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ELIA KAZAN 
Kiedy 2 I marca I 999 wybitny r żyse r te;nral 

ny i filmow y Ełi; 1 Kazan odbierał trzec iego \'-' ka
rier.le Oscara - tym razem była to nagroda hono

rowa za całok~ztałt twórczości - nic ca ła widownia 

zgotowała mu owację n:i stoj ąco, nawet nic wszy

scy kl aska li . H o llywood nic zapom ni a ł o artyście 

zeznań przed Komisj:i ds. Badc nia Dz i ;:iła l nośc i 

Antyamerykańskie j sprzed nieoma l półwiecza, 

. 1 właśc iwi e donosów, J z ii;ki którym jego przyja-

ide i koledzy padl i oli<m) politycznego polowania 

na czarown ice przez opętanych z i mnowojen ną 

histeri<) prawicowców. O ile niezaprzeczaln y ta

lent i bezdyskusyjne zas ługi dla światowej kine

ma tografi i ~ą ni · pod\-vaża l n e, wc iąż buJzą kon

trowersje sku tki jego postawy obywatelskiej. 

Rodz ina Kazanjoglousów wyemigrowała 

z K.omtantynopo b d o Stanów Zjednoczonych 

w przededniu I wojny świalOwcj, gdy Kazan m i a ł 

cztery laca. Greckie pochodzen ie nic przeszkodziło 

mu w .1~ymi l •1cj i, ;1 w późn i ejszych ł a tac h zosta ł o 

wykorzystane w t wórczości litera ki c j i fi lmowej . 

Studicmał \\ \Vi ll iam · College w Massach usetts 

i w Drama Schoo ł na Yale U ni vers ity. 

\V la tach trzydz iestych zaa ngażowa ł sic; 

'' dzia ł a ln ość anyst)'czno-społcczn ikow~ką i na

\\ i <iza ł kont.akty, które w późniejszyc h latach miały 

~ie; o kazać tak pechowe dl a jego z najomych. 

\V J 9 n c.l o ł <1czyl do Gro up Thcatre prowadzone

go w . owym Jorku przez Lec Strasberga; zespó ł 

wyznawa l lewicowe pog lądy poli tyczne i za leżało 

mu na two rzen iu spektakli dotyczących istotnych 

kwestii s połecznych . W 1934 Kazan wstąp ił do 

Amerykańskiej Pa rtii Komun istyczne j, której sze

regi opuśc ił po ni crn łych dwóch latach na wieść 

o sta lin owsk ich czystkach w ZSRR; został też 

akryv.•ist<) Acto r~ E quity Assoc iation, a ktorskiego 

zwi ązku zawodowego. Zagra I w dwóch obraza h , 

a za inte resowanie reżyserią zaowo owa ło wlas ny

rn i filmami poruszającymi waz ne problemy, jak 

chociażby rasiz m czy amyscm ityz m, u rrzyma ny

mi w poetyce real izmu :połccznego . 

1947 stal s i ę punkte m zwrotny m w karie rze 

reżysera - podjęte wówczas decyzje w istotny spo

sób zaważyły nic ty lko na jego życiu , ale także na 

h istorji całego pokolenia i okaza ł y s i ę brzemien 

ne dla teatru i kinematografii. Kazan \Haz ze 

Strasbe rg iem i C heryl C rawfo rd za ł ozy l i Actors 

Studi o, gdz ie na uczali nowatorskiej w Ameryce 

metody Stan1sławskiq~o, oparte j na rea lizm ie 

psychologicznym postaci scrn icznej oraz obser

wacji, wyobraźni i wewnc;trzn m doświadczeniu 

em oc jon alnym a ktora. \ Vychowankowie szkoły 

przyczynili sic; do spo łeczno-ku l turowej rewolu 

cj i n ic tylko w Stana h Zjednoczonych ; jak p i sa ł 

Adam Garbicz: „~i ł ą swoich o~obowośc i z m ienili 

g-runtown ic w latach pi c;ćdzicsiątych teatr i kino 

.imerykailskie, za~tęp ują c akade m ick;i dcklam a

cjc; ca łkow i cie subicktywn;} potoczn~1 naturalno

ści;(. Do pierwszych i najsłynnie j szyc h należel i : 

Ma rlon Brando, Rod Steiger, Karl ~1aldcn, font

gomery Clift, E li Wallach, Julie Harns, Warren 

Beatty, James Dean i Paul e\\'man ; ~farilyn 



~!on roe oddala sic; poci op i e kę St ra ::.bergci\A' już 

bc;d<ic mic;:dzynarodow<) gwiazd<! kina. 
\V tym sa mym roku Kazan w Coroner T li c

atre wy reżyserowa ł sz tu kir mlodeg(J Arthu ra ·fil

k:r :1 „All ~ !y Sons", '"' którL· j wystąpil i m.in . Maldcn 

i Arthu r Kennedy. Insceni zac ja zdob, la ew York 

Dram <1 Critics ' C ircle Av:ard i byb wystawian a 

2H r:1 zy. Rćiw ni eż w 19-17 v\'yreżrerowal n a~ro

dzony Pul itzerem Jra m::n Tennessee \Vill iamsa 

„Tr::imwaj z\\·:rny poż<1d::in i c n " „A Strectcar 

Named D es ire" ) z udziałem Marlon a Brando, 

Jc:;siki T:rndy i ~ lakkna, któ ry cztery Li ta późn iej 

zaadaptowa ł db kin a. fi al szczególny dar poro

z umien ia z akto rami; G arb icz nazywa go mi

strzem uczuciowości, który we współpra cy z ak

ton:m zn a j dywał n aturalność 'vvlas nych emocji . 

Za role w jego ril mach przyznano ponad Jwa 

Jzieśc i a nomi nac ji Jo O scarÓv\' i wr~:cz.ono dzie

więć statuetek. 

19-1 7 okaza ł sii; znacZ<!CY nic tylko artysryczn ie; 

wówcz ;1~ również Komisja ds. Ba lania Dzia ła l 

n ośc i Antyamerykańskiej rozpoczęła w środowisku 

tilmowym dochodzeni', które rych ło przekszta ł 

citu s i ę w par;rnoida ln;) nagonkę na anystó"v 

i woł n om y~ łi c i cł i . W odróżn i en iu od kolegów, 

którzy odmówili zezn a ń ryzyku j ąc wol ność i ka

n crr;:, rcżv er w 1 9 5~ zadenuncjow I kilkoro zn:J

jomych o lewi cowych pogląd ·1ch (w ty ni i.on e,: 

Str:Jsberg:J, Paule;: Miller), co nigdy nic zmta lo mu 

:1.apomniane. Sranv Z jednoczone były dla Kazana, 

mimo wszystki h swych wad, fa ktycz n:1 Z iem i :~ 

Obieca n ą, a moż l iwość swobod nego tworzenia 

okaza ł a się waz nicjsza od ideałów. Odwrotn<I 

pos aw;l br;: dą siir charak1eryzować boha terowie 

iego fil mów, wa lc7.<JCY „bezkomprom isowo o ide

a ł y spra\\'iL'dł iwośc i , o human izm demokratyczny". 

