


TEATRim.ALEKSANDRASEWRUKA 
w ELBLĄGU 

ul. Teatralna.Jl, 82-300 Elbląg 
I e-mail: teatr@teatr.elblag.pl 

' 

DYREKTOR NACZELNY 
i ARTYSTYCZNY 
Mirosław Siedler 

„ ·"-. 

SEKRETARIAT 
rei. + 48 55 641-97-00 w. 546 
\ tax. + 48 55 234-56-52 

ASYSTENT DYREKTORA 
KOORDYNATOR PRACY 

ARTYSTYCZNEJ 
Magdalena Fejral 

~ 48 55 641-97-00 w. 556 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-
' TECHNICZNY 

Kazimierz Kowalski 
+ 48 55 641-97-00 w. 240 

KIEROWNIK OŚRODKA KULTURY 
TEATRALNEJ 

RZECZNIK PRASOWY 
Tomasz Walczak 

+ 48 55 641-97-00 W. 284 

REDAKCJA PROGRAMU 
Tomasz Walczak 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
Marcin Prokopiak 

KIEROWNIK BIURA OBSLUGI 
WIDZÓW 

Grażyna Urbanowska 
+ 48 55 641-97-00 w. 391 

KASA BILETOWA 
+ 48 55 641-97-00 w. 392 

czynna wtorek - piątek 10:00 -18:00 
sobota 12:00 - 20:00 

oraz na godzinę przed każdym 
spektaklem 

W WERONIE 

Nad Kapuletich i Nlontekich domem , 

Spłukane deszczem, poruszone gromem, 

Lagodne oko błękitu. 

II 

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów. 

Na roz\valone bramy do.ogrodów -

I gwiazdę zrzuca ze szczytu; 

III 

Cyprysy mówią, że to dla Julietty. 

Że dla Romea - ta łza znad planety 

Spada„. i groby przecieka; 

IV 

A ludzie mówią. i móv;ią uczenie. 

Że to nie łzy są. ale że kamienie. 

I - że nikt na nie ... nie czeka! 

Cyprian Kamil Norwid 

Geneza utworu „Romeo i Julia" 

.„ 

Dokładna data powstania „Romeo i Julii" nie jest poświadczona 
żadnym dokumentem. Przyjmuje się, że historia kochanków 
została napisana między rokiem 1591 a 1598, a w latach 1594-
1595, autor wprowadził do utworu znaczne poprawki, dokonując 
ostatecznej redakcji tragedii. Był to pierwszy okres twórczości 
Szekspira, tzw. okres optymistyczny. temat dwojga zakochanych 
w ówczesnej literaturze nie był jednak nowy. Żródłem, . 
z którego zdaniem badaczy Szekspir korzystał, 
był obszerny poemat Artura Brooke'a. Jego 
utwór ukazujący tragiczną historię 
młodych kochanków wydany został 
po raz pierwszy w 1562 roku. 
Z poematu Szekspir zaczerpnął 
główne rysy fabuły, 
zmieniając i wzbogacając 
opowieść według własnego 
pomysłu. O prapremierze 
„Romea i Julii" nie ma 
żadnych relacji. Na 
scenie po raz pierwszy 
wystawiono „Romea 
i Julię" około roku 1595. 
Miejscem prapremiery 
był teatr „The 
Theatre", 
w którym Szekspir 
stawiał swoje 
pierwsze kroki 
jako aktor 
i dramaturg. 



William Szekspir (1564-1616) 

Genialny dramaturg i poeta, 
któremu zawdzięczamy prawdziwą 
rewolucję w dziejach dramatu 
i narodziny nowoczesnego teatru 
europejskiego, przyszedł na świat 
w 1564 r. w niewielkim angielskim 
miasteczku Stratford jako trzecie 
z ośmiorga dzieci Johna, kmiecia
rękawicznika, później ławnika 
i burmistrza tego miasta i Mary, 
pochodzącej ze starej rodziny 
szlacheckiej. Ode brał dość 
staranne wykształcenie, 
zwłaszcza z dziedziny łaciny, 
historii, literatury antycznej 
i retoryki. 

Ożenił się bardzo wczesme, 
w 1582 r., mając 18 lat, ze starszą 
od siebie o 7 lat Anną Hathaway. 

