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SZANOWNI  
PAŃSTWO,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu 
trzynasty numer naszego biuletynu ZAiKS.Teatr. 

W tym numerze wyjątkowo dużo znanych  
i uznanych nazwisk twórców tak polskich,  
jak zagranicznych. To teksty o bardzo różnej 
stylistyce i tematyce, od komedii po dramaty  
i teksty dla dzieci.

Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

Z poważaniem

Redakcja
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nowości w zasobach ZAiKS-u
dramat polski

Amanita Muskaria 

CICHA NOC

dramat 
role: 5K, 3M

Amanita Muskaria – siostry Gabriela Muskała (1969), 
aktorka i Monika Muskała (1966), tłumaczka z języka 
niemieckiego. Napisały razem sztuki Podróż do Buenos 
Aires (druk w „Dialogu” nr 11/2001) i Daily Soup  
(druk w „Dialogu” nr 3/2007).

Sztuka rozgrywa się w domu  
Marylki i Józka dzień przed Wigilią 
(pierwszy akt) i w Wigilię (drugi 
akt). Jest swoistą kontynuacją 
wcześniejszych dramatów Amanity 
Muskarii – w centrum zaintereso-
wania mamy wielopokoleniową 
rodzinę z matką w roli głównej  
i pamięcią oraz pamiętaniem w tle.  

W domu trwają przygotowania do świąt, oczeki-
wanie na przyjazd gości i rodziny oraz wspominki. 
Jak zapewne co roku pojawiają się historie  
z ukraińskiej przeszłości. Marylka wspomina rzeź 
i tragedię, jaka dotknęła rodzinę wiele lat temu  
i denerwuje się, że ktoś sugeruje, że ma domieszkę 
krwi ukraińskiej. Magda właśnie rodzi kamień 
nerkowy i opowiada o swoich doświadczeniach  
w pokonywaniu kolejnych stopni rozwoju ducho-
wego, babcia, „która właściwie już umarła, ale 
ciągle żyje” i Olga, jej siostra, która „właściwie 
ciągle żyje, ale już umarła”, Wujek z Ciotką, 
których się nie lubi ale zaprasza, i Roman, 
jedyny, który ocalał, pamięta, ale nie chce mówić, 
miłośnik poezji. W drugim akcie wszyscy siedzą 
przy stole, jedzą, rozmawiają o tych co wyemi-
growali, a w końcu zasypiają. I wtedy, we mgle 
na scenę wychodzą duchy, nie tylko rodzinne… 
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nowości w zasobach ZAiKS-u
dramat polski

Robert Urbański  

PRZERWANA ODYSEJA 

dramat
role: tekst wieloobsadowy

prapremiera: 17 września 2016 roku, Macedoński Teatr 
Narodowy w Skopje, premiera polska Teatr im. Modrzejew-
skiej w Legnicy 18 listopada 2016, reż. Jacek Głomb

Robert Urbański (1976) – dramatopisarz i tłumacz. 
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim 
(doktorat 2005). Kierownik literacki Teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy, dla którego napisał m.in. sztuki: 
Wschody i zachody miasta (2003, wersja TV 2005), 
Szaweł (2004), Łemko (2007) – wszystkie zrealizowane  
w reżyserii Jacka Głomba, który wystawiał jego dramaty  
i adaptacje także w teatrach Łodzi, Zielonej Góry, Bielska-
-Białej. Urbański współpracował też z takimi reżyserami, 
jak Lech Raczak i Piotr Cieplak. Przełożył m.in. Listy do 
rodziny, przyjaciół, wydawców Franza Kafki (W.A.B. 
2012). Jest laureatem nagrody za Zabijanie Gomułki 
– adaptację powieści Jerzego Pilcha Tysiąc spokojnych 
miast – w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej (2007).

Przerwana odyseja oparta została 
na prawdziwej historii.

Dziecięcy exodus był efektem krwa-
wej greckiej wojny domowej, jaka 
w latach 1946-49 toczyła się pomię-
dzy popierającą króla i monarchię 
prawicą, a komunistyczną Demo-
kratyczną Armią Grecji. Jej party-
zanckie bojówki stacjonowały 
przeważnie w górach na północy 
Grecji (Macedonia Egejska), gdzie 
mieszkali Macedończycy, którzy 
dobrowolnie lub przymusowo 
walczyli po stronie komunistów. 

Komuniści przegrywali jednak tę wojnę, bowiem 
po stronie ich przeciwników stanęły Wlk. Bryta-
nia i USA. Wiosną 1948 r. nakazali zatem zebra-
nie wszystkich dzieci mieszkających na terenach 
kontrolowanych przez swoich partyzantów 
oraz ich ewakuację (w założeniu tymczasową) 
do krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
(wypowiedź realizatorów). 