Pon i eważ dz iir ki z ·znan iom przed korn i i'! 
1 1cCa rthy'ego Kaza n nic zna l az ł sic; na „cz:irncj 

li śc i e " osób objętych za b zem pracy v: przemyśle 

rozrvwkowym, mógł w spokoju realizować kolej 

ne obrazy o wci:1ż trudnej tematyce. Pomimo ase

ku ranckiej postawy życiow ·j twórcy, jego fil my 

byty jednymi z odważniejszy ·\i intelektualnie 

i obycza jowo, obnaż.iły Jwułicov'>·ość ~połc zcń 

srwa konsumpcyjnego i kreowały nowych boha

terów zbiorowej wyobraź i, jak Brando, Dea n czy 

Beatty. „Kazan jest tu całko\\'icit: po stronic młodych 

bohaterów, nam ir;: tnie bron i ąc pra wa do odnale

z ienia siebie i swego wb~neg ~wiatl .i przcwod

ni t:go. Zadncgo komprom i u." O lekceważonych 

doqd przez Holłprnod problemac h wyobco\\ a

nych miodych łudz i opowi ada ły „N a nabrzeżach" 

{„On the Wmt:rfrom" 1954) najhardziej dysku 

towa ny z uwagi na kontebt zwi<1zków zav.:odo

wych i zcznaó przed ko n i s j~ , „ a wschód od 

Eden u" „East of Eden" 1955), „Baby Dol i" 

( 1916) - \.\ ykl ęt :-i z ambony przez kardynała Spe ł 

lmana i p tc,:piona przez Ligę Moralnośc i i .Wio

~c nn a bujno~ć traw'' {„Splendor in the Grass" 

1961). Z kolei o powojennych traumach wetera

nów z W ietnam u traktował n akręcony według 

sce n a riusz ~1 syna obraz „Gośc i e" („T h · Visitors" 

1972 ), pierwszy poruszaj4cy probl em gwa łtów 

am 'ryb ń s kich żołn i erzy na l udności w bylczcj. 

W 1959 rozsta i się z teatre m, a w 1976 z fil

mem - t: kraniz~1 c j ;1 „Ostatniego z wie lkich" F.S. 

Angel ika Kurowska 
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mówić sic; z reżyserem Układu - !ichakm 
Kotańskim · na spokojną rozmowc;, reJakwr nic 
mia! szam. a Jwa L}'godnie przed premierą 

zaczc;ly sic; ca loJz icn ne próby n~1 arego, vczc
śnic j - Lo znaczy na 19 stycznia 20ł3 - Michał 

przygotował prem1crc;: Karie1y Nil(odema Dyzmy 

w Teatrze w Olsztynie, a potem wyj echał do 

W iednia na próby do kolejnego spektaklu. 
Wszystko Lo ~ku tecznie un iemożl iwi ł o nam 

spotkanie . Cóż - pomyślał redaktor - od czego 
jest internet, mail i tym podobne zdobycze 
wspólczesnego św i ata ? 

Do reżysera zostały wysłane pytania, które nie 

miały powiel ać rozmowy z ~1 ulorem adaptac ji 
Ul(illdu - Radoslawem Paczochą, a raczej 
pokazać osobisty stosunek reżysera do głównego 

bohatera spektaklu. 
Z powodów wyżej wymienionych, czyli 

nieustannego braku cza~u, reżyser na dzień 
przed oddaniem programu do lruku, odesłał 

od powiedzi na pyLania . 
W ten sposól pow~ta l na jbardz iej la pidarny 
W)'\\ i:id w historii programów leatra lnych. 

Dariu„z Starczcw>ki i }.licha! Kotaf1„ki > 



zn z I <lo ła\>\ c1n Paczoch~!, autore1n adaptacji U!(Jadu 



Zll'_l'cirzl"tf i przą;1w11•m w jedllf:j osobie stało .1i 
duż~1 warto.kiq tej powieki. Dzirl<i /\'171 !(il/(11 per

spel(tywom uda/o sir Kazanowi dol(onai nic tyll(o 

doglrbnęi wiruisel(cji bohatera, ale taicie 111110żlitt 1-

lo 11111 to rozpmwimie sir z rnltJ ot 1czt1Jqcq go rze

czyLuistośC/~1 . R~~adl(o sir zdarza, żeby czlowid( sul(

cfiu r::.ul Stf po w1gra11y111 u1yscigu ja!( „/osa" ijesz
r,:;e w dodatl(u mrJu1il o tym tak m11 1c11ne, a hoh lft'I 
Kazana tal( sri' u•lasi1ie cz1yl: i diall'gO u 1ystawia ma/o 

podilebnq Cl'l/'..,lllf rzl'i"•y111istoki z dom i11muu11e1 

przez p1Ó11tjdz. i\'otabl'lll' Il' 1m!(C1i' pracy nad ad11-
pta9~1 zobaczy/em w „ Ul(ladzie" możliu•osc pol111· 



chę moralitetowego „eve1yma11a" wspólczemego 
l(apitalizmu, l(tÓI)' wypisuje s1f: z tego świata nie dla
tego, ie przeg1y1va, tylk,o dlatego, że dochodzi do 
wnios/1,u, Że 1est jedynie maszynką do pomnaża111a 
pieniędzy. Świat, w kró1ym żyje, propo11u1e 11111 zbyt 
szybkie tempo iyna i .zbyt monolityczne życie, w któ-
1ym Eddie nie zmyd11je mit'J1·ca na swoje d11chowe 
potrzeby, ma/o tego: nic 11111ie ich nawet dla siebie 
zdefiniowal~ I l(iedy to sobie uŚtviadamia, stara się 
zmienić swoje życie. 

- Dużo z nas dochodzi do podobnego mental

nego momentu. Chcemy się „ wypi ać" z układów . .. 

- Mys1ę, Że między innymi dlatą~o, że my też 
mamy tal(ą podwóp1ą penpektywę,jnką mia/ Kazan. 
My też jesteśmy poniekąd dziećmi imigrantów. /mi
grantów z socjalizm11, czy jak 11,to woli: kom1111izmu. 
Nasi rodzice są trochę jak ci tureccy Gre()' w l(apita-
1 istycznej A me1yce, ich przystosowa 11 ie do Śtt1iata l(O
m u n izm 11 ma się nijal( do dzisiejszych ~asów. I dla
tego 1u1 l)1nl(11 pracv musieliśmy uczyć się od przy
slowiowego zera. Z drugie_; strony mamy śiviado
mość, Że przecież można inaczej, 111e trzeba się tak 
śpieszyl~ Że w s/,viecle naszych rodziców było to moż
liwe . .. A to achęca do zmiany. 

- Faktycznie wydaje się, że zerwanie z dotych

czasowym życiem jest j akąś receptą w momencie, 

gdy rzeczywi tość zaczyna ciążyć. Ale tak napraw

dę niewielu może tak postąpić. Nie każdy ma od

wagę rzucić wszy tko i przenieść ię w Bieszcza

dy. Nie mówiąc o tym, jak by te Bieszczady wyglą

da ty, gdybyśmy tam wszy cy się znaleźli ... 

