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Norm Foster to najbardziej rozchwytywany dramatopisarz ostatniego dwudziestole
cia w Kanadzie. Jego sztuki rocznie doczekują się około stu pięćdziesięciu różnych 
adaptacji, co czyni go najczęściej wystawianym autorem w historii kanadyjskiego 
teatru. 

Norm Foster urodził się w Dzień Świętego Walentego, w Newmarket, w prowin
cji Ontario. Dorastał w Toronto, gdzie uczęszczał do West Hill Collegiate Institu
te, a następnie ukończył studia na kierunku Radio & Television Arts w Centennial 
College. Kolejną uczelnią na ścieżce edukacji Fostera był Confederation College 
w Thunder Bay. Po ukończeniu studiów, Norm rozpoczął pełną przeprowadzek ka
rierę radiowca. W przeciągu 25 lat jego głos brzmiał w rozgłośniach Thunder Bay, 
Winnipeg, Kingston i wreszcie Fredericton, w prowincji Nowy Brunszwik. Właśnie 
we Fredericton, w 1980 roku, Norm postawił pierwsze kroki w świecie teatru. 

„Przyjaciel wybierał się na przesłuchanie w niewielkim teatrze przygotowującym 
sztukę Harvey. Poprosił mnie bym poszedł z nim. Poszedłem, traktując to jako we
sołą przygodę, a już niedługo po tym miałem wcielić się w rolę Elwooda P. Dowda. 
Najśmieszniejsze było to, że nigdy wcześniej nie widziałem żadnej sztuki na własne 
oczy!" 

Foster zakochał się w teatrze od pierwszego wejrzenia, a już dwa lata później na
pisał swój pierwszy profesjonalny dramat zatytułowany Sinners. Sztukę wystawił 
Teatr New Brunswick, a reżyserował ją Malcolm Black, który wkrótce miał przy
czynić się także do sukcesu drugiej sztuki Norma - The Melville Boys. Dramat The 
Melville Boys był wystawiany na deskach teatrów Kanady i USA. W końcu trafił na 

słynny nowojorski Broadway, gdzie otrzymał bardzo pochlebne recenzje. Właśnie ta 
sztuka stała się wizytówką Fostera i uczyniła go jednym z wiodących twórców ka
nadyjskiego teatru. Od tego czasu kariera Norma toczy się w imponującym tempie. 

Foster ma na swoim koncie również kilka musicali. Z Leslie Ardenem stworzył The 
Last Resort, a kolejne cztery przedstawienia muzyczne (Jasper Station, Race Day, 
Sitting Pretty i One Moment) to dzieło współpracy ze Stevem Thomasem. 

Norm tak opisuje swoją pracę: „Piszę trzy lub cztery godziny dziennie. Jeśli je
steś w stanie napisać przynajmniej jedną stronę na dzień, to praca nad pełnym 
90-stronnicowym scenariuszem nie zajmuje ci zbyt wiele czasu. Inną ważną rzeczą 
jest wiedzieć, kiedy przestać pisać. Wyczuwać, kiedy sztuka jest już gotowa. Jed
ną z klątw bycia dramatopisarzem jest to, że nigdy nie jesteś w pełni usatysfakcjo
nowany tym, co napisałeś. Zawsze jest przynajmniej jedna linijka, którą chciałbyś 
poprawić. A nawet, jeśli ją poprawisz, to w oko wpada ci kolejna. Naprawdę mu
sisz wiedzieć , kiedy przestać." 

Sztuki Fostera znane są przede wszystkim z dobrego humoru, ale Norm nie unika 
w nich także poważnych tematów. „Największą satysfakcją dla mnie jest sprawić, 
by widz zarówno śmiał się, jak i czuł lekki smutek oglądając tę samą historię. Far
sy, takie jak Sinners czy Self-Help sprawiły mi wiele radości podczas pisania, ale to 
sztuki , które nie tylko bawią, ale także chwytają za serce są dla mnie prawdziwą 
nagrodą za moją pracę." 

Kilka sztuk Fostera zostało wydanych przez Playwright's Union Press. To: Sinners, 
The Melville Boys, The Motor Trade, Opening Night i The Foursome. Jego dzieła 
można spotkać także w licznych zbiorczych seriach wydawniczych. Looking oraz The 
Love List w różnych formatach oferuje dom wydawniczy Samuel French. 

Norm Foster nie ogranicza się tylko do pisania. Ostatnio wrócił do tego, co przy
ciągnęło go do teatru. Do gry aktorskiej. 

„Granie na scenie to świetna zabawa, ale to pisanie wciąż jest dla mnie największą 
miłością. Wielu ludzi postrzega bycie pisarzem, jako pewną „ideę" i podoba im się 
ona. Widzą w tym coś romantycznego. Wydaje im się, że my pisarze, spotykamy 
się w kafejkach, by godzinami dyskutować o naszej twórczości. Ja osobiście wolę 
pisać, a nie o tym rozmawiać. To proces pisania mnie ekscytuje. Tworzenie świata 
i zaludnianie go postaciami wyciągniętymi gdzieś z mojej głowy. To dlatego moje 

sztuki rzadko rozgrywają się w miastach, które istnieją naprawdę. Chcę żeby pub

liczność wyobrażała je sobie razem ze mną." 

