r.1J.t1,f 1rn kn 1 1m-..11. ,-.1m\; 
Su'' 1 :O.! in.„ 
l'd11.1 .rng1 j k.u,.;:u h11m11n1 kom łi.1 z \ł.1 
d.ol Il \\',d d11 • .irnlrn. ( h•pkn !>11 r km 
ił) p 1pul.11n1 ·,i. 

„11.irhrlo. of'-' d1 i d::tr'1',.1d1 ·• t11oj:lob1 
•it 1111 ,,1·11•11/ „ Ił . ~rot ko ,, 11tr1jcf mil Itr". 

poclob111r .1.iA film llmodrwartt. f>ri/1 -
l,·„11-.mc tllflZr l')'t" tym. ktrirc: b1·I \' "1•11 

k11mi, 1.rm k11it-,· duv hl',' nwt4.um, l(ttlre 

grtt}i/ 111.itk1. wszystkim mutkom, mr~jq 
matmr 1111i\\ 1 o ntcZ\\ yk lym •pckt 1 
Idu jL"g11 r~żr~crb ;\l. 1 łg11rz.:11.1 llogJ 
Je\\ k.1. S11•1111 .'irblj 111111·i1~ ·/1•1.11 <rod 
.1111k11 /;urbdo bogi111 ro~dli11·osi1 

jt.<1 fl<lllll(lfll' I 11//rtl>)'ll'll}', "fii/;i, ktrj,\' 
r1-.1gn1I' .ynq n1/ą grbv. Lvna :: 11.11ia 111 

i m tlufci'I. 7..1 na :: 1Hi11 irtl1cm i /111 i<'
d1em 111i11w 11'.>Z}'>tko. 11<111•r1 Jc"1i Ili\' 

w;zpn ;ui. od c/11wnu jo11·1l11)' 111.111u•i. 



pr.1.c:klad: J lzhiua \\'oh1 i.1k 
reżyseria: \\ 01nc ch Pukor.1 
~ccnografia: F>n:I :-..:api1'1rku'"k1 / Jo.urn.o Sch11< 11 

wyMfpują: \lin.1 K.1111i(1,ka, K. t: rz\ n.i l.t1\\ 111 , ~c;,tio'lllPllllll~ :ł 
~1.tłg„r1.11.1 J'1,korz / ,\1111.1 Rukll;o, Kr.1.)Vlufllo 
1 ltc·11tk. Bu"d.tn (,r,,, ho'" icz . . I.t r i< i Slut.t, ·1:1-
.i, u,z \\'tl.'l.'hc)rd>, l'r1cm)'b\ Rl,lkm\ k1,J\d ;it11 
S1:1r<·k, Luk.tv Zurck 

Premiera ma1 /99-ł 
< -ZaJ trrt"111tll <['c7(.UJkl11 I H mimo I pr~ 1101 

l~li.1 K.1z.rn 

Układ adaptJcja: R d1"l.1\\ l'.117oi: ha 

róv rria: :\lkh.tl K<1t.ni,k i 
~cc'nogr.JfiJ: ' linn.1v Br,- iń,kt 
OlUL}ka: .\IJn:lll .\ltr11\"k1 
pmjckcjc: ' li1111;i,z I :C-r;:rn:mn 
rcży~cria świateł: .\Lirek Ok ni .10. 
wy\l~puj.)! \n11.1 l'olJt•, , \11c< l1k .1 Kun•\\ 
n.t ~ur 1k1, P 1\\ I ~ .111 k1 \\ ari. l >.inu z ~1;an. /'L\\ „ J.1 , 

Sł.1\\tt1ni ·11 1 inz 

Prapremiera - /ut\ 201? . ~ 
r;;;.i; /TU'fllll•I rrl(takfu J;!() J/llnlll, I f"'ZC'Jll'il 

l'.1,d L111J m,ki 

Pokój na godziny 
przckh1d: J.11 1 l'.m d (~.I\\ lik 
reżyseria: \\'aldcm.1r S1111,t;: 1,1cw1u 