Nie był zbyt troskliwym ojcem dla trojga swoich dzieci, gdyż 
całym jego życiem okazał się teatr, którym fascynował się od 
1586 r. Opuściwszy rodzinny Stratford, grał w różnych teatrach. 
W tym czasie pisał również sztuki i poematy. Przybywszy do 
Londynu, zetknął się z teatrem elżbietańskim, a zwłaszcza 
z Zespołem Sług Lorda Szambelana. Został aktorem i autorem 
sztuk istniejącego od 1576 r. pierwszego w Londynie teatru 
publicznego „The Theater". W latach 1590-1599 dał się poznać 
jako autor kronik historycznych (Henryk VI, Ryszard III, Henryk 
IV), tragedii (Romeo i Julia, Juliusz Cezar) i komedii (Komedia 
omyłek, Jak wam się podoba, Wieczór Trzech Króli). Po pożarze 
„The Theater" w 1599 r. postawiono na prawym brzegu Tamizy 
najsłynniejszy z elżbietańskich teatrów „The Globe" (Kula 
Ziemska), którego współwłaścicielami byli bracia Burbage, 
Richard i Cuthbert oraz William Szekspir, jak również czterech 
innych aktorów zespołu Richarda Burbage' a. 

Wejście do teatru zdobił wizerunek dźwigającego ziemski glob 
Heraklesa i maksyma: Totus mundus agit histrionem (Cały 
świat gra jakąś rolę). O rozmachu tego przedsięwzięcia ni'ech 
świadczy to, że parter i galerie gmachu mieściły dwa tysiące 
widzów. 

Fakt uczestnictwa Szekspira w tym przedsięwzięciu miał bez 
wątpienia inspirujące znaczenie dla jego twórczości literackiej, 
bowiem okres od 1599 do 1606 r. jest uważany za okres jego 
wielkich tragedii. Szczytowe osiągnięcia tego okresu to 
tragedie: Hamlet, Otello , Król Lear, Makbet oraz komedie: 
Troilus i Kresyda, Miarka za miar~ę. 

Za wybitne zasługi swego ojca, 
burmistrza Stratfordu, 
Szekspir starał się o tytuł 
szlachecki, który nadano jego 
rodzinie w 1596 r. W 1611 
roku, u schyłku życia, 
przeniósł się 
sławny dramaturg 
do Stratfordu, 
gdzie zmarł 
w 1616 roku. 
Majątek swoJ 
powierzył córce 
Zuzannie. W okresie 
schyłkowym pisał 
tzw. romanse, czyli 
tragikomedie: 
Perykles, Burza, 
Opowieść zimowa. 



30. lecie pracy artystycznej Mirosława Siedlera 

. •. 

„Romeo i Julia" to piękna sztuka. Brzmi 
banalnie? Możę i tak ale to rzeczywiście 
przepiękny dramat. Często się używa 
określenia, które jest pewnego rodzaju 
wytrychem - ponadczasowy temat. 
Ale ta sztuka jest ponadczasowa. 
Prawdziwa, szczera, młodzieńcza miłość 
pięknie przez Szekspira namalowana 
słowem. Miłość , która jest wtłoczona 
w konflikt pomiędzy dwoma rodami. 
Miłość i nienawiść. Zastanawiam się ile 
takich sytuacji może być 
w naszym życiu. Mówię o tej 
nieuzasadnionej , b ezp o dst a w-n ej 
nienawisci powodowanej 
niesprawdzonymi uprzedzeniami. 
Antagonizmy pomiędzy ludźmi, 
pomiędzy miastami czy też pomiędzy 
narodami. W tym utworze nienawiść, 
której źródeł nikt już nie pamięta, 

doprowadza do tragedii. Poza tym utwór jest niezwykle 
widowiskowy. Oprócz przepięknego tekstu jest wpisany 
w dramat bal, są pojedynki, są fantastyczne role, dające aktorom 
ogromne szanse kreacji a poza wszystkim w Naszym Tea~rze 
mamy zespół aktorski, który jest w stanie podołać .wyzwai:i:o;n 
stawianym przez Szekspira. Wierzę w to. Dla mme osobiscie 
praca nad tym spektaklem to ogromna satysfakcja, przyjemno.ść 
i pasja. W 1982 roku czyli 31 lat temu grałem Romea w swoim 
spektaklu dyplomowym w reżyserii Jana Machulskiego, gr~liśmy 
w tłumaczeniu Jarosława Iwaszkiewicza. Teraz gramy w mnym 
tłumaczeniu, z innymi ludźmi, jest inny czas, inne realia, inaczej 
pracujemy nad spektaklem. Nie z muzyką Jacka Szczygła, tylko 
Bolesława Rawskiego, nie Mirosław Siedler gra Romea, tylko 
Piotr Boratyński. Wiele się zmieniło, ale czy miłość się zmieniła? 
Ta prawdziwa. Czy stała się bardziej wsty~liwa?„Czy zm~enili się 
ludzie? Oglądałem spektakle Romea i Julu zrealizowane 