Foster zapytany o to, co łączy wszystkie jego sztuki - o temat przewodni, waha 
się: „Myślę, że większość z nich jest o zwykłych ludziach, którzy próbują jakoś 
radzić sobie w życiu. Nie szukam w głowie monumentalnego celu dla sztuk, które 
tworzę. Nie próbuję niczego nauczyć mojej publiki albo zawierać w sztuce głębo
kiego przekazu. Wydaje mi się, że nie mam do tego kwalifikacji. Staram się, by moi 
widzowie poczuli się lepiej na świecie, w którym nie wszystko jest takie łatwe, jak 

sobie wymarzyliśmy. " 



Ukończył wydział aktorski PWSFTv i T w lodzi. Pierwszy sezon po Łódzkiej filmówce 
spędził w teatrze w Radomiu. Następny w Rzeszowie, po czym osiadł już na stałe 
w Opolu, grając przez wiele lat na deskach Teatru im.J.Kochanowskiego. Tu stwo
rzył wiele ciekawych kreacji aktorskich. Opolskiej publiczności zaprezentował się 
między innymi w takich rolach jak: Edek - Tango 5. Mrożka, Nikt - Kreacja I. Iredyń
skiego, Mefistofel - Kordian J.Słowackiego, AhQ - Prawdziwe dzieje AhQ CH.Heina, 
Dr Simpson - Dom, który zbudował Jonathan Swift G.Gorina, Valerio - Leons i Lena 
G. Buch nera, Pisarz - Kate i Hipopotam M. V. Lliossy, Anuczkin - Ożenek M.Gogola, 
Fedycki - Ich czworo G.Zapolskiej, Leon - Matka St.I.Witkiewicza, Mr.Love - Tajem
niczy Mr. Love K.Leach, Wołodkowicz - Matka Joanna od Aniołów_J.lw~szkiewicz?, 
Pierre Brochante - Kolacja dla głupca F. Vebera, Mąż/ Manager - Ta1emmczy korowod 
W.Schwaba i w wielu innych. Za rolę Majora w Fantazym J.Słowackiego otrzymał 
w 2003 roku nagrodę na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyka Polska. 

nież w tym teatrze powstał jego pierwszy projekt reżyserski pt. Wędrówką jedną 
życie jest człowieka oparty na twórczości E.Stachury. 

W 1998 roku otrzymał roczny kontrakt w Film und Theater Athanor Akademie 
w Burghausen w pobliżu Monachium w Niemczech, gdzie był opiekunem trzeciego 
roku i prowadził zajęcia ze studentami wydziału aktorskiego i reżyserii. W Niem
czech powstały dwa następne reżyserskie projekty Scheint Wahr zu sein oraz Im 
Zerrspiegel der Wi.insche. 

Jesienią 2003 roku wyjechał do Toronto w Kanadzie w celu studiowania re
żyserii. Najpierw ukończył York University English Language Institute a następnie w 
kwietniu 2005 roku dostał się na reżyserię na York University - Centre for Film and 
Theatre w Toronto. Studiował pod okiem między innymi znanego na rynku amery
kańskim reżysera Davida Rotenberga, lnes Buchli, Davida Smuklera, a także sze
fa wydziału Paula Lamperta, u którego był również asystentem. Mając za sobą 
doświadczenie pedagogiczne otrzymał możliwość uczenia przez półtora roku na 
York University podstaw aktorstwa studentów pierwszego roku wydziału aktorskie
go, prowadząc z nimi improwizację oraz monolog. Po ukończeniu studiów i obro
nie pracy magisterskiej założył teatr ATLAS Stage Productions Canada, gdzie peł
ni funkcję dyrektora artystycznego. Jest to instytucja promująca kulturę polską 
w Kanadzie i vice versa, prowadząca wymianę twórców i przedstawień z obu krajów. 
Pracuje głównie z aktorami kanadyjskimi. Jego prace reżyserskie w Kanadzie to: 
Unity 1918 K. Kern, Wesołe kumoszki z Windsoru W. Shakespeare' a, Twelve Ophelia 's 
C.Svich, Tales from Ovid T.Hughesa, Jak wam się podoba W.Shakespeare' a, 7 De
adly Monsters L.Barry, Les Bel/es Soeurs M.Trambleya, Theatre of the Film Noir 
George.F.Walkera, On the Very Corner of that Old Map, Love Thy Saviour (Szkoła 
Dobroczyńców) J.Lutowskiego (po angielsku). W 2008 roku z przedstawieniem The
atre of the Film Noir i ośmioosobowym zespołem Kanadyjczyków odbył trzytygodnio
we turnee po Polsce. Spektakl ten został zaprezentowany również w Wiedniu. 

Jest członkiem związków zawodowych kanadyjskich aktorów ACTRA, co po
zwala mu czasem udzielać się w kanadyjskich czy amerykańskich produkcjach fil
mowych. W celu przybliżenia polskiej publiczności kanadyjskich twórców, Mirosław 
Połatyński zajmuje się od kilku lat tłumaczeniem sztuk na język polski i ich pro
mocją. Mając tak szerokie spektrum doświadczenia w teatrze, jego tłumaczenia 
nadają sztukom płynność dialogu, wyczucie rytmu poszczególnych scen jak też ich 
wyważoną funkcję w przebiegu głównego nurtu opowiadanej na scenie historii. Tłu
macząc danq sztukę, każdq postać staram się analizować osobno a jednocześnie w 
jej złożonej funkcji w przebiegu całości akcji. Wczuwam się w niq, w jej potrzeby 
i problemy, majqc w tle za kanwę polskiego odbiorcę i nasz rodzimy, polski kod 
poczucia humoru jak i hierarchię naszych wartości. Szukam więc nie tylko polskich 
ekwiwalentów językowych i kulturowych, ale też gęstości emocjonalnej postaci 
i iskry konfliktu rozumianej w naszym kulturowym alfabecie zachowań. 