- Obcoś/Eddiego rv stosun/1,11 do .fwiata ojców.ja!( 
i do jego /wu; ta wspólczesnego, sl(aZZl)l' go 1w szu-

.\ng li ka Kurowska 

kam u lu 111 dm 1. T1 dro 1 tt 'tJ/e me ok1r11Ji sir 
lt1tu 1 1 / kt1 tt u tla111t al j I Jt' J tt I 11 t Io sta-
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I listoria tego człowit'b prz) po111111a .1huł fil 

mu poJróżniczt"g<>. Przypomin, 1 z m.irzt"111.1 /. 1 

prac1manych łu dz1,którzych 1 Ii i po ZllLH l.tp 
toi i te l fon, li) r zt~ Z)ll' I'~ lz1( 11.1 bczł11d11c1 

\\) pic. 
\u,1r.tł1jcz)kłl,l\ id( , ł.1sht ntoh I 111111 111rn 

1 1111łioncr. k1c'1r I nst.11111\\ ił zrni ni' \ oj dot) dl 

lZ ISO\\l Ź)llC pod "Pl \\(Jll roZ\HJd111 kr.1d111 n.1 

•t ł1ł.m: . prnz kt<'>r) ,1r.1uł cal m.•J· tek. I Ż1 Z)

ZllJ 7.d } Io\\ al, ze odetn ie 1~ oJ ~\\ iat.J i\\ f 9, 7 
r. z.11111eszkal 11.1 liczłudncj \ sp1t: o naz 'it Resto
r.1tion lsl.111d (\\') p.1 ( >dro<lzrni.i) . 

Zdoi.ił zhudm\ .11: t.1m dom, 11.1uczyć si\. uprawy 

'.11Z)\\ oraz ł1micni.1 q h. hc'1n.: wraz z kokosami 

tano\\ r.i pod l<l\\ft jLgo rlict). Sam "'·arzy sobie 

11 . Z)\\ i s1<; 1.1kzt 11\\0t.imi llH>rZJ i warzY'' J-

1111. ktc'm 11pr.1 • i.1 \\ ckologtcz 11) m ogródku opo

da l Jom u n.1 p łazy. „ .) 

Kilka razy w roku G la1-heen wybiera SI\. po z..1-

opatrzcnic do od k gkgo blisko o !OOO km Cai rn s. 

Australijczykowi dosk\\ icra czasem na s.trnot 

no~ć. choć rn.1 przy sobit psa i kokżankę- m d ncki 

na. D.1vid Glashu.:n ko Z) sta z inu:rnt·tu :t. kompu

tera zasil.1nq~o cncq.~i:i z h.1tcrii sloncunych. 

I >.1 1d pr1·1ho .rł r et r:m <l kować online, ale 

111 u, f In 11111 ,. I r1t · nać żadnej kobit.:t). 7.eb) 
prz pro\\ .t lzil.1 J 11.1 · ~pi;. Robinson może za to 

dorabi.1ć sobie. grai:ic na austral ijskiej gicldzie. Te
r:1z m:1 rzy. b) na plaży oc.lw i c<lz i ła go .. . syrena.( ... ) 

\\' 1996 roku wyncgocjowal dzitrŻaw~ jednej 

t rzeciej wyspy. ( ... ) 

Oprócz corocznej \\ pinty 20 tys. dobr(iw austr~1 -

łij1,kich za możłi\\oŚĆ samotnego zamieszki" ania 

tropikalnego raj u Gł.t hem mia I wyhudO\\.lĆ ośro
dek turystyczny. Nic zrobi ł tego, bo nic zn.:d .1z ł 

inwestora. Z v\\spy Otl rodzcni~1 bliżej bowiem do 

Port Moresby, stolicy Papui Nowej Gwinei, n i ż Jo 

Canberry czy Sydney. 

:--:iczwykla przygoda australijskiego amotnika 
dobiega już końca . \V połowic sierpnia 2,11 I_ roku 

S<)d stan u Queensland nakazał mu opu zcze11 1 I -

sturation Island. 

ZJ.rnicm s,idu up.1dly bizne llH n 1 \ il11 1 

ny rozbitek z wyboru nic wy\ 1.iz.11 1 7 \\ 1ru11k 1 

dzicri.awy. \Vszystko przez bczprawn,i dzicrzawę 

oraz brak zczwokń na połów ryb i budowy ośrod

ka tu rystycznego z.1 jaki uznano jego dom. Zosta

nie z.nem wygn.my zc swojego raju. 









\lko dlu.~o cz ułem si<; usatysfakc jono-

~~=:iiiF:• nkl.1miarza". Reklama daje zybkie 
·: 1 ol nic '\Ja\\ et to artystyczne. W ci:1-

1 prmsta1c scLnariusz reklamy, najdalej 
lku 111ilsit;cy fil m. Jt.:s r emi towany w te

l 1i. Jc.:<'.li i~st drnci.1ż oclrobint; blyskotliwy, lu
dzie go koml'11 tuj+ Zdobyw:1 sic; nagrody. Ma sic; 
porzuri1.: rohicn i.1 c zego~ więcej n i ż wpychania 
ludziom prod uktów do koszyka. w wo lnych 
clrnilach mii,:Jzy kolejnymi proj ektam i w dziale 
kreacji dyskutuje sit; o filmach i o tym, jak je zro
bi ć samemu. Albo tak jak ja - poprawia sic; swoj 
pn\\ it•Ś · j udaj.!c, że to teksty do reklamy kl ient:i. 

Euli1ria mija la mnie j wit;cej pod koniec każdego 

roku. gdy ok.1zywalo sit;, że fajnych rzeczy zrobi Io 
sic; z.dcd"·ic.: kilka. Reszta to były śmiec i. Czułem, 

że marnu1 i,: cza~, siei ie. Chciałem z mien i ć swoje 

życi , niL '' icdzialcm jak. je ·zczc bardziej ba lem 
sit; zmian)- Trudno pozbawi ć sit; stałych zarobków 
i wypracowanej przez lala pozycj i. Chyt a, Żt.: lo

chodzi do przesilenia wcwnc;trznego . 

Pmkza n: ałi zacj i nicm1eckicgo fi lmu , którego by
łem \\'spólscLnarzysq, pyt:Jlcm ludz i, ile czasu 
potrzeb.i, aby zacząć za rab i a ć pracą w sztuce? 