~cc:nogrnfia: \1.iriq l'rc\ er 
opracowanie muzyczne: l'toir Knh ic 

wy tępuj'l' l r\Zt il .1 ( ; r.1hu\\\k.1,\\'<o1c1n h L<-
111111\\ 1.:1„ l'.I\\ cl 'i.11 .1kic·\\l .:z. \ l.m k !logu, ki 

l/l<IT'Z<C 2())) 

//ll'u „,-, •rrkt.1łl11 'lfl 111111111, bt- r~('l'll'\' 

l11gm.1r \ tll.p 't 

Noc Helvera 
reżyseria i ccnoi:rnfia: l11g 111.1r Villq1,1 
muzyka i opracowanie muzyczne: ] Init· Lm Km 
rcży,uia świateł: .\lard.: Ok111.1cz 
występuj;!: .\111 1.1 Rokit.1 i \ Jirh.tl " '"' i11k 

Premiera - 111<11 " " ! OJ I 

l.t·gc nd:tn11 'P"k1.1kl 'li:.itr11ll.g,1tc l 1. Z.1-
i.:r.11t .;ro11 pnn.1d 1150 razy. \\h+' \\t\LCJ 
dl~ll1\ fi !ll Z 01!ct(ll\ I 

l'u~rij' r .. ~fJ,/"'lfll 111 [ łn .1 irn111i i if\,1111 1101•0 

\'\. l l~ t· 11 I\ Ili, J•lk llll \lllllt 111 \ 11\1. d 1ir1J.\I\ fil i 
\\ k.lz1h ~;1 ' icku . S1 kt 1kl. kt•'• rl ·i.:u lll Ph 11 1 

jl''' l.t.c ~k i .1ktor t dr.111Mt11r~ 1' 1 d I mdu• k~ 
;, 'l i p~v11.: rn ic.:..,1„tnk.} .1h!<.tflkqi. pnh ,ki 1 .1 11 

„1Hd11. \\' h.tlr l' łL1µJtt:l.J, 11.1 ~Clili n.1 ~ .• rt.: 

~Ił - 11111 LIU \ 'I l łi)!J.t1Li,„ \\ L1r1 11 ,1l111 I llłh rpu. 
1.1q1 \\.ilikm .r.1 Sn11g.1 IC\\U.t. 1 

ruz i'"' :t.i;< te j:todz. 

'rx / lr!i-t •J n.1jh p 7) jK•I ki dr 11n.1t, 1.1> 
\', t.11 \' ll•JJ.!ll u„t.lłl'lt.h ll l l.11 11• !/po\, ~ ; 

" .1 ,h tkllJ·l' - n1, p• łn\1t1 n.1rn1\10n\t·1 „p111k.m111 
h\oJg.1 1•·· 1h . Ci\· 1u'' 1 dr.1tl),ltU1).!.i.1 Tt.p.1f pr1tc l 
t.l\'-ltlll.~ 1 ir1łq.;. 1 mi~dz , i11n~n 1 1 11.1 l}IH. i.1k 

11 n r ~ l1 111·Jl·J i 1.ig~11lko\\ą. , 1 \\ r1.:1uh. 1 j{ JJH•h'Z 

11 .1 Jnl rd. 1q.1 ponU\t i .l~ 1h\1-1 iL1 l1oh lh fp\\, 

\\'i ll iam Sliakcspean: 
Othello 
przcklaJ: St.111i'l.t" B;1r.1iirz:1 k 
rcży,c:ria i \Ccnoi:rnfia: \( ,1ri< j S11hu,11i,J.,.1 

muzyka: llol<·'l.1\\ R.m ,i., j 

choreoi:rnfia: K.11111}.1 J.111 km"ki. \\'j1„ld 1 urrn il'z 

W)'lfpUj:J: \l.1n:cl \\l1-rmh11\\ ki, r.wl.1 Cr.1h11\1 -
k.1, \l.1rci11 S1.111k11 . .\!Jgd.1lrna \\'.1l.1rh I K.11ml.1 