Więcej informacji na temat działań ATLAS Stage Productions oraz two
rzenia pomostów kulturowych między Polską i Kanadą m·ożna znaleźć na stronie 
www. atlasstage. com 



Aktor i reżyser teatralny. Ukończył Wydział Aktorski (1988) i Wydział Reżyserii 
(1993) PWST w Warszawie. Ponadto studiował polonistykę, religioznawstwo oraz 
filozofię na Umwersytecie Warszawskim. W latach 1988-1992 był aktorem Teatru 
Współczesnego w Warszawie. W 1999 został dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Wyreżyserował tam między innymi: Czekając 
na Godota S.Becketta (1999) , Parady J.Potockiego (2002), Milczenie S.Stevenson, 
Trzy siostry Czechowa (2004), Czego me widać M.Frayna (2004). Zagrał Gustawa
Konrada w Dziadach, Stanleya w Tramwaju zwanym poządamem T.Williamsa (2002) 
oraz Valmonta w Niebezpiecznych związkach Ch. Laclosa (2003). 
Współpracował Jako reżyser z Teatrem Współczesnym w Warszawie (Druga 
pułapka m1łośc1 P.Marivaux, Tacy by/Jśmy - p1osenk1 z lat '50), Lubuskim Teatrem 
im.Kruczkowskiego w Zielonej Górze (Songi B.Brecht, K.Weil, 1991 ,Transfuzja 
A.Karolewski, 1994), Teatrem Syrena w Warszawie (Ostry makijaż O.Weinert, 1992) 
Teatrem Muzycznym im.Baduszkowej w Gdyni (West S1de Story L.Bernstern, 1992, 
Piaf P.Gems, 1994, Chodnik R.Bryndal, 1996), Teatrem im. Jaracza w Olsztynie 
(Rebenthal J.Graser 1995, Czekając na Godota S.Beckett , 1997; Prezydentk1 
W.Schwab, 1997), Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach (Love story 
E.Segal 1994), Teatrem Bagatela w Krakowie (Zielony Gil T.de Molina , 1995), 
Wrocławskim Teatrem Współczesnym (Czyż nie dobija się kom? H.McCoy 1995 , 
Teatrem BaJ Pomorski w Toruniu (Tajemniczy dom P. Dorin, 1997), Teatrem 
Powszechnym w Lodzi (Jeszcze jeden do puli?! R.Cooney, T. H" lton), Teatrem 
Muzycznym w Gliwicach (High School Musical) , Teatrem Powszechnym w Radomiu 
(mus1Cale Piaf i Carmen Latina) , Och Teatrem w Warszawie (musical Rocky Horror 
Show). Wyreżyserował Zemstę nietoperza w Luksem ł;?\Jrgu i Magiczną miłosną 
podróż w Goerlitz . Ma na koncie dziesi"ątki ogólnopolskich nagród, w tym nagrodę 
za naJlepszy debiut na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu, 
a także trzy Złote Maski - pierwszą z nich za Prezydentki W.Schwaba, drugą za 
Tamarę J.Knzanca , trzecią za całokształt działalności artystycznej i menagerskiej. 
Od 2006 roku Jest dyrektorem Teatru Komedia w Warszawie, gdzie wystawił Samotne 
serca E.Chappella, Songi B. Brechta, Jabłko V.Thiessena, Zamianę na wakacje 
I .Ogilvy, Boyband P.Quiltera , 39 Steps J.Buchana, Podwójną rezerwację R.Cooneya 
i J.Chapmana, Wydmuszkę M.Szczygielskiego, Dziewczyny z kalendarza T. Firtha, 
Fotki z wakacp J.Chapmana i M.Pertwee, Furie M.Szczygielskiego. 



DOROT A ROQUEPLo• 

Urodziła się 18.03.1960r. w Neuilly we Francji. W latach 1982-1985 studiowała w Szkole 
Projektowania Mody i Kostiumu w Paryżu (Ecole lnternationale des Arts de la Mode). Od 
1985 r. do 1987 r. odbyła we Francji liczne staże w reklamie, modzie i teatrze. 
Pracę w Polsce rozpoczęła przy produkcji Mistrz i Małgorzata 
w reżyserii Macieja Wojtyszki jako asystentka kostiumografa- Ewy Krauze. Jako autor ko
stium~w za~ebiutowała w 1988 r. filmem Macieja Dejczera 300 mil do nieba. Dorota Roque
plo zahcza s1ę do grona najlepszych polskich kostiumografów. Projektuje zarówno dla filmu 
i teatru jak i dla reklamy- na swoim koncie ma ok. 80 spotów reklamowych. Jest dwukrotną 
laureatką nagrody za kostiumy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: 
~ 199~ roku za Prow?katora Krzy;ztof a Langa i w 2004 roku za Nikifora Krzysztofa Krauzego 
1 Pręg1 Ma~daleny Piek?rz. Wsp~pracowa!a z Teatrei:i Polonia przy spektaklach Kobiety 
w sytuac)l krytyczne] oraz Bóg. Od kllku sezonow z powodzeniem współpracuje 
z Teatrem Komedia. 
Ostatnie filmy - Lejdis Tomasza Koneckiego, Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego oraz Sala 
Samobójców Jana Kornasy. 

