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ZOBACZ 

LICJO 
widowisko taneczne 
Katarzyny Aleksander-Kmieć 

muzyka - Bartłomiej Herman 
inscenizacja i choreografia - Katarzyna Aleksander-Kmieć 
scenografia i kostiumy - Anna Chadaj 

W przedstawieniu użyto również kostiumów, które zostały zaprojektowane 
i wykonane do innych spektakli Teatru Rozrywki przez: 
Zofię de lnes (..The Rocky Horror Show", „Stawik cesarza"), 
Dorotę Morawetz (..Evita"), 
Barbarę Ptak („Ocean Niespokojny", „Człowiek z La Manchy"), 
Elżbietę Terlikowską („Księżniczka Turandot", „Ubu Król czyli Polacy"), 
Grażynę Żubrowską („Muzyka: Werner Richard Heymann"), 
Jerzego Rudzkiego („Karnawał zwierząt") . 

asystent choreografa - Natasza Gajewska 

inspicjent - Iwona Bruch 

światło - Marek Mroczkowski 
dźwięk - Krzysztof Wolfard 

prapremiera : 28 marca 2009 

Nagrywanie na taśmie video lub inne utrwalenie tego spektaklu jest zabronione. 
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W teatrze tyle radości, ile zmartwień. 

Tyle premier, ile spektakli pożegnal

nych. Kiedy przedstawienie schodzi 

z afisza, czasem opuszczane przez 

widzów, niekiedy zaniedbane przez 

wykonawców, jego elementy ulegają 

zawsze podobnej dekompozycji. Akto

rzy, bogatsi w doświadczenia, zajmują 

się nowymi rolami, tekst dramatyczny 

lub libretto spektaklu muzycznego oraz 

nuty wracają do teatralnej biblioteki, 

ale jest szansa, że zostaną zaprezen

towane widzom w nowej interpretacji, 

z innymi wykonawcami, na deskach 

innej sceny, i mogą tak odradzać się 

nawet setki lat . 

Plastyka przedstawienia ulega 

specyficznej degradacji . Dekoracje są 

niszczone, kostiumy n i kną w maga

zynach. Czasem ulegają przeróbkom, 

czasem pojawiają się w innych spek

taklach na postaciach drugiego planu. 

Nie powinno tak być, bo kostium 

teatralny to dzieło sztuki, autorska 

kreacja projektanta, choć materialnie 

jest własnością teatru. Umierają więc 

w czeluściach magazynów, opuszczone 

przez ożywiających je aktorów, oddzie

lone od postaci, które współtworzyły. 

Nie mogłem oprzeć się chęci obda

rowania ich drugim życiem. Odwróci

łem kolejność - to nie tekst, pomysł 

inscenizacyjny, psychologia postaci 

miały być inspiracją do stworzenia 

kostiumu, ba, istniejący kostium miał 

zainspirować twórców do stworze-

nia nowej rzeczywistości, w której 

mógłby zaistnieć w nieprzewidywanej 

wcześniej roli i ruchu. 

Kostiumy nie zostały tknięte no

życzkami krawców - czasem dopaso

wane do innych aktorów, rzadko lekko 

zdekomponowane, zawsze przyp isane 

swemu twórcy - projektantowi . Wrócą 

pewnie zajakiś czas do magazynów 

teatralnych. Na przyczepionych we

wnątrz naszywkach z zapisem spekta

klu, roli i wykonawcy, pojawi się drugi 

tytuł. druga rola i nazwisko następnego 

aktora, który je ożywi ł. 

Dariusz Miłkowski 



Katarzyna 

Aleksander-Kmieć 

Pedagog tańca, choreograf, tancerka, 

jedna z najciekawszych postaci w mło

dym pokoleniu polskiej choreografii . Jest 

absolwentką (z wyróżnieniem) Konserwa

torium Tańca im . Barata w Lake Forest, 

Illinois, gdzie studiowała m. in. taniec 

nowoczesny, klasyczny, jazzowy, pedago

gikę tańca, choreografię, produkcję tańca 

oraz improwizację. 

Obecnie jest nauczycielem tańca 

współczesnego w Ogólnokształcącej 

Szkole Baletowej w Bytomiu oraz Teatrze 

Rozrywki w Chorzowie . Gościnnie współ

pracuje z John Cranko School Stuttgart. 

Tworzy autorskie wariacje współczesne 

i przygotowuje uczniów szkoły do udziału 

w konkursach tańca w kraju i za granicą, 

gdzie zdobywają wysokie miejsca, nagrody 

i wyróżnienia (m. in. w Czechach, Francji 

i we Włoszech). 