Pcm ic<lzi ·li, że około trzech lat. I rLcczywi~ i c, w przy
padku paru osób, które tam poznałem, to sic; spraw
dziło. Dalem sobit.: zatem trzy lata na zm ianc; życi,. 
To ni · t:1k dł ugo, myśl ałem, j akoś przeżyji; za 
skromn iej sze p i e ni ądze. Szybko okazał o ~i\:, ż, 

by ł a to naiwna kalku lacja. Żeby cokolwiek zarobi(, 

i\ngd1ka Kurowska, Ewel ina Starcjki i D:uimz Starczc.:wski > 
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Jest absolwentem vVydzi alu Reży~e rii Dc:i matu 
krakowskiej PWST. ' tud iował również fi lozofi e;: na 

niwersytcci Warszawskim. Był asystentem Jerzego 
Ja rockiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Gol i ńskiego, 

Mikołaj a Grabowskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja 
ewcryn ;:i , Rudol fa Zioł y, Achima Freycra. W 2003 

roku zadebiutował Polaroidami M. R:.ivenhilla wTe
atri;e Starym w Krakowie (spektakl z:ip roszony na 
43. Kal iskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztu
ki ·torskiej). Kolejne reali zacje teatra lne tom. in. 
Komediant T. Bernharda w r ruń skim Teatrze im . 
W H orzycy 2005), Tajemna ekstaza D. Hare'a w Te
atri;e Powszech nym w Warszawie (20 "i) - spektakl 
zaproszony na V Festiwal D ramaturgii Współcze
snej Rzeczywistosc Przedstawiona w Z abrzu Języ
kami mówić będą A . Bovella w , arodowym Sta
ry m Teatrze (2006), Spalenie matl(l P Sa li (2007) 
oraz Loretta G . F. Walkera (2008) w Teatrze Wy
b rzeż e (Spalenie matki zaproszone na II Festiwal 
Polskich Sz tu k Współczesn ych R(g1port w Gdyni 
i 47 Kaliskie Spotkani a Teatralne), ProduAt YI . Ra
vcnhil la (2009) oraz Letnicy M. G rkicgo (201 0) 
w Tea trze im . S. Jaracza w Ol z tyn ic, Przed odej
ściem w stan spoczynku T. Bernh ard a w warszaw
skim Tea trze Studio (201 0) ,Anna Karen/na L. Toł

stoj a w Teatrze im . L. Kruczkowskiego w Zielone j 
G ' rze (20 12), Letnicy M. Gorkiego w Teatrz im. 
Aleksandra Sewruka w Elblągu (20 12) , Byćjal( Ka

zi mi rz Deyna R. Pa zochy w Teatrze Dramatycz
nym im. Jerzego Szan iawskiego w Płocku (20 12), 
Clever proje t prezentowany w trakcie Gdańskiego 

F · ti wa lu 'fańca (2012). Zrea lizował również dwa 
słuchowi ska ra<liowe (Zapach czel(olady R. Paczo-
hy oraz Burmistrza M. Sikorskiej-Miszczuk) . 

< Paw ·I Sa naki wicz 



Jest dramatopisarzem . scen arzystą i dram aturgiem. 

Absolwent polonistyki na U rriwersy ecie Warszaw kim 

oraz W iedzy o Teatrze w Akademii Teatraln j w War

szawie, by ł dwukromie stypendystą M inistra Kultury, 

a w 2012 r. stypendystą programu Młoda Polska ufu n

dowanego przez N arodowe Centrum Kultury. W ra

mach stypendium pisze dramat o Broniewskim. 

Przez sześć lat był związany z Teatrem Powszech

ny m w Warsz awie (2 004 -20 10), gdzie p In ii funk

cj <;: sekreta rza literackiego. Wcześni ej pracowal jako 

recenzent w s kładzie redakcji miesi<;:cznika Teatr. 

W latach 2003-2004. publikował w Teatrze , D1alo-

gu, Scenie , Pamiętnilt,u Teatralnym, Opowieściach , 

Aspiracjach oraz wydawnictwach Teatru arodo

wego oraz Teatru Wybrzeże. 

J st autorem sztuk: Zapach czekolady, Przyj aciel, 

Bar Baby/on, Beniamin, Faza delta, By/jak Kazi

mierz Deyna ( ta kże autor scenari usza filmowego) 

oraz scenariuszy teatralnych Balu z Szekspirem (pr -

m icra w Teatrze Muzycz nym w Poznaniu w 2006 

roku) oraz Anny Kareniny (pr m icra w Lubuskim 

Teatrze w Zielonej Górze w lutym 201 2 roku). Jego 

sz tuki tłumaczone były na angielski, n iemiecki, ro

syjski, czeski oraz gruzińs ki. 

•• •• 

•• 

J st scenografem, absolwentem wydzia łu W ied zy 

o Teatrze wa rszawskiej Akademii Teatra lnej oraz 

wydziału Wzorn icLwa Przemysłowego warszaw

skiej Akademii Sz tu k P i knych. Z ajm uje si ę pro

jektowaniem scenogralli oraz kosti um ów do spek

takli ceatral nych. Współpracuj e z takim i reżyseram i 

jak I wo Vedral, Mic hał Kotański i K arolina Mac ie

jaszek. Jego na jważniej sze rea lizacje teatral ne to: 

Księżniczl{a na opak wywrócona Ca lderon a de la 

Barci w Teatrze Stud yjnym w Łodzi , Łup Joe O r

lona w Teatrz Wybrzeże w Gda ń sku , Madonna 

Małgo rzaty Sikorskiq-Miszczu k w Teatrze Dra

m atycz n ym im . Sza niawskiego w Wał b rzych u, 

Twarzą do -<ciany Ma rtina C rim pa oraz Letm.cv 

Maksyma Gorkiego w eatrze im. Jaracza w O lsz

tynie, J\1roczna gra albo zabawy dla ddopców Carl osa 

M urillo o raz Anna Karenina Lwa Tołsto j a w Lu

buskim Teatrze w Zielonej Górz e. 

Pracuj e również jako proj ekrant wzorniccwa i gra

~lki u żytkowej. Wspó ł twórca gru py proj ·ktowej 

Symbioza. Jego projekty były poka zY';vanc na wiciu 

wystawach , m iędzy in nymi na : Wa1:>zawa UJ budo

wie w Muzeum Sztuki NowoC7.c nej w Wa rszawie, 

Designmai. Sky 1~1 11 0 1 the limit w Berlin ie, Design 

w przestrzeni publicznq w Zamku Sztuki \ .V Cieszy

nie, Osl(ar Hansen w G a lerii Zachęta w Wa rszawie. 

W 2008 roku jako proj ektant "'zorn iccwa zosta ł na

grod zony w konkursie Fortis 'foung Design. 



W latach 1996-201) 1 s tud i owa ł na Wydz iale Kom
pozyc ji , Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykote
rapii w Akademii 1uzycznej we Wroclawiu, w kla 
~ ie kompozycji prof Grażyny Pstrokoń skiej- Tavrati l. 
Ważm1 role,: w jego twór zośc i pełn i muzyka teatral
na i fi lmowa. Kom ponowa I m uzykę do takich pck
takli i<1k, 111 .in .: Desant diabłów lltl Moskwę wg Mi
strza i Małgorzaty M . Bułhakowa ( reż . A. Prosz
kowska ,.1udienc;a III B. Schaeffcra reż . W Z ie
miań ski ), K•iężniczka 1w opak wywrócona E C a l
de ron , Car MikolajT. Slobodz ianka,/uliwza Ce
zar VV. zebpira (wszystkie w r ·ż . R. Brzyka), Gru
ba świnia 1