· w ramach programu Litwa - Polska - Rosja w Kłajpedzie 
i w Kaliningradzie, (bo tam mają już zamknięte spektakle, nasz 
jest tym trzecim) i t.wierdzę, że nie. 

Nic się nie zmieniło w kwestii miłości. Mo.żerny używać innych 
słów inaczej rozmawiać, ale psychika ludzka,· nawet 
przyŚpieszona przez galopujący świat, ciągle jest ta sama,. _Gdy 
kochamy kogoś, to martwimy się o niego, troszczymy, tę~kmmy! 
myślimy o nim, bije nam mocniej serce na myśl lub wido,k .t~J 
drugiej osoby. Tak samo wyglądało to parę lat wczesmeJ, 
i parędziesiąt, i pewnie p~ręset. . . . . . 
To chciałbym pokazać widzom. Nie zapomma3my o tym, ze Jest to 
również utwór o nienawiści . 

W dzisiejszym świecie wie le jest 
konfliktów, w których „kiedyś kto ś 
z kimś o coś tam się przemówił" jak 
mówi Książę Escalus w tym 
utworze . Obraził się. Nie rozmawia. 
Wręcz zionie nienawiścią . Wiem, że · 
to trochę naiwny pacyfizm, ale 
chciałbym, aby wid z się 
zastanowił, pomyślał choć by 
przez chwilę czy sam nie ulega 
temu groźnemu bezse nsowi. 
Utwór według mnie zabrzmi 
bardziej wymownie ki e dy 
w międzynarodowych 
spektaklach staną naprzec iwko 
siebie skonfliktowani Capule ti 
i Montecchi, grani przez aktorów 
z różnych krajów (z Litwy, 
z Rosji i z Polski) by w finale 
podając sobie dłoń nad trupami 
swoich dzieci , wreszci e 
zrozumieć i powiedzi e ć 
„ wybacz". Może my się 
opamiętamy, powiem y 
„ wybacz" odpowiednio 
wcześnie, żeby nie było za 
późno???! 

fragment rozmowy Kamili 
Jabłonowskiej (Redakcja 
INFO.ELBLAG) z Mirosławem 
Siedlerem 



Motyw_miłości w dramacie nRome:o i ·Jul'ia" 

s.zeks~ir ~twotzył parę młodych ludzi, którzy :zakochali 
l się miłośCią romantyczną „od pierwszego wejrzenia.". Nie 

zwracając u.wagi na .k<~msekwencje tego uczucia, prawie bd razu 
w:yznah ~obie uczucia i zaplanowali małżeństwo. Ani przez chwilę 

t me brah pod uwagę możliwości poinformowania o wszystkim 
I. swych ~o~ziców, ich miłość była tajemnicą, której pomagali 
I strzec 01ciec Laurenty i Marta - opiekunka Julii. 

Gdy nad~zedł tragiczny moment wygnania Romea poza granice 
Werony, Je?o ukochana (czternastoletnia!) żona nie traciła wiary 
w połączenie ze swym ukochanym. Mimo gróźb i nalegań ojca na 
ślub z Parys~m, oboję~ności matki, a nawet Marty, mimo -
dylematu pomiędzy byciem posłuszną rodzicom a nakazom 
wierności poślubionemu przed Bogiem mężowi - J~lia cały c.zas 
dążyła do spotkania z Romeem. Śmierć kochanków była ostatnim 
wyznaniem rrtiłości. Wyznaniem, które na zawsze wpisało 
s~ę w kulturę światową jako odpowiedź kochających się ludzi na 
niesprawiedliwość rozdzielającego ich losu. 