K.11mcz 1k. \lt, h.11 1\.11,<iuk. \.1111.1 H11l-;i1.1, 1'101r 

lloz ui ki, I l,triu" St..rt '·"'"ki. J111i11,z Krz\' ·tuf 
\\'oJ-il'Ch ł .tl>rl ll\\I Z, 

,\ntoni Czechow 
Wujaszek Wania 

. (H<>H Bwm 

tlum;1czcnic: J. rn,l.t\\ h\.t lkit:\ 1<1 

rc-i'.y cń;t: \\',1ldl r11.1r Śrm.L! . t'tl'\\ IL Z 

\ct:nngraffa: .\l.1<it j l'rn.r 
oprJcowimie muzy!'a: 1'11 1tr \\'.d1;.;i'11,ki 
muzyka: :\ !.11t 11,z Smig.1 ;, "tez 

wy,1c:puj;!; l':I\\ ·ł S.111. 1kin\ io L'r.zul.1 ( 1r.1l~•\\
'ka . :'.l.1~d:tll'n.1 \\.tl.ąh, \hrj.1 K11h1d,k.1, D.1 
rn1v St. rc:tn\'ki. \\'111u<:rh I n>llO\\ irz, :\1.ir<k 
ll11g11 ki , Pi111r Jfo, .111 k1 

h•tfl{'utl :!O 11 
1•rl;t<1~·/11 I W 111111111 I f"'" 11 .i 

róy,cria: l'tol r rh.in1.1 k 
\CcnogrJfia: .\kks.111dn Janicki 
mu..1.yka : :\Lm tł Cit r \ lhki 
W}'\tępuj;1 : Kr \' 1111l llodm1t k, J.1kuh llohmil'-
1\ Il z, \\'oj< inh I <:111111\\ tr , \l.1rrtt1 Koh1n,k1. 
.\lid1.1l l\.o\rnk. Sl.1" "111i '>u .nil'r. Luk.1 i'11 
rek, :\l.tn'l' l \\ i:ruchm"k1, l'iou l rl>.tllt.t~ -

."iztk. pin"''ki <Jrhdlo j"'t pdrn koloru\\ 
i 111kil·n1 mtl11,r i 'rzucie Ot hl' ll. 1 1 J)c,. 
dl mony il''l \\il' cz llll' nil'Z.t pok111011} 111 

pr.1;:r1il· 11 il'm . 1~· " 1J.Jtk11\\t', 1r.1g i1 .n l 
uc/utic.: :t htu l o\\~tnl Il'.'' n..1 intt.:n'~'' fll" J 

1 1.t111H,·t rn ,~u, 1 n~t\ 11 k1.. i 1.. i r i ·lc.· ,n1 ,\1.t . 
ll.1zu1c 11.1 rt\si\'Clt cm11q:irh . ll'' I \\t lk1l 
1 p11r .1ż.q.in· ~' ~\\ c· j , ilt. 'f" n dr.1mat i.,, 
n'm nic z histnri.J k'l '10tiih11, zr, ·, łkm llt\Z

<Z.tn h 111l'ch.111izmi'•\\ , imn~ i u Z<'Zlr.11\. 
ru{n;ll·!" j 11. l·11 11 :1jn·1111 i< J z~. Knch.mko

\'. r11g.1i1;i7.dr11,1q re: z-

:i" il' h' .111:i \\'o jntckt<:go 1 Jl').!O 'to "trzL' 
•Hl) Son i 1.1 11iu11.1 'i\ n.t 'kot ek n il " <'Z l -
kl\\ llllJ \\ iz\ I\ 

l'rnl~" '' Sic:rit:l1r.1ko\\ i jcgrt dl'ktqzu 
i 1c 11 ptc kn.1 żon.1 I ldrna wprow.1d1,1i:) 
Z.l ill VI nic I\ lku \\ . \'r it· .tk I \\ 'lfl .1 du-
11111\\ 111 k1'm . 
Z 1n111i:1. d1 '1 .t ll\t:lll i cluluśr i .! \1 Inni 
C '.t:dlO\\ \ 1111;;1.<.:ku li u/li 11powi.1d.1 
h1't 11ri,· 11 .1 1111,·1n yi: h 1 h11t' ntnp lni11-
1t\'r l1 llltlrt,Li. 