U rodził się w 1966 r. w Kaliszu. W 1991 uko.ńczył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie, wydział Wzornictwa Przemysłowego i ~cię~ł w konkursie im. Z. 
Czermańskiego na najlepszy dyplom ASP. StypendystaMmisterstwa tury i Sztuki. W roku 
1995 spędził kilka miesięcy w Argentynie, co było nie tylko poszukiwaniem przy odYi ale 
i pogłębianiem doświadczeń zawodowych.Ta zainteresował się scen afią, ór~j do 
dziś pozostaje wierny. 
W ciągu ostatnich 13 lat zrealizował ponad to projektów teatralnych m.in. w rodzin
nym Kaliszu, Poznaniu, Olsztynie, Toruniu, lodzi, warszawie Krakowie Zielone; 

, ' ' J 
Gorze, Białymstoku, Rzeszowie, Sosnowcu, zczecinie, Stupsku, Wrocławiu Gdańsku 
Gdyni i Radomiu. Na stałe współpracuje z Teatrem Kwadrat i KomediawWarsza~e. Pracuj~ 
z najwybitniejszymi reżyserami teatralnymi i fi mowymt. 
Zajm_uje się również oprawą plasty ą koncert · i wystJJw. Lubi projekty z dziedziny 
aranzacji wnętrz. Wciąż zajmuje się sztuką sakralną j grafiką użytkową. 
W roku 2000 i 2003 otrzwnał Nagrodę Prezy enta miastJJ Kalisza za osiągnięcia w 
dziedzi~ie twórczości artYstycznej. W 2005 został wyróżniony w XI Ogólnopolskim 
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Na stJJle mieszka w Kaliszu. 



Wyobraźcie sobie Państwo elegancki wieczór premierowy w ... jakimś teatrze. Wyszukane 
fryzury i ponętne kreacje, kieliszki z szampanem 

w rękach, znane postaci życia publicznego w 
rolach gości oraz przyklejone nieodzownie 
do twarzy szczere uśmiechy... Wszystko, 
co nierozłącznie kojarzy się z prawdziwą 
premierą. 

Jednak reżyser spektaklu jest nieco 
rozdrażniony na gości, aktorów, sztukę 

i ... swoją narzeczoną. Jego narzeczona 
jest nieco rozdrażniona na reżysera i młodą 

aktorkę grającą w spektaklu główną rolę. Młoda 

aktorka jest wniebowzięta i robi wszystko, ażeby 
zdobyć następną rolę. Zaś nieco starszy aktor ma 
pretensje do reżysera, że dotychczas nie dostał roli. I 
koniecznie chciałby dostać rolę w przyszłości. Dla od-
miany aktor, który dostał rolę niezbyt się do niej przyłożył ... i generalnie 
sprawia wrażenie nieco zagubionego. A młody kelner zamiast roznosić wino 

stara się zaprezentować reżyserowi swoje zdolności aktorskie. 

I jeszcze przypadkowi goście ze swoimi problemami małżeńskimi ... 

A kurtyna w górę za parę minut ... Czy jednak ta premiera w ogóle dojdzie do 
skutku? 

„Premiera" to niezwykle zabawna komedia z brawurowymi dialogami i galerią 
niezwykłych postaci żywcem wyjętych z teatralnej rzeczywistości. No, może 
z małym dodatkiem odbicia w krzywym zwierciadle ... 

Sztuka Normana Fostera śmiało może być porównywana z kultowym 
„Czego nie widać" Michaela Frayn'a i jest najzabawniejszą od lat próbą 

pokazania zakulisowych relacji odzwierciedlających nieco niekonwen
cjonalny świat teatralnej rzeczywistości. 

Znakomita obsada - Iza Kuna, Maria Pakulnis, Aneta Todorczuk-Perchuć, Tadeusz 
Chudecki, Jacek Poniedziałek, Robert Rozmus, Philippe Tłokiński, Wojciech 
Wysocki. 

Po tej „Premierze" długo zastanowisz się zanim znowu kupisz bilet do 
teatru ... © 

Aktorka teatralna i filmowa. Urodziła się w 1970 
roku w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwentka 
PWSFTViT w Łodzi. Występowała w Warszawie na 
deskach Teatru Polskiego, Narodowego, Ateneum 
i Na Woli. Można ją zobaczyć na scenie Och-Teatru 
w przedstawieniach: „W małym dworku" w reż. 

Anny Augustynowicz oraz„Miss HIV" w reż.Maćka 
Kowalewskiego. Debiutowała w filmie „Na koniec 
świata" Magdaleny Łazarkiewicz. Popularność 

przyniosła jej rola Gośki w filmie „Lejdis" w reż. 

Tomasza Koneckiego. Z duetem Konecki -
Saramonowicz współpracowała przy filmach 
„Ciało" (siostra Felicita), "Idealny facet dla mojej 
dziewczyny" (Klara) i serialu „Tango z aniołem" 
(Ewa). Zagrała w takich filmach, jak wielokrotnie 
nagradzane min. w Gdyni i Locarno „33 sceny z 
życia" Małgorzaty Szumowskiej (Gośka), „Jak to 
jest być moją matką'; w reż.Norah Mac Gettigan 
(nagrody na festiwalach w Wiesbaden, Gdyni, 
Monachium), „Galerianki'; w reż.Katarzyny 

Rosłaniec, „Miłość na wybiegu'; „Śniadanie do 
łóżka'; w reż.Krzysztofa Langa, „Lincz'; w reż. 