Rom.eo i ..Julia sci ponadcza~ową. parą, ponieważ jako pierwsi · 
w historn dramatu odebrali .sobie życie z miłości. Choć ich 
średniowieczni poprzednicy - Tristan i Izolda - również poszli za 
sobą do grobu - to jednak uczucie łączące , szekspirowskich 
kocha~ków nie było wynikiem interwencji tajemniczego napoju, -
lecz p1~rwszeg~ porywu serca. Co pociąga współczesnych. 
~zytel~ików w te~ szesnastowiecznej opowie;ści? Chyba czystość · 
i tragizm ~czucia, któ~e od momentu pojawienia się między 
bohaterami na balu kostiumowym zmieni{o ich życie i ich san:iyeh. 

Analizują~ poi;i.adczasowość tego dramatu, nie można -zapomnieć 
o WYP?.w1~dz1a~h ~ochanków ~a temat miłości. Te · wyrażenia, 

. P?~OO.J!l~ 1ak głow_m bohaterowie, na trwałe wpisały s_ię w karty 
.h~~t0r11 ht~ratu,rY: i kultur-y:. O uczuciu do Julii„ miłoścj ;,silniejszej 
n1z przec1wnosc1 losu, mż konwenanse spoJeczne, o miłości 
pona.d wszy_stko Romeo powiedział: „Bo miłość nie zna żadnych 
tam i gramc:: A co potrafi, na to się i waży;". Za te -tm{wersalne 
w}rpowiedzi powinniśmy być wdzięczni Szekspirowi najbard~~ej . 

Gatunek literacki : tragedia szekspirowska 

Gatunek literacki, nazwany od nazwiska twórcy 1ragedią 
szekspirowską, jest odmianą dramatu, w której akcja toc2(y się 
w:okół ~onfliktu między dążeniami jednostki posiadającej 
nieprzeciętne cechy charakteru, a czynnikami niezależnymi od 
woli człowieka, zdeterminowanego przez panujące zasady 
moralne, los, obowiązujące nadal prawa historii. Uważa się, że 
dramat szekspirowski jest prekursorem dramatu 
romantycznego. Utwór „Romeo i Julia" jest często nazywany . 
„ tragedią miłości" oraz zaliczany, przez poruszaną 
problem~tykę, do kręgu tak zwanych dramatów psychologiczno-
poetyckich, wśród których znajdują się najbardziej znane dzieła . 
Williama Szekspira: „Hamlet", „Mpkbet" , „Otello" , „Król Lear". 

Czas akcji: obejmuje pięć dni i nocy pod koniec XVI wieku 

Miejsce akcji: dwa włoskie miasta - Werona (przez większość 
dramatu) oraz Mantua (część piątego aktu) 

Główni bohaterowie : Romeo Monteki i Julia Kapule t 
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Juli a - N atalia Jakubowska 
Maria Semotiuk 

Pan Capuletti - Mariusz Michalski 
Pani Capuletti - Beata Przewłocka 

Tybalt - Marcin Tomasik 
Marta - Teresa Suchodolska 

Samson/Piotr - . Krzysztof Bartoszewicz 
Grzegorz - Torttasz Czajka 

Romeo - Piotr Boratyński 
Pan Montecchi - Jerzy Przewłocki 
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Merkucjo - Wojciech Rydzio 
Benwolio - Leszek Andrzej Czerwiński 
Baltazar - Jacek Gudejko 

Abraham - *** Mateusz Łobocki 

oraz Anna Suchowiecka 
i statyści Teatralnego Studia Młodych Alter Ego 

4•• ., 



Weroną. i Szekspir 

Dzięki .Williamowi Szekspirowi Werona jest 
i dziś miastem szczególnie znanym 

i podziwianym na świecie. Szekspir nigdy 
,. · nie odwiedził Werony, ale ją poznał 
·\ ,poprzez pisma Luigiego da Porto, 

;:~ 1 · M a s u c c 1 a S a 1 e t a r n i t a n a 
\'. i Mattea Bandella, które go 
1 zainspirowały do napisania jednego 

· ~ ze . swoich . najsłynniejszych dzieł 
„Rome·a i Julii" „ 

· Szekspir wyobrażał sobie Weronę 
1 jako bliźniaeze miasto Wenecji 
r\ z kanałami. i· go~dolami, być może 
będąc ·zainspirowanym przez 

I malarzy weneckich goszczących I).a 
\ dworze "londyńskim. Prawdopodobnie 
miał szczególny stosunek do miasta 
i wyobrażenie o nim, ponieważ wielu 
z jego bohaterów właśnie stamtąd 