Do Polski trafiło ponad trzy tysiące dzieci. Tekst 
składa się z dwóch części. W pierwszej mamy 
spojrzenie dorosłych Polaków, którym przypadły 
w udziale opieka i kontakty z dziećmi-uchodźcami. 
W części drugiej, dorosłe już dzieci powracają  
do wspomnień z przeszłości, a przede wszystkim 
zastanawiają się, czy warto pociągać dorosłych  
do odpowiedzialności za tułaczkę i wyobcowanie, 
które stało się ich udziałem oraz za śmierć jednego 
z chłopców już w Polsce. Zmagając się z pamięcią 
nikt nie ma pewności, czy po latach sprawiedliwe 
oceny ludzi i zdarzeń są możliwe. Nikt nie wyciera 
z pamięci cierpień i niechcianej historii, ale także 
nikt nie zapomina dobra, które za sprawą polskich 
opiekunów się pojawiało.
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nowości w zasobach ZAiKS-u
dramat polski

Marta Guśniowska  

ŚWIĄTECZNA SAŁATKA 

dramat dla dzieci od lat czterech  
role: tekst wielopostaciowy

prapremiera: 3 grudnia 2016, Teatr Lalek „Pleciuga”  
w Szczecinie, reż. Zbigniew Niecikowski

Marta Guśniowska (1979) - filozof, dramaturg, wycho-
wanka Klubu Młodych Dramaturgów przy polskiej sekcji 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci  
i Młodzieży ASSITEJ, trzykrotna laureatka konkursu 
„Szukamy polskiego Szekspira” (1996, 1998, 2000), organi-
zowanego przez ASSITEJ oraz „Konkursu na Sztukę dla 
Dzieci i Młodzieży” (2004, 2005, 2006), organizowanego 
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Najczęściej 
wystawiana i najobficiej nagradzana autorka dla dzieci, 
ostatnio pisząca także dla dorosłych. Od 2007 pracuje  
jako dramaturżka Białostockiego Teatru Lalek, a w 2014 
zadebiutowała jako reżyser wystawiając A niech to Gęś 
kopnie! swojego autorstwa. 

Podczas świątecznych przygotowań 
pewna Marchewka postanawia 
sprzeciwić się warzywnemu prze-
znaczeniu i zamiast skończyć  
w sałatce – zwiedzić świat, poznać 
ludzi, znaleźć kogoś wyjątkowego. 

Niemożliwe? Ale przecież, jak powiedziała stara, 
mądra Kalarepa, w Wigilię spełniają się nawet 
najskrytsze marzenia! I tak Marchewka zeskakuje 
ze stołu, na którym zostawia rozgadane warzywa  
i zadzierający nosa Garnek. O mało nie zostaje 
zjedzona przez Zająca, przed czym ratuje ją Lis. 
Okazuje się, że życie pozasałatkowe jest możliwe, 
ale i nie całkiem bezpieczne. W końcu spotyka 
Bałwana i przyjmuje jego propozycję związania się 
na stałe i zastaje nosem. Dołączają do niej dwa 
czarne węgielki, a na koniec na głowę Bałwana 
trafia Garnek, który zdążył się przypalić.
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nowości w zasobach ZAiKS-u
dramat obcy / przekład

Bertolt Brecht   

MATKA COURAGE  
I JEJ DZIECI 

przekład z języka niemieckiego   
Jacek St. Buras

dramat z songami
role: tekst wieloobsadowy

Bertolt Brecht (1898-1956) – niemiecki komunistyczny 
pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator, poeta.  
W listopadzie 1922 roku otrzymał Nagrodę Kleista za swoje 
pierwsze trzy dramaty. Dzień po spaleniu Reichstagu  
(28 lutego 1933) Brecht udał się na emigrację. Poprzez Pragę, 
Zurich i Paryż trafił z rodziną do Danii, skąd w 1939 przeniósł 
się na rok do Szwecji, potem do Finlandii. Po otrzymaniu  
w 1941 wizy amerykańskiej dotarł koleją transsyberyjską  
do Władywostoku i stamtąd statkiem do Santa Monica  
w Kalifornii, gdzie zamieszkał. Komisja Kongresu USA  
do spraw działalności antyamerykańskiej wezwała go  
w październiku 1947 do stawienia się na przesłuchanie jako 
podejrzanego o działalność komunistyczną. Złożywszy 
zeznania, 31 października 1947, Brecht wyjechał do Europy. 
W utworzonej przez ZSRR w październiku 1949 NRD został 

w listopadzie 1949 mianowany dyrektorem nowo utworzo-
nego teatru – Berliner Ensemble. Brecht zmarł na atak 
serca mając lat 58. W swej ostatniej woli wydał polecenia, 
by w jego sercu umieścić sztylet, a ciało zamknąć w stalowej 
trumnie, by nie mogły dostać się do niego robaki. Najwięk-
szym sukcesem Brechta była Opera za trzy grosze (Die Drei- 
groschenoper), będąca modernizacją Opery żebraczej 
Johna Gaya przeniesioną w realia robotnicze. Popularnym 
sloganem stał się jeden z jej refrenów brzmiący „najpierw 
żarcie, potem moralność”.