Ttl tw/1 m11 Andrzej.i S:1r.1ntu1t11\\ ir , l• • 
hly ,kotl m.1 km11l·J1.1 t• \np1ił1 Zl'll)'l' li 

111 Ź<"z~z n:od 1, n i 1·z\\)klcz.1l>.mu; 1 . 111 . d i .. 1 

„,,tnll'zq' n.Hun. Zwi.izki z kohill . 1111. rL 

l.1 qrtll'1\\,i lll J'fZCZ l„o l t.tl <To '•\\, p11 k.1ZU H 
ni,;m ykk han\ ny ohr.11. 11w,ktl').!O <" 1.11.1 . 



Woody .\llcn 

Seks nocy letniej 
pr1.ekl:ul: Monib \lmk.d;i 
reżyseria: \mir n i .\1.ijcz.1k 
scrnugmli:i: l r'1.11 l.1 C1< rnid„.1 
muzyka: Min-z\,l.l\\ .\Il]'· ' 
rcŻJ~eria świat.;I: Krl.) ,ztnl SrnJkt 

'''Y'l\lmj.1 l r zul.1 (.r.11""' k.1,Ann.1 l{11k11.1/ hn 
lin a S1a1qki, KJr11l111a l h.11'k11. J. kuh Bnho lc\\itz. 
Jl.inu-z S1.m L< 1>k1, Sd 1'1 t. lll Ohtrr / \d 1111 Sz.111 k 

Prcmii:ra grud;;ioi .:!/JfJS 
<'= 1rmm1a Jt l\tu!(J·· I 'i() m 11111. f prurwa ------· 
1 l.irc C.1mnlctti 
Boeing, boeing 
odlotowe narzeczone 
llumaczenir i adaptacja: llartnw W1nzb11;1;i 
reżysl'ria: l'.1\\ d Pit< r.1 
\C!:'llOgT:lfia: Jnanna '>dw.-n 

wy~tępuj:r K...irnlin.1 Ch.1pku/ .\1.1).:d.1 ( 1r.!'io"skt 
\l.1lg11r1..11.1 P"knr, l.1r<k K.aluŻ) 11,J..1 I \d.m1 
Sz . .rck., licha I Ki1,rn1k \l.m·d \\'ia.:1ehn" ,k1. 
K;11.1Z)ll,1 L1t\\ in / f•,\\,J, l1 to1i , ,\kk,,111dr.1 C10-

1ll<\\ ,k;J /, l.1g1l.1lrna W. l.1d1 

Paul Pilrtm:r 

Szalone nożyczki 
pruklad: f· lżhiet.1 \\'uź111.1k 
rcży cri a: \1.1mn Sl.m iński 
scenografia: Jo.mn;1 St hllcll 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie l k,111: \lar ·i n Sl.m 11i,ki 

wy••fpuj.r ,\ld ...... mdra c;, ll t·1"k:.t, FI,,, \!i1 111i, \\~•i 
r1l"( h [ ..c.„1101, i u~ I .\tbm Szarek Pr1tm~•l. 11' Br m 
1iv/ l'o/.l lll}'J;m lkdkm,,k1, \l.irn n Kuhiu,J..;, ł .u
k;i,z Zun ~ 

Premi~ra Ą·11'1<« ·i<·1i 21Jfl(, 
( • 1 · trr1'U111" 1fdi1.1kl11 ok. ll'i mm ur. I rrurll'IJ 