. pochodzifo. Warto przypomnieć o dwóch 
innych komediach: „Dwaj · panowit;. 
z Werony" i „Poskromienie złośni y", 
umieszczonej w Padwie, lecz z grównyrn męskim 
bohater~m, Petruccio, pochodzącym z W ero ny. ' 
Właśni~ za sprawą Szekspira na świecie jest obe 
aż 27 miejscowości o nazwie Weron.a: różne. 
amerykańskie, kanadyjskie i australijskie. . 
Miłość Szekspira jest odwzajemniona przez wer · 
program teatralnego lata Werony jest podzi 
pomiędzy twórczość Szekspira i Carla Goldoniego, a 
wszechobecny w życiu Werony. 

yków: 
równo 

spir jest 

Niezwykły wpływ tragedii Szekspira na werończykó iela-
· zwiedzcijących doprowadził do wyodrębnienia różnych miejsc, 
w których według nich rozgrywały się perypetie dwojga 
kQchanków. Najsłynniejszym i najczęściej odwiedzanym jest dom 
Julii·· przy :Via Cappello ze sławnym balkonem. W niewielkiej 
odległości znajduje się dom Romea przy Via Arche Scaligere. 

·.:-... 

Grób Julii znajduje się natomiast w byłym klasztorze. braci 
mniejszych, nieopodal murów rodu Della Scala. Tu, w kryptie, 
stoi sarkofag, który według legendy ma mieścić ciało młodej 
dziewczyny. Dziś kompleks jest wykorzystywany przez 
komunę miejską Werony jako miejsce zawierania ślubów 
cywilnych. 
Rzeczywiście istniały w W ero nie dwie rodziny o nazwiskach 
Montecchi i Capuleti Club Cappelletti). Montecchi, ważni kupcy 
werońscy, byli wciągani w krwawe walki o kontrolę nad 
Weroną, choć nie ma wiadomości mówiących o rywalizacji 
z rodziną Capuletich. Istnieje też dowód obecności w mieście 
rodziny Capuletich aż do czasu pobytu Dantego w Weronie. 
Mieszkali oni w obecnym domu Julii, gdzie ich obecność jest 
poświadczona przez herb kości.elny ·, na zworniku· łuku: 
na dziedzińcu budynku. Na początku XX wieku został 
odbudowany tam słynny balkon. Zatem dom Julii jest realnym 
domem Capuletich, nawet jeśli historia miłosna jest owocem 
fantazji Szekspira. Identyfikacja innych budynków nie ma 
natomiast żadnego podłoża historycznego. Są to budowle 
średniowieczne, które ze względu na zainteresowanie nimi 
zostały przystosowane do ruchu turystycznego. 



William Szekspir - ciekawostki 
; 

I 
' Wciąż ogromne kontrowersje budzi kwestia autorstwa wielu 
isztuk przypisywanych Szekspirowi. Niektórzy badacze uznają, 
że część z nich została napisana przez Christophera Marlowe' a, 

· '·- Edwarda de Verte lub Francisa Bacona. 

i . 

Po 1585 roku Szekspir zniknął zarówno z dokumentów jak i z jego 
rodzinnego miasta. Nic nie wiadomo o następnych 7 latach jego 
życia. Ten czas określa się jako The lost years, czyli· stracone 
lata. 

i ' 
f!ierwsze przedstawienia dramatów Williama Szekspira były na 
ziemiach polskich grane przez obce zespoły po angielsku lub -
c~ęściej - po niemiecku. Odbywały się kolejno w Gdańsku .(od 
1601) , Elblągu (od 1605), Królewcu (od 1605), Bytowie, 
Szczecinie, Koszalinie (od 1608-1609?), Warszawie (1611 ?), 
Nysie (1617), Braniewie (1618), Wilnie (1639?), Rydzynie, 
Wrodawiu (1658?), Krakowie (1669), Lwowie (1782). 

Nie ma obecnie żyjących potomków Szekspira, linia jego rodu 
. wygasła wraz z bezdzietną śmiercią wnuczki Elizabeth Hall Nash 

Barnard w 1670 roku. 

Franco Zeffirelli chciał aby rolę Romea zagrał Paul McCartney, 
który odrzucił ją z dwóch powodów. Po pierwsze obawiał się, 
iż nie jest wystarczająco dobrym aktorem aby zagrać 
w ekranizacji sztuki Williama Szekspira, a po drugie - byi właśnie 
w trakcie nagrywania słynnego albumu "Sgt. Pepper" (razem 
z zespołem the Beatles). 