Jacek Stanisław Buras (1945) – tłumacz, krytyk literacki 
i dramaturg. Studiował filologię germańską na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie w 1969 uzyskał magisterium. W latach 
1980-1981 był członkiem Solidarności w redakcji czasopisma 
„Polnische Perspektiven”, zaś w latach 1988-1990 przewod-
niczącym komisji zakładowej w Wydawnictwie Współcze-
snym RSW Prasa-Książka-Ruch. W latach 1997-2004 był 
dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu. W 2005 został 
redaktorem serii wydawniczej „Kroki-Schritte”, zainicjowanej 
w ramach Roku Niemiecko-Polskiego 2005/2006. Pierwsze 
przekłady ogłosił w 1970 w książce zbiorowej Klasycyzm 
niemiecki. Życie i twórczość Goethego i Schillera. Tłuma-
czenia i recenzje publikował m.in. w czasopismach „Litera-
tura na Świecie” (1972-1977, od 1980), „Dialog” (od 1976), 
„Polnische Perspektiven” (1971-81), „Deutsch-Polnische 
Ansichten zur Literatur und Kultur” (1989-1992). Jako 
dramatopisarz debiutował w 1988 utworem Gwiazda  
za murem.

Trwa wojna trzydziestoletnia.  
Matka Courage z trójką dzieci  
ciągnie z wozem za przemieszcza-
jącą się po Europie Środkowo-
-Wschodniej armią. Musi handlo-
wać, bo ma dwa cele – przeżyć  
i ochronić swoje dzieci przed  
wojenną pożogą.  

Niestety ani nie udaje jej się zbić majątku, ani 
uratować rodziny. Starszy syn Eilif w trakcie 
krótkiego okresu pokoju ginie za rozbój, czyli 
kradzież bydła – nie rozumie, czemu coś, co robił 
w czasie wojny i było pochwalane, nagle jest 
zabronione. Młodszy Szwajcer płaci głową za 
ukrycie kasy pancernej pułku, a głuchoniema 
córka Kattrin poświęca się, by ostrzec miasteczko 
przed nadciągającym wrogiem. Matka Courage 
rusza sama w dalszą drogę.

Brecht napisał ten tekst tuż po wybuchu drugiej 
wojny światowej jako ostrzeżenie przed spusto-
szeniem materialnym, ale przede wszystkim 
moralnym, jakie sieją wszelkie działania zbrojne.
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nowości w zasobach ZAiKS-u
inne

Sebastian Krajewski 

FIN’AMOR.  
RZECZ O DOBRYCH  
LUDZIACH W DAWNEJ 
LANGWEDOCJI 

libretto ze scenopisem, śpiewogra 
na głosy solowe, aktorów, chór i zespół 
instrumentów dawnych 
role: 4M

Sebastian Krajewski (1975) – kompozytor. Studiował  
u Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, następnie w Guildhall 
School of Music and Drama w Londynie. Twórca muzyki  
z założenia nieawangardowej, często nawiązującej do stylów 
muzycznych minionych epok. Pisze także muzykę do filmów  
i teatru. Jest synem Seweryna Krajewskiego i Elżbiety 
Krajewskiej.

Fin’amor to utwór, jak wyznawał 
autor, nad którym pracowałem  
w latach 2004-2014. Jest to mu-
zyczne ukoronowanie mojej wiel-
kiej pasji – historii okcytańskich 
katarów. Dobrych Ludzi, którzy 
żyli, nauczali i nieśli światło  
w ciemnych wiekach. 