• abute"1, Panny .z Wilka J. lwa ·zkie
wicza, Przyjaciel R. Paczochy, Kasia z Heilbronnu 
H. von Kleist (wszystkie w reż. K. Rekowskiego) , 
Dracula B. Stokera w reż. A. Tysz kiewicza. Elimi
nacje S. Hassłer oraz Pomóm il( O. Tokarczuk (spek
tal(le w reż. Emilii Sadowskiej). 
Jest :iutorem ~c i cżki dźwi c,:kowej do tllmu Zamia
na C. I la rasimowicza w reż. K. Ak:,inowicz oraz 
Jest inac-:::.ej? w n:Ż. B. Dombrow~kicgo. 
Wielokrotnie wspó lpracowa l z teatrami la lkowym i. 
Za muzykt; J o spektaklu fal( Matolusz poszedl szu
l(aĆ olbrzyma T. Dorsta i . Ehlcr (rcż . K. Ka byl
ka) otrzymał nagrodc,: na Ogólnopolskim Festiwa
lu Teat rów La lkowychw Opol u (2003), a za mu 
zyk<; J o Córl1i Króla Mórz Ż. Karasińskie j -Flu ks 
(reż B. Pejcz) nagro lit na J\1i<,:dzynarudowym Fe
stiwa lu TcatrÓ\\ L·1lkowych w Toruniu (2 003). 
Laurea t (20 12) Zlotcj Maski za m uzyk't Jo Mu
sica lu Psial(OŚĆ ~1. G uśniov.skie j reż. M. Ordak 
Świątkiewicz) oraz Konil(ll Garbwl(a, P Jerszowa 
(reż. A. J\labym iak). Jest tó laureatem konkursów 
kompozywrskich \'I. Tarnowie, \Varszawie i \Vro-
Liwi u. W latach 2003-2007 byl kierownikiem 

muzycznym \\'roclawskiego Teatru La lek. Jest za
l ożycielcm, komrozytorcm i dyrektorem any5tycz
nym fo rm acji The Film Harmony Orchestr<.!. 

Jes t artyst~) m u ltimedial nym: operatorem film o
\'l.')'m , fo tog rafe m, mu zykiem , a także reżyserem 

aw~1ngardowych reklam i wideokl ipów. 
Ja k twórca video-a rtu tw rzy l fi lmy m ic,:dzy inn -
mi Jo ta ki ch spekta kli jak: Sprawa operacyjnego roz
poznania w reżyse ri i Zbigniewa Brzozy, Lon1ta w re
żyserii Micha ła Kota ńskiego, Ewa Peron w reżyseri i 
Kuby Kowalskiego. W 2012 roku Mi ejski In tytu t 
Kultury w Gdańsku powierzył mu reżyse ri ct rejestra
cji przebiegu siedmiu wybra nyc h awa ngardowych 
spektakli tańca powstałych w Trój mieśc i e. 

Jako fotograf współpracował z więk~zośc i ą polskich 
\.vpo kona kladowych tytu lów prasowych (m . in . 
Twój St.vl, Playboy, Zwlerciadlo, roda, osmopo
litan, Machina, Fluid, Eiie ). 
J e~t autorem portretów zd jęc i owych: Jerzego Skoli
mowskiego, Jer,r,ego Stuh ra, Jana Frycza, Petera Z '
lenki , Tomasza Sekielskiego, And rzeja Morozow
skiego, Ma rii Czubaszek, Magdaleny Różczki, 
Beaty Pawlikowską, Kuby Wojewód zkiego, Szy
mona Majew~kieg , Marty Lipińskic j , Piotra Wal 
tera, Marka Raczkmvskiego, Bogmlaw<1 Lindy i\.\ ie
lu, w iciu inn ych. 
Ws póll idcr ck!,perymentalnej formac ji mu zycznej 
~fordy, z któr4 wyda l -I p ł yty. 

Tomasz Be rgma nn jest laureatem widu nagród, 
w tym m .in .: SITE OF THE DAY w 2009 roku na 
pres ti żowej„ thcFWA.com" za animowany film 
r ·kia mowy typu stop-motion pt: Bohatff codzien
ności, \\'EB . TAR CREATrVE 20 l O - nagroda 
glówna dla naj lepszej z intq.;ro\\'anc i ka mpan ii . 
Otrzyma! także Drcwni:rncgo Y:JCha i nomin:Jcitt 
do Cra ntl Prix za wideoklip pt. Kasia zespołu Blen
ders na !Cstiwalu Yach film 2009. 
Jego wideoklipy hyly w ielokrotnie nominowane do 
nagród Yach film \\ różnych kategoriach. 

TOMASZ 
BERGMANN 



Ray Conncy 
Okno na parlament 
prz„klad: Elzhicla \\'oźniak 
r żyscria: l'.1wcl Pitcr.1 
scenografia: Jo;inn.1 Schtx:n 

'\')'~t~pują: Wo1c1nh L<'on<l\\icz/ :\l.1rck llnguc 
ki, Prnmysl"" lkdk11\"ki, Juli u z Krzpzwf 
\\arunck. l'iolr lk1żań,ki, :\1.11n•I \\'icrndw\\
,k1, :\11d1;i) Ko\(1uk. l'auli11.1 , '.11 or;1, Alt-k-Jn · 
dr:t Godln' .k.1, E\\.1 :\lirnii. Alicj.1 Kohiel,k:i . 
.\1111.1 łlromn) . 

{"1źdz1m11k ]OIJ7 
''" •r · i.1kl11 110 min111 I pr:rm'il 

William Shaki:~peare 
1 Hamlet 

przekład: Si.uml.m U.irańc.z.1k 
n:żyscria i scenografia: \!acic j Sul•nci1·1,ki 
mu:r.yka: BolcslJw H.msk1 
kostiumy: :\l.1~tblcn.1 Sul><Kii'l'k:i 
ruch sceniczny: K;im1l.1 Jankowska 

1 \Yi1olJ lute\\ i·;. 

W)•I•. pu ją: K. rt•lin~ ( h.11'k„/ .\l.1~,i;, Cr.flio\\ k.i. l ln 
S• I., ~""·inmc/.Mar<k llogud.i. :'\lidul Ko-

1uk~ \\1•J1' JLr'1 Lc.:•1011 \\llZ . P1u1r \<{, .1ń:-.ki , M.trul 
\\'11-ro łiu\\<\"-1. 

Premiera - fuid:::Jicmik 20/U 
r::;u tr1t\1111J 'f'<'ktak/11 J8(J mi11111, J pr„al<'u 

Jewgienij (1mzkowiLc 
Ci wspaniali mężczyźni czyli 
Oblężenie 

tlumaczcnie: A1?,nic,zka l .uhomir.1 l'iotrow,ka 
re-.ly,eria: I\ lałgor7at:i llog;ijc\nb 
>eenugrafia: I >nmi111b Sk.iz 1 

reżyseria \wiateł: I\ brek Okm.10. 

wrtepują: Kamila Klimczak, ~lich.il Kusnuk, 
:\!arni \V1cmclH>\\ski, Ac.l.1111 Sz.m·k. l\lan:k 
r .tl1ó:yi'"h :\tarrin Kohicr,ki 

