


Stef an Themerson 

Adaptacja i reżyseria 
- Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

Scenografia - Małgorzata Gałaś-Prokopf 
Muzyka - Tomasz Benn 

Ruch sceniczny - Iwona Pasińsk 

OSOBY 

PĘDREK WYRZUTEK - Bogumił Kurbovvski 
PRZECHODZI.EŃ I - Jan Kołodziej 
PIES - Szymon Cempura 
RYBA PIŁA - Katarzyna Wieczorek 
KOT - Łukasz Mąka 
MIESZCZANIN - Mac it'j ?..c1charze\vsk1 
PROFESOR ACH AHA OHO-I :lenryk Jóźwiak 
KARABINIER -S:zymon Cempura 
ŻONA KARABINIERA- Katarzvna Anlorge 
SUBIEKT - Jan Kołodziej 

MAŁPY - aktorki 
MAŁPISZONY - aktorzy 

LEW - Piotr Bała 
LWICA - Magdalena Bogdan 
NOSOROŻEC - Lukasz Mąka 
NOSOROŻYCA - Katarzyna Wieczorek 
DRZEWO - Jan Kołodziej 
DRZEWICA - Magdalena Bogdan 
KAPITAN METAFEREJN- STARSZY PAN Z BOKO
BRODAMI - Piotr Bała 
KAMIEŃ I - Henryk Jóźwink 
KAMIEŃ II - Maciej Zacharzewski (gościnnie) 
GAPY MORSKIE - Katarzyna Wieczorek 
KAPITAN METAFEREJN - MŁODY - Łukasz Mąka 
MORSKI DORADCA - Henryk Jóźwiak 
PANI METAFEREJN - Dorota Cempura 
WIELKI KUPIEC - Szymon Ccmpura 
BARDZO POTĘŻNY ADMIRAŁ - Henryk J óźwiak 
KARCZMARZ - Jan Kołodziej 

FRYZJER MĘSKI - Szymon Cempura 
JEŻOZWIERZ - Maciej Zacharzewski (goscinnicJ 

DRABINA - Katarzyna Wieczorek 
WILK - Szymon Cempura 
PRZECHODZIEŃ II - Katarzyna Anzorge 
PRZECHODZIEŃ III - Maciej Zacharzewski 
MONNA ANTYMAGA TT A - Katarzyna Anzorge 

NIEPRZYJACIEL I - Maciej Zacharzewski (i;ośdnnieJ 

NIEPRZYJACIEL li -Jan Kołodziej 
NAUKOWIEC Z DŁUGĄ BIAŁĄ BRODĄ-Szymon Cempura 
NAUKOWIEC Z DŁUGĄ CZARNĄ BRODĄ 
- Henryk Jóźwiak 
PANNA MOT ACYLLIDA - Magdalena Bogdan 
KOZA- Katarzyna \tVieczorek 
KRÓL PINGWIN - Henryk Jóźwiak 
MAŁY CZŁOWIECZEK - Szymon Cempura 
24 HALABARDNIKÓW- Jan Kołodziej 
PREZES RADY MINISTRÓW - Piotr Bała 
PANI PREMIEROWA - Magdalena Bogdan 
MUCHA - Katarzyna Wieczorek 
PAN ARCHILIDES - Jan Kołodziej 
MISTRZ CEREMONII - Maciej Zacharzewski (goscinnic) 

PĘDREK WYRZUTEK - STARZEC - Szymon Cempura 
LUSTRZARZ - Łukasz Mąka 
PIERWSZY PAN - Jan Kołodziej 
DRUGI PAN - Maciej Zacharzewski (gc>ści nnie) 

I11spicjent/s11fler: Aurelia Gre1I 

Premiera: 28 września 2011 r. 
- 2 (296) premiera sezonu 2011/2012 

VI/ scenariuszu wykorzystano wiers 
Takie coś" Ed,·varda Leara 

w tłumaczeniu Andrzeja Nowickiego. 



Płocki f eatr poprosił mme o nap1'-am 
kilku zdań na powyższy temat. - ~ie lubi 
ja~niać tego, co robię na scenie, bo albo 
tłumaczy samo, albo tłumaczenie nic me pom 
·e. - fak też powiedziałem. Ale usły„załem 
autor adaptowanej przeze nmie powi 
wdąż nis.t.:o\\y i awangardowy, wię 
dów promocvjnych etc. - - - No dobrzt' 

tem - najkrócej: 
Oczvwiście robi<; P 

rzutka, bo chcę na swoim autorc:;kim 
pokazać swoje nowe, Themer-;onow:o;k 
ta\vienie. - Zwłaszcz.c.1 
pokazałam dwa. - Ale. r 
nie jedyny. \<\'ażniejc;zc 
Stefana TI1emerc;ona powinna b} {; 
niem, staJe obecna nic tylko pod r 
walno-mu7..ealną (swoją drogą b 
lecz objawiac się również'"' powsta1 
nie pracach artystów, cz.erpiacvch 

inspirację, czy choćby interpretujących je we własnej e::.
te tyce i współczesnym kontekście. -To bowiem zaświad
cza o żywotności dokona{1 wie lkiego płncczanina. 