Historia opowiedziana w 3 aktach i 27 obrazach 
rozgrywa się w południowej Francji w XIII wieku. 
Aimeric i Dobry Gaucelm podróżują po południu 
kraju, ukrywając się przed szalejącą katolicką 
Inkwizycją, a szczególnie przed Dominikiem 
Guzmanem. Dobry Gaucelm opowiada o starych 
zacnych czasach, kiedy ich wiara kwitła i nikt ich 
nie prześladował, ale także o wojnie i tym, co ze 
sobą przyniosła. W końcu docierają do zamku 
bronionego przez Pierre-Rogera z Mirepoix, 
gdzie przybywa także Dobry Bertrand, przywódca 
duchowy katarów. Tuż po ich przybyciu zaczyna 
się oblężenie, wszyscy szykują się na śmierć  
w płomieniach. W ostatniej chwili okazuje się,  
że Aimericowi nie jest pisana śmierć w Mont-
ségur. Ma się ukryć, przeżyć i zaświadczyć 
braciom o tym, co się stało w twierdzy.
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nowości w zasobach ZAiKS-u
inne

Helmut Kajzar 

GWIAZDA 

opracowanie  
Krzysztof Czeczot, Jadwiga Juczkowicz

monodram  
role: 1M

premiera: 24 września 2016, Wrocławski Teatr Współczesny, 
reż. Krzysztof Czeczot

Krzysztof Czeczot (1979) – aktor, dramaturg i reżyser.  
W 2002 ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi, 
gdzie obecnie jest asystentem prof. Jana Maciejowskiego.  
W latach 2002-2009 występował na deskach Teatru Współ-
czesnego w Szczecinie. Autor kilku dramatów, m.in. Bajzlu  
i Cyrku 76 oraz libretta operetki Piękna Helena Jacques’a 
Offenbacha. Autor słuchowisk radiowych: Dublin. One Way, 
Jeszcze się spotkamy młodsi. Wyreżyserowany przez Czeczota 
audiobook Gra o Tron otrzymał nagrodę miesięcznika „Film” 
– Złota Kaczka 2012. W lutym 2013 Program Trzeci Polskiego 
Radia wyemitował słuchowisko Czeczota pt. Andy, w którym 
grający tytułową rolę Adam Woronowicz dialoguje m.in.  
z Romanem Wilhelmim (głos Wilhelmiego pochodzi z archi-
wów Polskiego Radia). Za to słuchowisko Czeczot otrzymał 
na festiwalu Prix Europa w Berlinie prestiżową nagrodę 
Best European Radio Drama of the Year 2013. W grudniu 
2014 roku Czeczot zadebiutował jako reżyser w Teatrze 
Telewizji inscenizując Miss Hiv Macieja Kowalewskiego.  
Od 2013 roku prowadzi dom producencki osorno.pl.

Jadwiga Juczkowicz – antropolożka, scenarzystka, 
dramaturżka, producentka. Studiowała w Instytucie Kultury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Pradze – 
na wydziale Historii Teatru Katedry Filozoficznej Uniwersy-
tetu Karola oraz na wydziale Teatralnym Akademii Sztuk 
Scenicznych [DAMU]. Otrzymała stypendium Ministra 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz specjalne stypendium 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Producentka 
spektaklu Światło w nocy, słuchowisk (m.in. Błękitna 
pustynia), seriali radiowych (m.in. Filip, Karski), koncertów 
(Przemiana) oraz audiobooków. Autorka adaptacji teatral-
nych i radiowych oraz scenariuszy seriali telewizyjnych.

Bohaterem Gwiazdy jest aktor 
owładnięty obsesją tekstu, roli,  
z którą całkowicie się utożsamia.   

Człowiek samotny, niespełniony, znajdujący się 
na skraju rozpaczy i szaleństwa, „ciało świecące 
pozornie”, ciało świecące światłem odbitym, 
światłem które wygasło, to człowiek skazany na 
wieczne nienasycenie, na istnienie „zawsze tylko 
na podobieństwo”. Jak mówiła współautorka 
opracowania dramatu: „Stanowiące integralną 
część scenariusza, wielokrotnie przywoływane 
nagranie Tadeusza Łomnickiego w roli „Gwiaz-
dy” (Teatr Polskiego Radia w reż. Zdzisława 
Wardejna z 1976 roku) stanowi główny punkt 
odniesienia dla bohatera, jest źródłem jego 
obsesji, lustrem, w którym usiłuje się odbić. […] 
To polifoniczna opowieść o granicach aktorstwa, 
gry, o przeżyciu, które za wszelką cenę chce się 
stać sztuką.”