T)tlllo\\<'ok11ozn.11duj1 ,j \ Lk,IJuz1 mm 
;1p.111amcncic ho1clm '\ 111," ktńr} m 11a r 111d 
k · uma\\ i.1 ,j~ 11r/l;dt11.1n mini ter • hrc-
1.i rk.!''P"Z}<YJlll'J panii .Ak p ~""" 'nHn n
t}a.nq ,,h.ul1.k1 \\ z.a Jdni Z\ '!'"''. 1 1.rm1 · 

nia w'uli k1 kdncr, 1 .1dgur11\\\ k«·rm' 11 1k, 
zdr.1.lz .1 11) m.1z. ci.1po\\. t\ 'tkru.1r1 ur. 
bez\\ I.uhu n.ilu 1~1khnow.111c \\ 1k111" . 
\\"11<'11,zc ny 11mtrz .111g1t I "~ iq 1:1r'\ - 11i<'
zn·m n.111} .111t11r ,\/11w/, 11 R.1} I • mty -
pj,z;)t: ()~-no llU f'ul'lalllt:ll/ poiło\ ·ni 111< ru

je \\1d1.um d\\il' g1Kl2in} \\.p.1111.1!• I z '-"')· 

s, ·kL1kl 1t t~pcąficzn mtp.or yz.m m-" ~~1 
r~tn tp.orl') t. 1~1 .... un op~r.111). \\ i k.hf J 1 

J l.11ulct.1 dmnmuiL n~1rlucv11) pr1ez I >ud1J 
< lv .1 '":'"11\lrln\ imptrJt~\\ n.tJ..:.11u1 J•' b „ 
'' ,.:.11 Jun. k1m1~ ioti.1r)'Y.:tll:1\l-' 1 1prJ''d~ 11 1 
-I.u' 1t knllu.1,,.l 1 oh~lłłl)IU u11rd.·iL l\.hi..- ci 

' ·1111 <>pd~.l.1k.Ju "1.t:n.1 1 :i..t ro, mn 1 I· .1111lc 1.1 
r. Ilu' ·u. m-fl1n·n1. \\. hn \\ J11 \ 1·h~- 1 o\Hf lr.& 

1hi:j1 Dud1 flll' Je t "- l·ni('z114 .t:J.t\\~ J.!r.in.1 pric."Z 

-.k1nr.1. ll1u h '"11k' .„J " l IJml 1 . . < >1 il i:•'-
1 ł.1mlu \\.:Jl1 .\· jLth .tł.. 11 ~ \'"I otlr~lmn Pr,-t' 
JKlnt.1. i gumiło'l:,łt , (lh.·1 111\\1.H,1 '' "t '' -.pr.i 
\\lc.dhwc:go J•.IO :-.l\Li.1 . 

Pełnemu humoru 1 ir••nii Oblrzwi11 ro· 
' Yisk1cg11 Jra nio11llrg.1 kwgicn1ja (;ri,z
kowc.1, n:ży,trka l\l.iłg11r .11.1 llogajc:\\
,k;i nad.il.i\\ l hit niL pnhk.! i li.1rd;o .1k
tualn.) "lmuw~. 
Śmiqcm~ 'i\ z.11 c·m 113'z}d1 przp"" 
i prz)~wyaajd1, 1 z n."zq ul.m,k1q !:111 · 
1 uj i. Smicjcrm "~·cho{ \micd1 z n.I' "1 
m}cl ' zo,1.1wi.1 ~orzkii: rdld,,jc. 

!'am Vak11 ti n1: 

Kochankowie 
nie z tej ziemi 
pr.t.ekl.1d: l·. 171 IL .a \\'oźni.1k 
rc:ży cria: 'iu1 r L rham k 
·ce~O).>TJfia· l•· 11n.1 Srhocn 
muryka: lfolt·, ł."' H.""k' 
wptrpują: K.1111lin.1 < h.1pk11 l.w.1 \1111111 :\l.1g
rlalu1.1 \\'.1l.1d1. ~Lirek Bn,:U< ki . l'r1cmy,l.1w H ·d- ~--__.,._.., 
ko\\ ka/ Sd'a,11.111 Oh a·, D.11111'1. St.1ro"'"'ki, 

dam Sz..1rck 

Premina maj 20/U 
Czar trwamii spcl;taJ;!u 120 minut, 

Tennessee: \\'iłl i ams 

Tramwaj zwany 
pożądaniem 
pr..:ck!JJ: Lu~rnimz C~kał kr 
reży,eria: I l,1r1u z St.1re.7n\,k1 
ccnngrafia: )<1,11111.1 '\1 l111l'11 

muzyka: Bul l.m R. ki 
wr<ępują: \1 :d.1lc1 \\.11.11 Io, bHl1111 S•.1rcjki , 
Mid1.1! Kitl11isk,, l'r; cl'W l.1 lktlkm\ ki, Sl.!\\nmir 
So;;111C'r7~ hv-.1 ~1i1nil . . li• h.11 N•'ciuk, Renata l' ze· 

mdra (" Jk.,. .Li, 1 lnrnn '.1-ICli f7t·w•k i 

Premiera - Scr:na na · re~" · liJtorad 2fJIJS 
( lrU'am.i prktal,Ju 150 mmu1. I prurt•'ll 

( Rarbelo, o psimu i dcn) 

lłumaL"l:cnic: I lnrnl.1 Jnv 11k.i c":irlu' 
róy,cria: ~1.1l~11rz;l!J llug.l)c:\\ ,k;, 
. ccnoi:-rafia: \l.1c1q C huj11,1r i 
opracowanie muzyczne: R 1.11 hu\ akz)k 
rc-.ly\Cria 'wiall:i: \1.m O lt ni; .-z 

wy\tępuj:i: I \Hfol.l St.nc1ki, ~l.1~d:o c.r.iziU\Hb 
\11111 l<oki t.1 . \ Lm Knluz} 1i,k1, \!.1rci11 K11l11cr
k1, ,\ lid1.d h.n\uuk Adam S1..1rck 

Premiera · Sn7"' "'' S11rcso 11·1w-..1oi 2011 
( • :IJ """'"'" 1prk1.ik/11 /()/} 111111111. lx: f'r:rrl'? 

d ,J..111c.k pc\\ncgn 111qll•rt•lumtc111.1 z f:\\i 
ł)ITI Pintn·m k,;untr.drn dom pod Lon<ł~m·m 
7~H11ic ... 2ku1 d''ic~H~ z J..nc.h.111)d1 lu1f1.1. l 'i · 
"117.: 1qdl pm\1L..\c1 k.i)Jlllll.IJnl mf.ZC7)711 ).Il 

La 1 SmKm.1." ~p1 r.11 id1 f''<rhn 11m 
Su.i 1 \l.m„. 
J'L ln.J .1ng1;f kicho lwmon1 kun łi .1 ~lag 
tf.1!rnł \\'.il.1< h 1 • • ol m., C h. pl." 1„,, " k"' 
d) pupulJrnu~1. 