Krzysztofa Łukaszewicza . Na premierę czeka film 
„Supermarket" Maćka Żaka (2012). 

Telewidzom znana jest z seriali „Barwy szczęścia" (TVP 2), „Szpilki na Giewoncie" (Polsat), a już 
wkrótce będzie można ją zobaczyć w serialu „Krew z krwi" (Canal +). 

Współpracowała z Mistrzowską Szkołą Filmową Andrzeja Wajdy. Wystąpiła w kilkudziesięciu 

krótkometrażowych filmach studentów szkół filmowych Łodzi, Katowic i Warszawy. Jest laureatką 
Grand Prix za rolę w spektaklu telewizyjnym „Łucja i jej dzieci'; w reż. Sławomira Fabickiego. Za 
rolę Gośki w „33 scenach z życia" nominowana do nagrody filmowej „Orzeł'; za rolę w spektaklu 
„Szarańcza" nominowana do teatralnej nagrody „Feliksa''. 

Iza Kuna jest także autorką kilku scenariuszy filmów krótkometrażowych i programów telewizyjnych 
oraz laureatką nagrody Hartley Merrill za najlepszy scenariusz filmu sensacyjnego „Czwarta 
godzina''. W listopadzie 2010 roku wydała książkę „Klara" cieszącą się ogromną popularnością 
wśród czytelników, powstałą na podstawie opowiadań zamieszczonych na blogu autorki. 



Należy do grona najwybitniejszych aktorek średniego pokolenia, zdobyła szczególne uznanie 
zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. 
W 1980r. ukończyła PWST w Warszawie. Po szkole otrzymała angaż w warszawskim Teatrze 
Współczesnym (1981-1987), gdzie debiutowała u Erwina Axera w przedstawieniu „Upiory". Przez 
lata pracy na deskach teatru stworzyła wiele interesujących kreacji m.in. w „Pastorałce" reż. Maciej 
Englert (1982), „Mahagonny" reż. Krzysztof Zaleski (1982), w „Śnie nocy letniej" reż. Maciej Englert 
(1983), w „Ślubie" Witolda Gombrowicza, reż. Krzysztof Zaleski (1983), „Niech no tylko zakwitną 
jabłonie" Agn ieszki Osieckiej, reż. Krzysztof Zaleski (1984). 
Od 1989r. na długie lata związała się z Teatrem Ateneum, gdzie zagrała wiele ról w bardzo 
zróżnicowanym repertuarze m.in.„Małej apokalipsie" reż . Krzysztof Zaleski (1989)„,Burzy"Williama 
Szekspira, reż. Krzysztof Zaleski (1991 ), „Polowaniu na karaluchy" reż . Laco Adamik (1991 ), w 
„Operze za trzy grosze" reż. Krzysztof Zaleski (1994), w „Garderobianym" reż. Krzysztof Zaleski 

(1997)„ ,Lilbertynie" reż. Wojciech Adamczyk (2000). 
Współpracowała również z Teatrem Scena Prezentacje gdzie stworzyła wiele ciekawych kreacji 
aktorskich, w spektaklach reżyserowanych przez Romualda Szejda m.in. „Noc i chwila" (1993), 
„Sceny z życia małżeńskiego" (1996)„,Kobieta bez znaczenia" (1997)„,Nagle ostatniego lata.:'(2000). 
Wystąpiła w ponad 40 spektaklach Teatru Telewizji i 30 obrazach u najwybitniejszych twórców 
polskiego kina. 
Miała szczęście już u progu kariery współpracować z wybitnymi osobowościami reżyserskimi: 
Tadeuszem Konwickim („Dolina lssy" 1982) i Krzysztofem Kieślowskim („Bez końca" 1984, „Dekalog 
Ili" 1988). Za role w „Jeziorze Bodeńskim" (1985) Janusza Zaorskiego i w „Weryfikacji" (1986) 
Mirosława Gronowskiego otrzymała nagrodę na FPH w Gdyni, zaś za kreację w „Zygfrydzie" (1986) 
Andrzeja Domalika, u boku Jana Nowickiego i Gustawa Holoubka, została odznaczona nagrodą 
aktorską na MFF w Taorminie oraz „Złotym Ekranem" - popularną wówczas nagrodą przyznawaną 
przez czytelników pisma „Ekran". Wszystkie trzy role przyniosły jej też prestiżową Nagrodę im. 
Zbyszka Cybulskiego w 1986 roku. 
Często grywała atrakcyjne, silne, pewne siebie kobiety. Wzięła udział w krymina nym filmie Jacka 
Bromskiego „Zabij mnie glino'; rok później partnerowała Jerzemu Stuhrowi na płapie „Obywatela 
'Piszczyka" (1988) w reż. Andrzeja Kotkowskiego. W 1990 roku stworzyła świetną kreację w adaptacji 
powieści Witkacego „Pożegnanie jesieni" w reż . Mariusza Trelińskiego, a w 1993 grała u Barbary 
Sass-Zdort w słynnych „Pajęczarkach'; oraz w „Konsulu" w reż. Mirosława Borka-i „Rozdrożu Cafe" w 
reż. Leszka Wosiewicza. 