SPIS UTWORÓW 
SCENICZNYCH  
ZAREJESTROWA-
NYCH W ZAiKS-ie 

styczeń – luty 2017 

dramat polski 

Przemysław Wojcieszek Hymn narodowy, 
dramat, role: tekst wieloobsadowy

Andrzej Strzelecki Kolorowe skarpetki, 
dramat, role: tekst wieloobsadowy

Katarzyna Wasilewska Matka Polka Terro-
rystka, monodram, role: 1K

Agnieszka Lipiec-Wróblewska Miłość  
w czasach rewolucji, dramat, role: 3M, 2K

Tomasz Jachimek …I zawsze przy mnie stój, 
komedia, role: 4K

Paweł Palcat, Grzegorz Grecas Matka  
Courage krzyczy, dramat, role: 3M, 2K

Szymon Jachimek Rybki. Historia gdyń-
skiej miłości, dramat dla dzieci, role: tekst 
wieloobsadowy

Tomasz Jachimek Wiwisexia, komediodra-
mat, role: tekst wieloobsadowy

dramat obcy — przekład 

Yasmina Reza Bella figura, przekład z języka 
francuskiego Barbara Grzegorzewska, role: 
2M, 3K

Dušan Kovačević Kumowie, przekład z języka 
serbskiego Grzegorz Walczak, komedia, role: 
3M, 2K

Charles Ludlam Par Paranoje, przekład  
z języka angielskiego Małgorzata Semil, 
komedia, role: 2M, 2K;

bajka 

Beata Szreder Fasolka, Szczypiorek i Śledź 
bajka dla dzieci, role: 1M, 1K

Tomasz Ogonowski Strażniczka magicz-
nego lasu, bajka dl dzieci, role: 3M, 4K

nowości w zasobach ZAiKS-u
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adaptacja 

Warszawa Marii Dąbrowskiej wg prozy 
Marii Dąbrowskiej, adaptacja Tomasz Lerski, 
Ewa Manowiecka, scenariusz słuchowiska,  
role: 4M, 5K

Isaac Bashevis Szosza, przekład z języka jidysz 
Szymon Sal, adaptacja Karolina Kirsz, dramat, 
role: tekst wieloobsadowy

 

libretto

Iwona Sitarz Myśli i czyny wdowy Zefiryny, 
libretto, farsa muzyczna, role: 6M, 3K

Johann Joseph Fux Orfeusz i Eurydyka, 
libretto Pietro Pariati, przekład z języka włoskiego 
Dorota Sawka, opera, role: tekst wieloobsadowy

inne

Sofokles Antygona, transkrypcja Helmut 
Kajzar, opracowanie Robert Protasiewicz,  
tragedia, role: tekst wieloobsadowy

Thorbjørn Egner Bakteriusz i Próchniak, 
przekład z języka norweskiego Tomasz Valldal-
-Czarnecki, adaptacja Szymon Jachimek, dramat 
dla dzieci, role: 2M

Tristan i Izolda wg Josepha Bédiera, muzyka 
Krzysztof Penderecki, libretto baletowe, Izadora 
Weiss, role: tekst wieloobsadowy

w miesięczniku „Dialog” ukazały się: 

(numer 2/2017) 

Michel Vinaver Bulwar Bettencourt czyli 
wydarzyło się we Francji, przekład z języka 
francuskiego Anna Wasilewska, dramat, role: 
tekst wieloobsadowy



WYDARZENIA 

styczeń – luty 2017 

FOCUS – PAWEŁ DEMIRSKI 
W KRAKOWIE
„Focus” to cykl spotkań, prezentacji i wykładów 
na temat twórców przygotowujących swoje 
realizacje na deskach Starego Teatru oraz podej-
mowanych w nim tematów i zjawisk. Wspólne 
rozmowy mają „poszerzyć narzędzia odbioru 
przygotowywanych wydarzeń artystycznych”, 
innymi słowy, podpowiedzieć publiczności, jak 
interpretować to, co widzi na scenie Starego 
Teatru. Bohaterem styczniowej odsłony cyklu 
„Focus” był dramatopisarz, dziennikarz i twórca 
teatralny Paweł Demirski. Współtwórca serialu 
Artyści oraz autor ok. 30 sztuk teatralnych.  
W Starym Teatrze zadebiutował w 2008 roku 
spektaklem Ifigenia. Nowa tragedia (według 
wersji Racine’a). Jego najnowszym przedsię-
wzięciem jest Triumf woli realizowany w duecie 
z reżyserką Moniką Strzępką. W programie 
spotkania 5 stycznia znalazła się projekcja 

rejestracji spektaklu Dario Fo przesłał instrukcje 
zrealizowanego w 2012 roku w Komunie// 
Warszawa oraz wykład dr Anny R. Burzyńskiej 
poświęcony dramaturgii Pawła Demirskiego.  
stary.pl/pl/focus-demirski/

 