. .ll11rhdo. o f.<11<h i 1hirci11cli „ 11mK_lohy 

ir 1111:: "'"" „lfs:::}'Stko „ m„it:j m111a", 
podołJ/11< 1~11( film • ll11wdu1•11111. I >cdy· 
l;ouw1r mou hl'< · 1.rm. kt<fre bv/\• mat· 
kami, 1_1111któ1ah1'f11\·i 11111/(ami. kt<Jn: 
''"/</ mutk. ll"::1··tkm1 m.itkom, 11w1c:_i 
mam u· mil\\ i " 111 zwyk ł ) 111 'I'" k 1 ~ 
klu wi::n r<;Żpnb .\I dgnruta llng.1 
I"' "k.1. S11•1a/ Srbljiworn '. sic·i11t .if'wl 
-1111k11 Uurbrlo bogini puiądlitmla -
Jr'Jt 11umir1111· i i111ror;,•w111•. Taki. ktriry 
pmg111r Ż1'<·i,1 cul11 J:rhą. Z1·cia i:: ttJTitcm 
1 1111lu.ri 1ą. 71'<1•1 wl111<-d1c111 i <i11ir-
1 hn11 11111110 11•.r-y.<//;1J, /llllt't:I in7i "'> 
u·,·::_\',ą)' juz od ,/,11111111 jcslc·„i11y 111,11111•i. 



pr1eklad: Flzl>1l·t;i \\ '11źni.1 k 

rcży•eri;i: \\'ojcicch 1'11kur.1 
'ccnngrJfia: 111„ef '\Japii"1rk1 "''ki Joan 11 .1 Schn<:n 
występują: Al111<1 Kam1i\,ka K.11.ir1yna Lim 111, 
\ 1.1lg11rza1.1 P"kor1./ Anr1;1 Rnk11.1, Krt.\ >ll11f B1>· 
'h c1wk.. HugdJn Cr/.\"h<>w1cz, \lac 1cj &;;!01.1, ·1:1-
dc u,z \Vin~.on.:k, I 'r;lffi\'Lt" R1:dkm1 ,k.i. \d .1m 
Sz.irck, .11kav. Zu ··ck 

Pr~iera 11111; I CJ'J-1 
C:w """""'' •f'<"/(J11k.J11 I łi 111mu1, J rn:rrll'>I 

Eli.1 KJZ .111 

Układ adaptacja: R.ul11sł .1" l'.1rzocha 
rcŻ)•scrfo: :\l1clwl K11t,1ń.sk i 
scenografia: Tnm•1sz Br1c1i1iski 
muzyka: :\ldmn i\lirnw,k1 
projekcje: "Jomav lkrgm.11111 
rei:rcria swiatcl: i\la rcl.. Olrn1.1cz 
występuj;!: \1111.1 Rokn.1. ,\ngd1k: Kuna,,b, hH l1-
IJJ '-'1.uqk1, 1 •.1v.cł ~ ;111..ikic:\\ 1r.1:, I brrn,1 ~t.1rczc\H.ki . 
Sł.t'"' mm S11\rnu t 

Prapr~iera f111r !Ol ł 
(' •'-' tm• 11/, •prk1„kl11 I !O 111111111, I r~rru'll 

I >orot.1 \Ja,lrn"ka 

Między nami 
dobrze jest 
reżyseria: \ndrJCq J\l.qcza k 
sccnogm!ia: rw.ul.1 ( ·znni•b 
muzyka: Ruhl"n Luu..1k 
rciyseria światd: /\ b rek Ob1i.1cz 
wy~tępują: K.onihn • t łi.1pko I ~1.1J.:d.1 c;r.11iow,k.o , 
ł .\\,1 \ł1t111i, \l.11 [;1 /.q.1rl1"11.1 R.uh1, ;111 , l~ \\t l1n;t St.ut.i 
J.. i, i).1n11v S1.1 rc- u" ki. \d.111 1 ~>1.mk, \1ag.J.1ln1J \\J 
1."h l 'r.711J.1 (;r.1h1"' ' k.1 

Pr~iera 11111/ !O J I 
( "<1' In<, Ili•/ Jref;i,1/(Ju ff!/l 111inttl, bt~ r• 'Olt )" 

l ng111:1r \'1l lq1'1 

Noc Helvera 
reżyseria i scenografia: 111.i;mar \ tll<1i st 
muzyka i oprncowan1e muzyczne: Bok I.iw Rt 
reżyM~ria świateł: 1\l.1rck Oltfl i.10 
wystfpUj'! : Ann;i Rnk1 1·1 1 \li.ha! K1>\ci uk 

Premiera - m111-,ff 201 I 

I .cgrnd.1my 'P<:kt;ikl ' l i:.11 ru ll.1i::.11cb. Z.1 
gral i.;m) pon.u l 1.250 rnzy. \\'d.p; \\ i~ccj 
ch~1md1 ntz hikt1i\1 ! 

\\ ll.lfll'.111VITI k. pit;illlh ,„) . ) lt:tt1\\ .tfl\fll j 1. h-1· 
r. 1k1 L·n„t~c:1n\· 111 1 ~z,J..1t.·11 1 \f1r1I Jr m do,, ~ 

jr.i/ \ Li ... lł IW-,k,ł or,t.l\.\ l.t (l.ff.tl\ IJ rtl.11 ł I h o, (0 IO 

:1 n h.'..Z)o !1y( \\,puku B)lll P i1l.1ku.111 i dl.1c1.e.~o 

Jt."'·,tt.·~m}· 1.1q, lJr} it.":"l!l"'°IHY; 

1Vi~ .\ 1JlkrJ _Jr.U 10 Jt-j J„flltr dw'I ma~·11hry Ile', 

r r :'rryJOli'UIJC. ,1/r 1t')Ji.1j'r nu' si( .. ~t. /l{ld/ f'U tiJ. 

rir11t·•„l'IWi11·1r10/fnll'Uc/ilf1Ju tf„htt IJ j'1 1d 

kn -.IJ .i utnrk..i . 

.\~fn I ldt't1 I 11 .i jl< I>'')' pnl ki tłr.u11.1l. j.1k1 p11 
"'t. I\\ 1.:i.u.~u n~t.J1111d1 2i i l;1t 1n 0111•\\I ś• 

o za..,k.1k11i.!<y111, pcJn)lll n.1mu,:ln11"i fl\)tk.1111u 

di.\11j~; 1 11"'1h. ( 1pl 1 ·l. i dr. 11 n.1t 11 r~ 1 . 1 lt .~ 1 ' pr1cd 
\ l,J\\ il 11i: t pul lJ$1 11 11 \ d ~ 11111' 111 ri.1 1)'111 . 11i 

tll H)~UJ.Jl•J i 7~. ig.uł~ •''+;i \ n l llh;1ri rnr1 r. 

tq, Jl' I n l.1cj;1 prn11i~d \ d\\r11~h.H1.n.1\\'. 