Olivia Hussey nie mogła brać udziału w uroczystej premierze 
organizowanej w Londynie, ponieważ film zawierał scenę 
w której aktorka pojawiła się nago (w czasie zdjęć nie miała 
ukończonych 18-tu lat). 

Wieczni kochankowie 

Pary pokroju Romea i Julii żyły nie tylko we Włoszech, na ślad 
pochowanych razem zakochanych natrafiono ostp.tnio 
w rosyjskim mieście Krasnodar. Rozpoczęła się tam budowa 
hotelu, stąd prace archeologiczne u zbiegu ulic Postowaja 
i Sedin. Czy zmarli tego samego dnia ok. 3,5 tys. lat temu? Kim 
byli? 

Naukowcy sądzą , że należeli do tajemniczego ludu, który 
zamieszkiwał Kubań. Ci sami ludzie konstruowali też kamienne 
dolmeny. Grobowiec jest pionowym szybem, na którego dnie 
zlokalizowano wejście do komory. Było ono zabezpieczone· 
zasuwą. Archeolodzy znaleźli też . węgiel, co sugeruje, źe plemię 
czciło ogień. 

Mężczyzna z grobu leżał na plecach, 
czule obejmując szkielet kobiety. 

Kochankowie epoki brązu byli 
jednak dużo starsi od Romea 

i Julii, w chwili śmierci mieli 
bowiem ok. 60 lat. Dionie 
kobiety przystrojono 
bransoletkami i brązowymi 
koralikami. Wg Rosjan, 
to przedmioty 
charakterystyczne dla 
kultury Meotów - plemion 
zamieszkujących kiedyś 
południowe i poiudniowo
w schodnie wybrzeże 
Morza Azowskiego oraz 

. okolice środkowego biegu 
Kubania 

' ' 



Grób pary:Jiazwanej przez archeologów Romeo i Julia pochodzi 
, z lat 1450.:...1550. Są w nim szczątki dwojga ludzi w wieku ok. 30 
I lat, utożone na plecach obok siebie z twarzami zwróconymi ku 
' sobie, a dtoń kobiety zostata spleciona w uścisku z dtonią 
i mężczyzny. 

· ~ ·- Wedtug wstępnych ustaleń, mężczyzna zginąt tragicznie 
w tWyniku wypadku, na co wskazuje jego ztamany mostek, 

··a kobieta prawdopodobnie miata atak serca, gdy dowiedziata się 
b śmierci ukochanego. Jej ewentualne samobójstwo wyklucza 
miejsce pochówku na terenie klasztoru. 

Zdaniem archeologów, unikalne znalezisko może nawiązywać do 
historii podobnej do tej, która zostata przedstawiona przez 
Williama Szekspira w dramacie "Romeo i Julia" pod koniec XVI 
wieku. 

I 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
• Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow), reż . Grigorij Lifanov {Rosja) 

• Moralność pani Dulskiej (Gabriela Zapolska), reż. Mirosław Siedler 

• Letnicy (Maksym Gorki), reż . Michał Kotański 

• Czarnoksiężnik z krainy Oz (Lyman Frank Baum), reż. Jerzy Bielunas 

• Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka) , reż. Katarzyna Deszcz 

• Skrzypek na dachu O. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 

• Książę i żebrak (Mark Twain) , reż. Konrad Szachnowski 

• O co biega? (Philip King) , reż. Marcin Sławiński 

• Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 

• Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 

• Opowieść wigilijna (wg. Charles' a Dickens' a), reż. Czesław Sieńko 

• Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 

• Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett) , reż. Cezary Domagała 

MALA SCENA: 

• Wariacje enigmatyczne (Eric-Emmanuel Schmitt), reż. Maria Arnadottir 
(Islandia) 

• My, dzieci z dworca Zoo (Herman Kai i Rieck Horst), reż. Giovanny 
Castellanos (Kolumbia) 

• Jednoręki ze Spokane (Martin McDonagh), reż. Julia Pawłowska 

• Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego 
i Jeremiego Przybory), reż. Julia Wernio 

• Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 

• Dzieła wszystkie Szekspira ... w nieco skróconej wersji 
(Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 

• Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 

• A my ... róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż . Andrzej Ozga 

• Mein Kampf (George Tabori), reż . Artur Hofman 

• Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 

• A-na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), reż. Andrzej Ozga 

• Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż . Bogusław Sert).otiuk 

• Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 

• Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Ż iła ~Ukraina) 
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