RÓŻEWICZ 
W MUZEUM LITERATURY 
W WARSZWIE  
W Muzeum Literatury w Warszawie trwa wystawa 
Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz (do 30 czerwca 
2017). Jak mówią autorzy ekspozycji (Małgorzata 
Wichowska, Małgorzata Górzyńska, Witold Błaże-
jowski): Nasza wystawa jest opowieścią o arty-
ście, który wobec dramatycznych dylematów 
współczesności – kryzysu wartości, rozpadu 
cywilizacji duchowej zamieniającej się w śmiet-
nik, wobec zgiełku informacyjnej kakofonii, 
wskazuje zagrożenia i szuka drogi ocalenia. 
Źródłem tegoż ocalenia stała się dla niego sztuka, 
pomogła w poszukiwaniu sensów, odbudowy-
waniu etycznego i metafizycznego wymiaru  
w świecie „bez”. Obecność dzieł wybitnych twór-
ców (m.in. Jerzego Nowosielskiego, Jerzego 

Tchórzewskiego, Andrzeja Wróblewskiego)  
w przestrzeni ekspozycji jest istotnym świadec-
twem głębokich relacji osobistych poety, który 
stronił od literackich środowiskowych „pułapek”. 
[…] W wielowątkowej narracji ekspozycji 
sięgamy do poetyckich, dramaturgicznych, 
prozatorskich i osobistych zapisów Tadeusza 
Różewicza. Pokazujemy część ogromnego 
archiwum poety – rękopisy, listy, dokumenty, 
fotografie. Bohaterem opowieści nie jest podmiot 
liryczny ani abstrakcyjne „ja”, lecz konkretny 
człowiek w przebiegu życia, w kontaktach  
z innymi.
muzeumliteratury.pl/poeta-odchodzi-tadeusz-
-rozewicz

 

MONIKA MUSKAŁA 
W NOWYM TEATRZE 
W WARSZAWIE 
23 stycznia 2017 w Nowym Teatrze w Warszawie 
odbyło się czytanie sztuki Elfriede Jelinek Rech-
nitz (Anioł zagłady) w tłumaczeniu Moniki 
Muskały i reżyserii Katarzyny Kalwat. Po czytaniu 
tłumaczka uczestniczyła w prowadzonym przez 

wydarzenia
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Adama Lipszyca spotkaniu poświęconym jej 
książce Między Placem Bohaterów a Rechnitz. 
Austriackie rozliczenia wydanej w grudniu przez 
wydawnictwo Ha!art. W tej poświęconej odkła-
mywaniu historii książce znalazły się rozmowy  
z Elfriede Jelinek, Gerhardem Rothem, Peterem 
Turrinim i Ulrichem Seidlem, a także rozmowy  
o Thomasie Bernhardzie i Wernerze Schwabie, 
czyli portrety twórców austriackich, którzy 
wkładali palec w ranę, domagając się dyskursu 
na temat tego, co wyparte i zapomniane.
www.nowyteatr.org/pl/event/rechnitz

 

MROŻEK W TEATRZE 
POLSKIM W WARSZAWIE 
29 stycznia na małej scenie Teatru Polskiego  
w Warszawie odbyła się premiera trzech jedno-
aktówek Sławomira Mrożka 3 x Mrożek. W latach 
osiemdziesiątych Teatr Polski nazywany był 
„domem Mrożka”. Pisarz wszystkie powstające 
wówczas sztuki, poza zakazanym przez cenzurę 
Alfą, przekazywał do prapremierowej realizacji 
dyrektorowi Teatru Polskiego, Kazimierzowi 
Dejmkowi. Chętnie też gościł w Teatrze Polskim. 

Ostatni raz zaszczycił go swoją obecnością na 
jubileuszu stulecia sceny. Chcąc uczcić pamięć 
tego znakomitego dramatopisarza i prozaika, 
teatr przypomniał Karola w reżyserii Jerzego 
Schejbala, Na pełnym morzu w reżyserii Szymona 
Kuśmidra i Zabawę w reżyserii Piotra Cyrwusa.
www.teatr-polski.art.pl/pl/spektakle

 

CDN – CENTRUM 
DRAMATU NAJNOWSZEGO 
W styczniu przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie ruszyło Centrum Dramatu Najnow-
szego. To całoroczne warsztaty dramatopisarskie 
oraz warsztaty czytania współczesnych dramatów, 
mające za zadanie prezentować jak najszerszą 
panoramę najnowszego polskiego i światowego 
dramatopisarstwa, teksty debiutantów i dobrze 
zapowiadających się twórców z kraju, oraz tych 
już uznanych twórców zagranicznych, którzy nie 
są jeszcze w Polsce rozpoznani. To laboratorium 
nowych tekstów dla teatru, miejsce testowania 
potencjału współczesnych dramatów i szerzej – 
scenariuszy teatralnych: hybrydowych adaptacji, 
multikompilacji i innych. To przestrzeń badania 

machiny tekstu, która może stać się trampoliną 
do stworzenia pełnowymiarowego spektaklu. 
Może, ale nie musi. Jak piszą organizatorzy, 
zależy im na tym, by pozwalać twórcom na 
poszukiwanie, błądzenie, porażkę. Na swobodę  
i wolność nieograniczoną wymaganiami promo-
cyjnymi czy sprzedażowymi. To przestrzeń 
przeprowadzania i zdobywania doświadczeń. 
Przygotowywaniem czytań zajmą się wybitni 
reżyserzy, m.in: Anna Augustynowicz, Paweł 
Świątek, Remigiusz Brzyk, Maciej Podstawny, 
Maja Kleczewska, Krzysztof Garbaczewski, 
Ewelina Marciniak, Yana Ross.
www.slowacki.krakow.pl/pl/aktualnosci