Miłośnicy seriali pamiętają ją na pewno e znakomitej roli Nadieżdy Tumskiej w „Ekstradycji'; jak 
również z innych produkcji telewizyjnych: „Psie serce';„Marzenia do spełnienia'; „Pierwsza miłość''. 
W 2002r. zadebi utowała w nowej dla siebie roli producentki teatraln_ęj {"Życie trzy wersje" Yasmmy 
Rezy i„Przyjęcie" ike'a Leigha, oba spektakle w reż. Krz1sztofa Zalesl<iego). 
Maria Pakulnis zajmuje się również polskim dubbingiem do filmów dla dzieci i łodzieży - w 
roku 2000 i 2003" użyczyła swojego głosu €ruelli e Mon ze H 1 Ol Dalmatyńczyków: ostatnio zaś 
pracowała przy dubbingu do przeboju „Harry Potter i Zakon en iksa" (2007). 
W 1998r. odcisnęła swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach . 

W 2009 zagrała w filmie „Złoty środ k" oraz serialu „Siostry''. W 201 Or. dołączyła do obsady serialu 
„MiłośG ad rozlewiskie ".W Teatrze Komedia możemy ją oglądać w 3 r edstawieniach:„Prezent 
urodzinow~"„,Dziewczy y z kalendarza i „Fotki z wakacji". 



Aktorka teatralna, telewizyjna, filmowa, wokalistka. Absolwentka Liceum Muzycznego 
w Białymstoku w klasie skrzypiec. W 2002 roku ukończyła Akademię Teatralną w Warsza
wie. Debiutowała na deskach Teatru Narodowego, rolą Anusi w „Szkole żon" w reż. Jana 
Englerta, w którym potem dostała angaż. W latach 2002-2009 w Teatrze Narodowym 
zagrała w spektaklach: „Wesele", „Wiśniowy sad", „2 maja", „Żaby", „Happy End", 
„Stara kobieta wysiaduje", „Opowiadania dla dzieci". Poza Narodowym występowała w 
Teatrze Buffo, Teatrze Kamienica, Montownia, Och-Teatrze. W 2002 roku zrobiła recital 
„Niedorosłam". Jest laureatką nagrody T. Łomnickiego, a także nagród na Festiwalach 
piosenki (Festiwal Agnieszki Osieckiej, Piosenki Francuskiej, Sztuki Estradowej). Zagrała 
również w Teatrach Telewizji („Warszawa", „Pastorałka", „Piękna Pani Seidenmann" 
oraz „Kolęda nocka 30 lat później"). Użycza głosu w polskim dubbingu ( m. in. „Sezon na 
misia", „Dzieci Ireny Sendlerowej", „Zaczarowana"). Szersza pubticzność może znać 
ją z głównych ról w filmach "Kameleon" czy 
„Milczenie jest złotem", oraz w serialach 
m.in.: „Samo życie", „Stacyjka", „Deter
minator", a ostatnio można ją oglądać 
w serialu „Wszyscy kochają Roma
na", w którym gra Dorotę, żonę Ro
mana. Jest założycielką Fundacji 
„Mamy dzieci", która istnieje od 
września 2011 roku i wspiera Domy 
Dziecka oraz ich byłych wychow
anków. Obecnie przygotowuje 
swój pierwszy monodram „Matka 
Polka Terrorystka" w reż. Mar
cina Hycnara. 

ilustracja na podst. zdjęcia Sebasti 

• 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoty Teatralnej w Warszawi • 
Po ukończeniu studiów związany był, przez kolejne 
z warszawskim Teatrem Ateneum. W latach 1990-1998 przeb 
Włochy, Niemcy). Studiował w słynnej szkol · o 
of Music and Dramatic Art. Grał w j u angielskim, łaski f niemieckim 
a także na polskiej scenie teatru w Londynie. Pracował z wybłtnymł 
reżyserami: Andrzejem Wajdą, K sztofe Zanussim, Tadeuszem Konwickim, 
Krzysztof em Kutzem, Agnieszką land, AC:lamem Hanuszkiewiczem, Andrzejem 
Łapickim, Laco Adamikiem. W Aka emii eatralnej w Warszawie był wieloletnim 
asystentem Mai Komorowskiej. Wsj)btpracuje z Teatrem na Woli w Warszawie 
i Och Teatrem Krystyny Jandy. żyserowałwteleprogramówtelewizyjnych. Zagrał 
w wielu filmach i serialach. Os atnio związany z serialami M jak Milość i Siostry. 
W niedawno wydanej książce spaniałe podr6te na każdq Jdeszeri czyli Europa za 
100 euro opisuje swoje prz Ody obieżyświata. 