Robi~ Pędrkn także dlatego, że uwielbiam XVIII
wicczną powiastkę filozoficzną - a do tego gatunku dzie
ło Stefana Themersona ewidentnie nawiązuje, czy rnczej 
na l eżałoby powiedzieć: należy - gdyby nie to, że stulecia 
(napisania książki i przygotowywanej przeze nmic te
atralnej realizacji) już nie te. 

A o czym będą moje Przygody Pędrka Wyrzutka 
i do kogo są adresov>'<mc? - Panuje pogląd, :le to 
uhvór d la dzieci. Owszem. Ale leż nie zapominajmy 
·eau lor tn.\rażał tę książkę również Z<l swoją autobio
grafię. Zapewne d latego, że artyści często (i, doddm 
od siebie: .na szczęście) nie dordstajc}. A to 0:1.naczd 
- u Themersona zwł,1szcza - oglądanie świ,1ld bc> 
upraszczającego obraz filtra sztampowych puy.nvy
czajeń i schemató'"' poznawczych, ndrzucanych nam 
od u rodzenia przez tych, którzy dl bo chce} nas sobie 
podporządkować, albo zavvsze wicdz,1 lepil'j. - A naj
częściej jedno i drugf'e łącznie. - Zatem mój Pędrek 
będzie d la dzieci - tych metrykalnych i tych nie ma
jącyc h oc:hoty dorosnąć - czy l i podporządkować się 
otoczeniu na ·jego"\varunkach. 

Pędrek wędruje przez życie i pyta wszystkie na
potkane postaci o to, kim jest - bo sam tego nie wie. 
Moglibyśmy powiedzieć: j es z cze nie wie. Ale przy
znajmy szczerze: kiedy mniej więcej z początkiem tak 
zwanego dojrzewania zaczynamy sobie zadawać topy
tanie - nie zdajemy sobie wówczas sprawy, że najczę
ściej nie zdążymy na nie odpowiedzieć do końca życia, 
bądź, jeśli to zrobimy - dla wygody, żeby mieć spokój 
- wyprodukujemy pseudobliźniaczy byt, jakiegoś ta-
kiego syjamskiego brata, który nas samych zdominuje 
i ubezwłasnowolni. - Stąd w moim przedstawieniu bo
haterowie z mapetowymi naroślami. (Oprócz Pędrka, 
rzecz jasna.) 

Pędrek „ . to także wyznanie wiary - Stefana The
mersona, ale i reżysera - w ocalającą moc sztuki. (Mar
cel Proust, jako autor powieściowego cyklu W poszuki
waniu straconego czasu, zechce przyjąć podziękowania.) 
W to, że w sztuce - w przeciwieństwie do tego, co na-
ywarny zwykłym życiem - nigdy nie jest za późno. 

Zawsze można swoją drogę rozpocząć od początku. 
- I w książce, i w przedstawieniu tę cudowną właści
wość ma teatr. 

Piotr-Bogusław fęd rzejcznk 





\ 

Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

- reżyser, kulturoznawca - teatrolog, psycholog. 
Studia reżyserskie skończył w krakowskiej PWST im. 
Ludwika Solskiego. Dotychczas zrealizował 30 pozycji 
na scenach dramatycznych, muzycznych i lalkowych. 

Na płockiej scenie wyreżyserował w 2006 roku 
interaktywny monodram Aktor - Reaktor Artura Belin
ga oraz w 2010 roku Mmaa - własną adaptację powieści 
Stefana Themersona. 

Jest autorem i dyrektorem artystycznym Trans
granicznego Festiwalu SkArPa im. Stef ana Themerso-
na. 

W swoim dorobku ma również książki: Dziennik 
kliko11umki (powieść dla młodzieży) a także podręcz
nik Jak w Polsce zostać aktorem. 



TOMASZ BENN 
·· kompozytor, dyrygent 

aranzer, korl'petytor, pianistd, dy
plom Akademii Muzycznej w Po
znaniu na Wyd~L~e Dyn gen tury 
Chóralnej. Pracę z_awpdową rozpo
CZ<}ł w 198{> r. w Teatrze Nowym w 
Poznaniu, opracowanie muzyczn 
c.pektaklu Modlihl'n chorego przed 
noCIJ w reż. Janusza Wi~niewskiego 

muzyk<} Jerzego 5.ltanowskiego. 
Tworzy mqzykę teatralną, filmową, radiową, re

klam0\"'<1, elektroniczną oraz piosenki. Brał udział w euro
pejskim tournee musicalu Dn<: Pha11to111 der Oper j,1ko woka
lista. piani-;ta, aktor, korepetytor chóru i solic;tów. go dla najwybi 