 

NOWE SŁUCHOWISKA. 
O „BOOMIE NA TEATR 
DŹWIĘKU” 
20 stycznia 2017 roku w Instytucie Teatralnym  
w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona 
słuchowiskom. Wzięli w niej udział teoretycy  
i praktycy eksperymentu dźwiękowego z Polski  
i zagranicy. Badacze, artyści i odbiorcy przyglą-
dali się formie radiowego teatru, próbując opisać 
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i zaprezentować, jakimi językami posługują się 
współcześni twórcy, jakie są ich strategie arty-
styczne, jak szeroko słuchowisko może być powią-
zane i inspirowane przez inne gatunki sztuki, takie 
jak instalacja, muzyka konkretna, field recording, 
film eksperymentalny i performance. Tematem 
spotkania był eksperyment i jego rola w kształto-
waniu nowego języka słuchowisk oraz sposób,  
w jaki dźwięk może stawać się autonomicznym 
narzędziem narracji w teatrze radiowym. Osob-
nym wątkiem była również historia i znaczenie 
dawnego Studia Eksperymentalnego Polskiego 
Radia i osoba niedawno zmarłego Eugeniusza 
Rudnika.
www.instytut-teatralny.pl/kalendarium

 

„POLICJA” W ŁODZI 
18 lutego 2017 roku w Teatrze Nowym w Łodzi 
odbyła się premiera Policji Sławomira Mrożka  
w opracowaniu Martyny Quant i reżyserii Ryszar-
da Brylskiego. Adaptacja pierwszej sztuki autora 
Tanga jest nowym odczytaniem jego debiutanc-
kiego dzieła z 1958 roku. Dramat przepełniony 
aluzjami politycznymi, także w realiach demo-
kratycznie rządzonych państw, nie przestaje być 

aktualny. Ukazane w Policji mechanizmy społecz-
ne i postawy uwikłanych w nie osób pozostają 
czytelne nie tylko w polskim kontekście. Zawarta 
w sztuce metafora państwa totalitarnego staje się 
po raz kolejny ostrzeżeniem dla współczesnej 
Europy. 
www.nowy.pl/item/spektakle

 

XXIII OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 
NA WYSTAWIENIE 
POLSKIEJ SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ 
17 lutego minął termin przyjmowania zgłoszeń 
do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej. Data dotyczyła 
zarówno spektakli, których premiera odbyła się 
między 1 stycznia a 17 lutego 2017, jak i spektakli, 
których premiera jest planowana do 31 marca. 
Szczegóły w Regulaminie. Ogólnopolski Konkurs 
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma 
na celu popularyzację współczesnego dramatu 
polskiego, promocję rodzimych dramatopisarzy, 

wspomaganie teatrów wystawiających polski 
dramat i adaptacje polskiej literatury współcze-
snej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań 
repertuarowych. Organizatorem Konkursu jest 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, konkurs finansowany jest ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
www.sztukawspolczesna.org

 

FINAŁ 5. EDYCJI 
OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU 
„KOMEDIOPISANIE” 
Jakub Wojnarowski sztuką Woody Allen ukradł 
mi dowcip zwyciężył w 5. edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Komediopisanie” organizowanego przez 
Polskie Centrum Komedii Teatru Powszechnego 
w Łodzi i wygrał 20 tys. zł. Jury w składzie: 
dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska, 
literaturoznawca i teatrolog prof. Dobrochna 
Ratajczakowa, teatrolog dr Dominika Łarionow, 
krytyk teatralny Łukasz Drewniak, reżyser Paweł 
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Szkotak oraz producent filmowy Piotr Dzięcioł 
przyznało ponadto drugą nagrodę i 15 tys. zł 
Krzysztofowi Kędziorze za utwór Wykapany zięć, 
3 miejsce zajął Piotr Chrzan, który za I że Cię  
nie opuszczę odebrał 10 tys. zł. Wyróżniono też 
Komedię nieco kryminalną autorstwa Pawła 
Szumca – do niego powędrowało 5 tys. zł.
Łukasz Drewniak ocenił 5. edycję „Komediopisa-
nia” jako najlepszą ze wszystkich dotychczaso-
wych i zdominowaną przez młodych, debiutują-
cych autorów. „Konkurs ujawnił z całą mocą,  
że wciąż podejmowane są próby odświeżenia 
konwencji komedii i teatru absurdu. Język 
bohaterów wydaje się być coraz lepiej skonstru-
owany i dokładniej podsłuchany. Tematyka 
obyczajowa całkowicie przesłoniła polityczną. 
Sprawy lokalne są ważniejsze od globalnych.  
W centrum uwagi polskiej komedii jest dziś 
rodzina. No i zawsze aktualne problemy życia, 
miłości i śmierci”.
powszechny.pl/pl/wyniki-v-komediopisania