'"k-' nor_\' lt:111itj In k1>mcd i;1, ktiir.1 pm\ 1.1-
l.111.1 k.111wi<: 'n n.1riu,z 1 lil111u \\'011< l y ' q~11 
,\lk11.1 ( >r"" i.1 l.111 1r1.nh l'.ir.1d1 hoh.11, 
rm\ 1 ic h \\7aJcmn} <h d.1111 kn-rnc; k.id1 
r. L.q.1d i. Ehrc11tf\LZl1} k1111,truk1n r \n
drc" ,, r.17 z ZOil.) /ulri.111 ZJ]'~łV·ł]·I d11 

'\01ci "1q,kiLi p11,i.1dłn'u kilk11ro zn.11n
rn)th . Ha.tr1"k.! ;111111"1Lr~ k1nic~11 'I'" 
tk1111.1l\\or1!111x1111c;..-i o rom.111 d1 z prze 
,7j11\.:1, zdr.1d.1rh i v~1lcr'1 m.1d1. 
Ln n1 Jnl .'id;s rmn fc-11m7, nu 1C1l'l'.1ń tl\11 
'k .11111 pr1 ·k11n.11'., o I 1d.1i·I' pr1.c•ht.1" 1 
niL. 1:1 czafll\\11.1 1111( Je 1 pr1c .J \\.uni„ . 

Ji1>< wg, ł>r" i11g lll jul n.1 z 11.117 .1h.m niq 

""}rh 1ca1r.1ln)d1 kornul11 "'t.1tn1 go pł1l 
'' 1nz,1. l'rztlozun.1 1 1.1.1d.1pt11\\a11.1 n.1 
1111110 pr10 111a rii\\ n.1nq~11 B.1nn z_, \\'i r1.
I i~·t\' 1\\1.irt~ ku l to\\< j poi. kici 11cn.1i .\hu
ku J<'t gr.m..l na 1k,J;..,ch ·1<.11ru l\ag.1td.1. 
Z.1pr.l\z,1m} \\ i~l" dn prnk1rzu1i.1 urzucio · 
\\Cj\ll 7}t 1'1 :..1.1J..,,t I }l"_l';ll 11K Il i< l\ltdZOJ«)Ch 
' " "Im .. . 1r1.nh 11.1r.r<Lz11n) h stc\\ rJ ~. 

C .o '"'"'l: ''~ 1cJ11.1k.gd~ z 1""''~111111«" id
kid1 zmi:in " rlll 1u l11tnicz) m \\ i1 1kit• 
I rz1 Zj:I\\ '·! \I~ li .\l.1b.1 tli< 111.al " Il I 
dwi li ; 

\-:u /011« 110:::.1<·.:/;1 '11 n 1t7.1\\ l..l.1 k11mttli.1 
rym inaln.1 z „n i<'l'"dz1.111 L.! or.11 n.1z\\a 

"YHlk<J\lt:gu kr.1ko\\ klq;o .ilt•11ll rr ) ZJ<r 

,J,., ·g11. \\ ku'1r) m 1.11,1.1jc p11pdn iom 111ur 
.lt.-1\\o ... l'r.rcbi«g ak.-ji 'l"'k1:1klu 11 d11i.q 
1 tern: z.dóy 11d .. . publ u.--1.1111~(i' 

l'iu"''· · intcr.1k1y1\1H: p rze1bt.m 1 ·11 1c 
\\ 1'111, c ·' D11,ku11.il.1 z.1h.m .1 , 11 k1t'>rCJ 
11Hiz11.1 hra1' mlz1.1 I \\ 1clukrn1111< 1 

\V \nn- r ) t · ,ztuk.1 nic ' <hrnlz1 1. lc.tlr.11 
n)·t lt .di,zy ud pml.111 d"nd 1cMu. l.1 1, t11 

:1. u ._1 ilu ułt ł Jn11rr1\\ .111<.: \\ J 11 t: in d(I S\\ 1.tlu 

1\Ci K.'i~g1 rckunł1ll\ (;urnlll "·'' -----