Grała w spekt 
w 20 

IWONA PASIŃSKA - dyplom 
tancerza zdobyła w Państwowej 
Szkole Baletowej im. F.Parnella w 
Łodzi; teatrologię studiowała na 
Uniwersy tecie im. A.Mickiewicza 

aniu, tam w Zakładzie Dra
eatru ot:vvorzyła przewód 

na tema t doświadczenia 

współczesnym teatrze 
olskiego Teatru Tańca, 

rtii w choreografiach 
icza, Virpi Pahkinen, 

a, Rafała Dziemido
. L.Wójcikowsk.ie-
łodego pokolenia. 

tórym opraco
rzkowskiego, 
1ilk z Gubbio, 

Jako kompozytor współpracował z rezyseramb 
Januc;zem Wi~niewskim, Tomaszem Szymańskim, Zbi
gniewem Najmol,11 Piotrem-Bogu&ławem JędrzeJCzakiem, 
Andrzejem Celińskim, Ewq jendr.lejewsk<}, Pawłem Pitcr.1 
w teatrach w Poznaniu, \-Varszawie, Gniei.nie, Tarnowie, 
Rzeszowie i Bielsku Bic1łej. Jest autorem amnŻdcj1 recitalu 
Ewy Boguckk'J z piosenkami jacquesa Brel.:i pt. Kazda mo. 
łza ... , kompoZ)'torem muzyki do słuchmvisk oraz seria
lu radiowego zrealizowanycli w Polskim Rndiu Rzeszó\ 
ori:tZ Teatru Polskiego Radia w Warszawie. 

14'.lureatGrand Prix IV Krajowego Fe;tiwalu Teatru Pol
kiego Radia i Teatru TVP „Dwa Teatry-Sopot 2004" z:i muzy
kę do słuchowiska Br.:ytroy kata Sellingem Jerzego jamt57.a Fąfa11. 

~torym 

1p: D1111ce as 11rt ~Ol o, ~r . 
wanie glosów K.Kaliski), Gramy 

wraz Mar
alizowała 

mański}, 

u (2009, 
, 511/igię . 7 Grzl.'Cltów Mh•jskich (2 

1il' par~/ (2008, muz. Coil) . 

Teatr Dramatyczny im. 
09-400 Płock. ul. Nowv Ryn 

Dyrektor: Marek Mokro 
Zastępca dyrektora - Dyrektor Administracyjno

Kierownik literacki: Bohdan Urbanko~ski, sceno 
Biuro Obsługi Widza - kierownik Jolanta Miiewska, tel. 24 26 

www.teatrplock.pl e-mail: ~eatr®teatrplock.pl 
38 o 

Koordynator pracy artystycznej: Ewa Cichocka 
Kierownik techniczny: Zbigniew Moskwa 

Kierownik działu marketingu: Leszek Skierski 
Specjalista ds programowo-reklamowych: Monika Mioduszewska-Olszewsk 

Główny realizator światła: Zbigniew Charzyński 
Realizatorzy światła: Rafał Kowalski, Robert Libere 

Głowny akustyk: Krzysztof Wierzbicki, r~alizacja dźwięku: Piotr f. o. bot 
Główny specjalista ds fotografii i poligt;afii: Waldemar Lawenąowski 
Garderobiane: Elżbieta Jóźwiak, Mag~alena Werner, Svlwia Zabka 

Brygadier sceny: Roma11: Nowakowski 
Zespół techniczny: Cezary Jaworski, Andrzej Le~ański, Piotr Minkiel, Piotr Mu 

Rekwizytorzy: Agnieszka Strzeszewska, Krzysztof Popczuk 
Pracownia fryzjersko- perukarska: Jadwiga Foryszewska, Małgorzata Jędrzeje 

Pracownia krawiecka damska: Lucyna rstrąg, Weronika Dzikowska 
Pracownia krawiecka męska: Sławomir J<rokwa, Hanna Chmielewsk 
Pracownia malarsko-modelatorska: Marek Szala, Marek Szymborski 

Pracownia stolarska: Stefan Chłopkowiak, Andrzej Krzemiński 
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ka 
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W programie wykorzystano projekt plakatu i projekty masek oraz scenografii autorstwa Małgorz~ty Gałaś-Prokopf 
Skład komputerowy i układ grafic2:ny programu: Valdi Lav 
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TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
jest instytucją finansowaną ze środków 

SAMORZĄDU WOJEWÓDZ1W A MAZOWIECKIEGO 

(W)c.. z.owsze . 
serce Pol ski 

28/09/2011 - 1/10/2011 
li Transgraniczny festiwal Sztuk 

SkArPa 
THEMERSON i JtZYK 

Sponsor generalny Festiwalu: 

~' 
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