Aktor, reżyser i tłumacz. Absolwent PWST w Krakowie, którą ukończył w 1990 roku 
grając w spektaklach dyplomowych: „Szkice z Człowieka bez właściwości" według 
Roberta Musila, w reżyserii Krystiana Lupy, oraz „Ubu król" Alfreda Jarry'ego, 
w reżyserii Jerzego Stuhra. 
Do roku 1997 związany z krakowskimi teatrami: Słowackiego i Starym, gdzie zagrał 
między innymi w przedstawieniach Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, 
Krzysztofa Warlikowskiego, Tadeusza Bradeckiego i Gadi Rolla. 
Dwukrotnie, w roku 1995 i potem w 1997 brał udział w międzynarodowych 

spektaklach szekspirowskich w Niemczech. Były to: „Sen nocy letniej"- rola Spodka 
(Duesseldorfer Schauspielhaus) i „Burza" - rola Ferdynanda (Buehnen der Stadt 
Koeln) - oba w reżyserii Karin Beier. 
Od 1997 roku mieszka i pracuje w Warszawie. Związany był z Teatrem Na dowym 
(zagrał w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego), Teatrem Stud · (ro u 
Krzysztofa Warlikowskiego i Jacka Orłowskiego) i Teatrem Rozmaitoś (obeC ie 
TR Warszawa). W Teatrze Rozmaitości wystąpił w spektaklach reżys rowany 
przez Grzegorza Jarzynę, Krystiana Lupę, Ingmara Villquista, Graży Kani 
i Krzysztofa Warlikowskiego, u którego zagrał między innymi Hamleta, Pente 
w „Bachantkach" Eurypidesa, Roda w „Oczyszczonych" Sarah Kane, St fano 
w „Burzy" Williama Szekspira, Kruma w „Krumie" Hanocha Levina, L ui 
w „Aniołach w Ameryce" Tony Kushnera. 
Od roku 2008 jest członkiem zespołu Nowego Teatru - nowo założonej sceny 
dyrekcją artystyczną Krzysztofa Warlikowskiego. W ciągu kilku lat jakie upłynęły 
początku Nowego Teatru Jacek Poniedziałek zagrał Admeta z „Alkestis" Eurypide 
będącej częścią spektaklu „Apollonia", Tony'ego w „Końcu" oraz Antonia z „Kupc 
Weneckiego" Szekspira w spektaklu „Opowieści afrykańskie według Szekspira" -
wszystkie trzy sztuki w reżyserii Krzysztof a Warlikowskiego. 
Jacek Poniedziałek wyreżyserował dwa spektakle. Są to „Enter" (wsp ie Anną 

Smolar) w Nowym Teatrze oraz „Osama bohater" Dennisa Ly w Tea 
w Warszawie. 
Zajmuje się również tłumaczeniem sztuk teatralnych, których kilkanaście było już 
opublikowanych i wystawianych. 
Widzowie pamiętają go z licznych spektakli Teatru Telewizji, wielu seriali i kilku ró~ 
filmowych. 

/ 

Absolwent wydziału aktorskiego 
PWSFTViT w Łodzi. Po studiach 
został zaangażowany do Teatru 
Powszechnego w lodzi, potem 
do Teatru Nowego w Warszawie. 
Ważniejsze role teatralne: 
Puk w „Śnie nocy letniej" 
W.Szekspira, Hrabia Tuzenbach w 
„Trzech siostrach" A.Czechowa, 
Herostrates w „Zapomnieć o 
Herostratesie" G.Gorina (TVP), 
tytułowa postać w „Peer Gyncie" 
H. Ibsena, Gospodarz w „Weselu" 
S. Wyspiańskiego. Laureat I 
Nagrody Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu. Grono 

I oddanych fanów zapewniły 
mu: piosenka „Mówili na Nią 

Słońce" pochodząca z pierwszej solowej płyty oraz własne kompozycje z płyty 
„Wniebowzięty". Wieloletnie doświadczenie na scenie i estradzie pozwoliło 
Robertowi Rozmusowi połączyć dwie pasje - aktorstwo i śpiew. Już dawno okrzyknięto 
go królem musicalu (m. in. „Chicago", „Kwiaty we włosach", „Pięciu braci Moe"). 
Jego kreacja Profesora Abronsiusa w „Tańcu wampirów" - hicie Romana Polańskiego, 
spotkała się z ogromnym uznaniem krytyki i publiczności. Równie entuzjastyczne 
recenzje zebrał za tytułową rolę w musicalu „Akademia Pana Kleksa". Szerokiej 
ubliczności dał się poznać jako Pan Rozi z Kabaretu Olgi Lipińskiej oraz członek 

grupy „ e l" Kwartet", który tworzy z Hanną Śleszyńską, Piotrem Gąsowskim 
i Wo· em letą: Wielkim sukcesem okazał się jego autorski program Robert 
Ro us , wł lokrotnie emitowany w TVP. Był gospodarzem popularnych 
te ewtzyjnych sh : „Dziewięciu wspaniałych", „Rodzina jak z nut". Grał w wielu 
ńalach tel 1zyjnych, m.in.: „Na dobre i na złe", „Niania", „Bulionerzy", 

JAagda M". rat udział w hitowych programach telewizyjnych Zbigniewa Górnego i 
K fa Jaślara: „Gala Biesiadna", „Poprawiny", „Biesiada bez granic", a także 
naj pularniejszych show ostatnich lat: „Taniec z Gwiazdami" oraz „Gwiazdy 
ańczą na lodzie". Znane są jego sportowe pasje. Robert Rozmus to dusza artysty 

w ciele sportowca. Wielokrotny Mistrz Polski Aktorów w tenisie ziemnym. Każdą 
wolną chwilę spędza na polu golfowym. 