TEATROTEKA FEST 
8-12 LUTEGO 2017 
Walizka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyse-
rii Wawrzyńca Kostrzewskiego otrzymała Grand 
Prix I edycji festiwalu TEATROTEKA FEST. 
Spektakl został także uznany za najlepszy w głoso-
waniu dziennikarzy i krytyków. W pierwszej edycji 
festiwalu TEATROTEKA FEST, organizowanego 
przez Instytut Teatralny, Wytwórnię Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych, Akademię 
Teatralną oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
wzięło udział aż 25 ekranizacji spektakli zrealizo-
wanych w ramach zapoczątkowanego ponad trzy 
lata temu, nowatorskiego projektu – „Teatroteka 
WFDiF”. Wśród 25 spektakli, które od ponad 
trzech lat produkuje Wytwórnia Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych, znalazły się prace 
nagradzane już na światowych i polskich festiwa-
lach, jak i takie, które nie miały jeszcze swojej 
premiery. Jury w składzie: Agnieszka Glińska 
(przewodnicząca), Marcin Hycnar, Robert Gliński, 
Grzegorz Kędzierski, Wojciech Majcherek, 
Włodek Pawlik i Janusz Sosnowski, zdecydowało 
o przyznaniu Grand Prix dla najlepszego spekta-
klu Walizce – jednej z pierwszych produkcji, 
które powstały w ramach cyklu „Teatroteki”. 

Czytaj więcej: www.teatroteka.com.pl/festiwal-
-spektakli-teatralnych

 

SZKOŁA PISANIA SZTUK 
W TEATRZE ŚLĄSKIM
W KATOWICACH 
Po pilotażowym programie Szkoły Lokalnych 
Opowieści teatr w Katowicach zdecydował się 
stworzyć centrum wymiany myśli dla tych, 
którzy zechcą skorzystać z nauk dramaturga 
Artura Pałygi. Do 24 lutego chętni mogli nadsy-
łać teksty. Dzień później, na Scenie w Galerii 
Teatru Śląskiego odbyło się czytanie sztuk z 
pierwszej edycji i jednocześnie rozmowy  
z kandydatami do Szkoły Pisania Sztuk. Od 
uczestników bezpłatnych zajęć organizatorzy 
oczekują obecności i zaangażowania. Wymagana 
jest dyspozycyjność w ramach ustalonych dni  
i godzin spotkań. Zajęcia będą się odbywać dwa 
razy w miesiącu w godzinach popołudniowych  
w Katowicach. Zakończą się publicznym czyta-
niem wybranych prac bądź ich fragmentów na 
scenie Teatru Śląskiego. Jak poinformowała 
Aleksandra Czapla-Oslislo, w pilotażowej edycji 
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Coeck / Goos   |   Wybrzeże Bałtyku   |   Amsterdam, 1669   
źródło: Biblioteka Narodowa (Polona.pl)

szkoły powstały już trzy sztuki – autorstwa Ireny 
Świtalskiej, Ewy Olejarz i Aliny Moś-Kerger,  
a dwie kolejne – autorstwa Joanny Cyganek  
i Dariusza Fodczuka – są jeszcze w pisaniu. 
www.teatrslaski.art.pl/strefawidza/aktualnosci

 

„CHÓR SIEROT” 
NAJLEPSZYM SPEKTAKLEM 
FESTIWALU W TEHERANIE 
Spektakl Chór Sierot Teatru KTO otrzymał 
nagrodę specjalną oraz nagrodę za reżyserię  
dla Jerzego Zonia na 35. Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym Fadjr w Teheranie. 
Przedstawienie zostało trzykrotnie zaprezento-
wane przed irańską publicznością – trzeci pokaz 
odbył się na życzenie dyrektora festiwalu.  
W ubiegłym roku tę samą nagrodę otrzymał 
spektakl Hamlet, w reżyserii Thomasa  
Ostermeiera.
teatrkto.pl
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Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa
tel. 22 555 72 86
www.zaiks.org.pl
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