\Vdli.1111 Shake~pcart· 

Ot hello 
pr„cklaJ: S1.111 i,l:m B.1r.11k~ ;i k_ .• 
reżywria i ,e<,nografia: \l.1uq S11h11< lll'l-.1 

mu.zvka: llolnl.m Jl.I\\ ,i,. ; 
i:hor~"<•!:mfia: K;unih ).mkt111 ,k;,, \\'i111ld lurcw1L'2 

'"''lfpują:. I red \\"inC1Chrl\\ ki, l:rv11l.1 Cr.1lx1\I· 
,k,1, .\l.11 i11 ~1 rnk•• \1.1gd.tlrn.1 \\'.tl.1d1 I K.11rnł.1 
Klun1 z 1k \I: 11.il K11\.·1uk. Ann.1 R11ki1.1, Piotr 
l{i'11. 11i kt, J),111ll'Z St.1ITT.c11Sk1, lulitL\7. Krl\'l.tnf 
\\'.1ru1wk Sl.tl\t>llllr !'11~111cr1 \\"n1 ·i1 'h L1.1>110\\1<7„ 

\.I.im S1.111:k 

Pr~iera - k11•icu'r1/ !0117 
' 1nmntu '/'• ktalr./11 /811 min. I prr:c1tt'J 

\ntoni Czechow 
Wujaszek Wania 

) /Hr!H Ht111J1 

tlumaacnie: l.1rmkm h' 1k1n11l 1. 

rcn"cria: \\',1hlrm.1r '>m1g.1 lt:\\il1. 

u:~oi~r.ifi,i: \faciq l'rclC"r 
opr~wwanie muzy~: l'11•l r \\'.1 hg(or,k1 
mu0k.1: M 1tcu,z Smig "i1,1i1z 

"']'lepują: l'.l\1d S.1n.1k1n11u L '' ·~111.1 (,r.11'1111-
,k,i. \ 1n:d.ilc11.1 \\'.il.Kh, .\ li cj.1 Kol icl,k.1. I >.1-
ri11 z St~n· z1\1,ki. \\~11.:11ch l..conu1\tc7„ .:\larck 

Bogu< ki, 1' i„1r Ri'1z,1ń,ki 

Premiera it.•tor,111 2111 1 
(' .11 trll'J"111 ,„r~·1,1k_/u I UJ 111w111, I f''~''"" 

. \ndrzej Saramono,,.vio. 

Testosteron 
rcżyscriJ: Piotr Urh;111 i;1k 
\L:cnogrJfia: i\lrb.uuln J .1 11 i ·ki 
muzyka: \l.trcd Ch)l7) 1), k1 
wy,tn1uj;): Kr7.yvwfl\11d1enck, J.1ku[, llohu,ie-
1\l< . \\'01ncd1 l..co111miu . i\Ltrun Ki hicr._ki, 

!1thal Kn\<uk. Sl.1\\111111r S11\11icrz. Luk.1v. Zu 
rek, :..1.1rn"l \\ 1cruc ho\\sk1, 1'1otr Urh.uuak 

S1.c bpirnwski Otlic'iliJ JC" JJCll' n k11l11n"m 
1 rnkit·ni mtioś,·i . 't·zuct<" ( )1hd l.1 i I ks
dt· 1 nc1 n ~ je~! \\ ilL~n i c n ic.:.:t ... t,pokoJnU~111 

1•r1g111cnil·111 . 'Iii \\\"J·jtko\H, 1r.1g1czne 
Ul U< il zliud111\:1nc i<'t 11.1 inte n Y" ncj 
11 llll~l 11 0 (, , , 11\\1\"llk<ll i .: idl·,110,;,-1. 
ll.1z111t ~- ' czy,11d1 ernocj.1<h . I< t \ idkic 
i I ur.1z.1J.l(l \\ "' q ,ile "len dr;11 1. 11 )l I 

r• 1wnicż l i'tori.1 k cnnlt 1hii, źro'„lkm ni w 
a 1nch mcdwmzrnćm, int ryg i mzc l"N\ 

rupm j.1n j 111, co 11 ;11,c11111ci,1c. Koch.1 n l.11 
\\ ll 1irzc,_n""1\.1j;! z I\ ntg.j 1 zazdro li.! rn1:· 

Żnie !\\.In a \\'11111i< kieg11i1eg11 ,j,"1r1.e
ll;l~ S1 1111 z1111c1u. 1 '1~ n,1 'ku kk 1ucrtt:~1 c 
ki\ Jlll' j \\iii'!~ . 

l'rok,or Sin1dn.1km1 i JC!-'tl dcktr) zu 
j;ll·• 1 pi\k11.1 zon.1 I k l 1.1 \\pro\\ .1dz.1i·! 
1.•llll\ I me tylko \I ~.)nl· air i 11 er"' du 
JllO\\ 11 ikr')\\ ... 
Z 1rn111.1, 1h,1.111,em i ' uło" 1 ! \nton1 
( zcd111.\\ \~ li 11j:w::k11 li 1111 "l'"'" ·1el.1 
h1'tnri\ n.1m1~·tn)rl 1 dw~ 11 inpdnio 
nyd1 11 11111.:l i. 

Tt:.•losltTO!I \ndrzqJ l.,,1r,11no110\\ icza 111 
hlpkntli\\,l l..11nnli;1 u wsp1'1lu.l' nych 
nu;zcz)7. n„ch mu\\) kk z.1h.1\111.1 .111;1li1..1 
"lllll7.L 1„11·1tun. Z\\i.1zki z koh1eta111i, rc

i:l!"j111111\1,111l" p1~1 z 1„;1ta1nt"I\\, p11k.tn1i.1 
ni<Z\•. ykk· h.1rwny ••hraz mi; kicg1> ' " i.11.1. 
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Seks nocy letniej 
przekład: l\lunik.1 .\lu bl.1 
ró:yscri.i: \ndr1.q • l.1JC7. 1k 
cenoi..rmfta: l f\7.tli,1 Czernic k.1 

muzyka: .\l1ccz) ł " kv.1 
rÓ)scria s\\iatd KrL wtul Scndkt 

1 1.1rc „1mokui 
Boeing, boeing 
odlotowe narzeczone 
tłumacrtnie i :idap1.1cja: B.1nn 7. \\ icr1hi\l 
rc/},Uia: l',1\\d 1'11< r.1 
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Szalone nożyczki 
pncklad: ł bd11< t \\'ozn1ak 
rci:y,cria: \l :1 run SI "'"i'ki 
~cenoi.,rrafia: Jo.mn.1 Sc hm 11 

opracowanie muzyczn 
i opraco anie tekstu: br< in Sl;m iii k1 

W} lfpuj~ kk. ... mdr.1(u"ll'"' ka, I .\\, 1 111011, \\ 11-
,j, h Ltunm\ILZ I Ad.mi Sz.1r~k. l'r/1 IO)'I·"' lk1n 
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k"z Z11rck 

S 11/011<' 11<r_1'C ·ki IP tllcZ\\) kl.1 kumnli.1 

kry min 111.1 z „n ic 'P'"'' i.111k:i" oraz ll:I/\\ :1 

")l·!lkm\ go kr.1kc"' .ku:,11;11 1lon11 In 'Jer 
'kit gn. \\ ktnr rn "'-i 1i< popd11 i11m m..r 
d N\\11 .. Pr/.d>ltt' akq1 I l 1.1klu ·' d un 1 
rn1cr1.< 1.1kz) 1 l.. puhl1• i no <i' 
p,, r\"7L 1111a. kl)\' nt przed I.I\\ 1cn1c 

\I l'oJ,rc1 I lmkon:d.1 / 1h.m .1, \\ k11ir J 

mozna hr.u' u lz1a l \•.1tlokr11111 1c1 

\\' ,\mn\n· ,ztuk.1 tli< d 1n I ·i z lc.olr; tl 
nnh .1Ji zy 11J pon.id d \H11 l11ntu l.11 co 
ZO\lL1lo uhonnro\\ il llC \\ 1 ·i· I Ol t.io s\\ 1.llll 
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