I 



Philippe Tłokiński urodził się we Francji, wychowywał w Szwajcari i Maturę zdał 
w 2004 roku w College de Candolle w Genewie. Właśnie wtedy zafascynował 
go teatr. Zainteresowania te skłoniły go do uczestniczenia w kursach Sztuk 
Dramatycznych, organizowanych przez Konserwatorium Muzyczne w Genewie. 
Kolejny etap to studia w Wyższej Szkole Teatralnej w Sai 
Władając biegle czterema językami (francuski, polski , 
zainteresowaniem analizuje wpływ danego języka na 
Po ukończeniu Szkoły Teatralnej Philippe Tłoki' 
występował m. in. w „Świeczniku" Alfreda 
Musseta, w reż. Marie-Claude Morland w Teat 
Trefle w Poitiers - Clavaroche, w przedstaw· 
„Oui dit le tres jeune homme" Gertrudy St 
reż. Ludovic Lagarde (rola Ferdinanda) 
Comedie de Reims. Grał również w Ti 
- Centquatre w Paryżu, gdzie pozo 
opieką artystyczną Severine Chavrie 
współpracuje także z reżyserem Yv 
Genodem, z którym stworzył spektakle „ 
avril" i „Reunion des scenes infinie". 
Telewizja i film też nie są mu obce. Brał / 
udział w jednym odcinku francuskiego ( 
serialu telewizyjnego „Camping 
Paradis" (odcinek Magique Camping), ( 
reżyserowanego przez Didiera Alberta/ 
oraz w serialu Hard. Wystąpił 

również w ostatnim filmie Cedrica 
Kahna „Une Vie Meilleure". 
Philippe Tłokiński znany jest polskim 
widzom z dwóch ról w TVN-owskich 
produkcjach serialowych: ,prosto w 
serce" - rola Adama i „Przepis na 
życie" - stażysta Ignacy. 
W wolnych chwilach oddaje się 

kolejnym swoim pasjom, a są nimi 
muzyka (gra na pianinie, śpiew) 

i taniec (zwłaszcza stepowanie). 

t -Etienne we Francji. 
lski i włoski), z dużym Absolwent PWST w Warszawie. Debiutował 

tytułową rolą w przedstawieniu „Kordian" 
Juliusza Słowackiego w reżyserii Erwina 

Axera. Związany z teatrami warszawskimi 
m.in.: Współczesnym (1976-1994) 

i Dramatycznym (1994-2009). Na dużym 
ekranie debiut9wał rolą pianisty 

melodramacie :Ja a Batorego pt. 
„Con Am r ". 
Zagrał ponad O fil ach 
fabularmych. W filmie wojenno

jnym „Wyrok ś i ci '(1980) 
postać młodego AKowca 

Smukłego Sławę zdoby rolą ka13i ana 
Wiesnicyna w ekranizaGJi P> wiesci 

S n wa Żeromsldego pt. „Wierna rzeka" (19 3) w reż. Tadeus ,a Ch iele skiego 
r postacią dziennikarza w filmie psychologicsznym Wojciech Jerzego Hjlsa pt. 

"Pismak" (1985) na podstawie powieści Władysława Terleckiego. Ri la chronicznie 
osamotnionego odosobnionego Miauczyńskiego drama ie arka Koterskiego 
„Życie wewnętrzne" (1986) przynio~a mu nagr'QJ:łę ktorską w plebiscycie 
publiczności na Koszalińskich Spotkaniach Filmowych „Młodzi i Film". W 1987r. 
zagrał gwiazdę rocka w filmie Tomasza Zygadły „śm·erć Johna L." 

2007 roku aktor otrzymał „Wielki Splendor" - najważniejszą nagrodę Teatru 
lskiego Radia. 

Wojciech Wysocki znany jest również z wielu p0pularnych seriali jak: „Dom", 
„Ekstradycja", „Zostać Miss", „ Na Wspólnej" „Ranczo". Wystąpił w wielu 
realizacjach Teatru Telewizji, m.in. w przeniesionym z Teatru Współczesnego 
kultowym spektaklu ,,Mahagonny" B.Brechta w reż. Krzysztofa Zaleskiego oraz 
w przedstawieniu „Nocną porą" w reż. Piotra Trzaskalskiego. 
W 2008 roku zagrał rolę polskiego przedsiębiorcy. Dominika we francusko - niemiecko 
- polskiej superprodukcji pt. „ Lawina" w reż. Jorga Luhdorffa. 

podst. zdjęcia: Emilii Gowin 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Tomasz Dutkiewicz 
Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 
Inspicjent - Henryk Zandecki 
Kierownik Pracowni Akustycznej - Andrzej Zagórski 
Główny elektryk - Tomasz Wawer 
Kierownik sceny - Władysław Gurdek 
Opracowanie graficzne programu i plakatu - Katarzyna Czapska 

f 0 t N OC NE 

CENTRUM SZTUKI 
Teatr KOMEDIA 

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 
01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 19a 
tel. 022 833 40 66, 022 833 15 84 
www.teatrkomedia.pl 

Sekretariat 
Małgorzata Kondracka 
tel. 022 833 15 84 
sekretariat@teatrkomedia.pl 

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 
Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska 
tel./fax 022 833 96 10, tel. 022 832 46 19 
Biuro@teatrkomedia.pl 
Rezerwacj a@teatrkomedia.pl 

Kasa biletowa czynna: 
w poniedziałek w godzinach 10:00 - 15:00 
Od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 14:30 i 15:30 - 18:00 
w niedzielę w godzinach 15:00 - 18:00 
oraz zawsze na godzinę przed spektaklem 
tel. 022 833 68 80 