Katarzyna Aleksander-Kmieć jest 

laureatką Nagrody za najlepszą współ

czesną choreografię X 11 Ogólnopolskie

go Konkursu Tańca w Gdańsku (2001), 

Nagrody za współczesną choreografię 

na I Międzynarodowym Konkursie Baleto

wym „Złote Pointy" w Szczecinie (2008) 

i zwm MASKI za choreografię do spekta

klu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego". 

Wśród wielu dowodów uznania jej talen-

A 

tu znajdują się również: Brązowy Krzyż 

Zasługi (2005). Dyplom Ministra Kultury 

(2006), Nagroda Marszałka Województwa 

Śląskiego dla Młodych Twórców (2006). 

Nagroda Prezydenta Bytomia w dziedzinie 

kultury (2008). 

Do najciekawszych jej realizacji cho

reograficznych należą spektakle: 

„Rumbugiługi" M. Ratyńskiego, „KRZYK we

dług Jacka Kaczmarskiego" R. Talarczyka, 

„Rent" J. Larsona (nominacja do ZLOTEJ 

MASKI za choreografię). oraz „Jekyll & Hy

de"F. Wildhorna i L. Bricuse'a (nominacja 

do ZlOTEJ MASKI za choreografię, ZlOTA MASKA 

za „spektakl roku") w Teatrze Rozrywki 

w Chorzowie, „Na krawędzi"(przedstawie

nie autorskie - Tczew I Teatr Rozrywki), 

„Zagubieni w sobie"(przedstawienie autor

skie - Gliwicki Teatr Muzyczny), „Ballady 

kochanków i morderców" R. Talarczyka 

(Teatr Korez w Katowicach). „Korowód 

według Marka Grechuty "oraz „Szwejk" -

obydwa spektakle R. Talarczyka (Teatr 

Polski w Bielsku-Białej), „Undergroun

d"R. Talarczyka (Teatr Śląski w Katowi

cach), „Kram z Piosenkami" L. Schillera 

(Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie, 

Teatr Syrena w Warszawie), „Bal w Operze" 

J. Tuwima (Teatr Groteska w Krakowie). 

„Zwierzęta Dr Dolittle" H. J. Loftinga (no-

minacja do ztoTEJ MASKI za choreografię, 

ZLOTEJ MASKI za przedstawienie - Teatr 

Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Teatr 

im. W. Bogusławskiego w Kaliszu). „Baron 

Cygański" J. Straussa li, „Don Giovanni 

"W. A. Mozarta (Opera Krakowska). „Piękna 

i Bestia" (spektakl autorski - Teatr J. Ch . 

Andersena w Lublinie), 

„101 Dalmatyńczyków" D. Smith (Te

atr Lalek we Wrocławiu, Teatr Miejski 

im . W. Gombrowicza w Gdyni), „W 80 

dni dookoła świata"wg J. Verne'a (Teatr 

Muzyczny we Wrocławiu) oraz „Księga 

Dżungli" R. Kiplinga (Opolski Teatr Lalki 

i Aktora, Teatr Groteska w Krakowie). 

A /\ 



Anna Chadaj Bartłomiej Herman 
Scenograf, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warsza- Absolwent Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jaz-

wie (dyplom z wyróżnieniem w Międzywydziałowej Katedrze zu katowickiej Akademii Muzycznej, kierunek Jazz i Muzyka 

Scenografii, w pracowni prof. M. Jarnuszkiewicza). Rozrywkowa. Perkusista. 

Do znaczących jej realizacji należą : W czasie nauki w Szkole Muzycznej li st. im. Karłowi-

scENOGRAFIA KOSTIUMY: cza w Katowicach, założył swój pierwszy zespół: „Herman's 

„Hamelin" K. Chołoniewskiej (Teatr Wytwórnia, Warszawa), Band" (grający muzykę fusion funk-jazz) z którym zdobył 

„Wiewiórka" M. Milewskiej (Teatr Animacji, Poznań). „Bom- I nagrodę za kompozycję instrumentalną na Międzynarodo-

bel" M. Nahacza (Unia Teatr Niemożliwy, Stara Prochow- wym Konkursie Kompozytorów i Aranżerów „Brzmienie'gg" 

nia Warszawa), „Królowa Śniegu" J.Ch. Andersena (finalista w Warszawie. „Herman's Band" wkrótce przeistoczył się 

w ramach konkursu „Pracownia reżyserii"; Teatr Montownia, w zespól „Cocoon", z którym koncertował po Polsce. Już 

Warszawa). „Wyrzutek" S. Themersona „ Przygody Pędrka Wy- w szkole średniej kształtował się jego jazz-rockowy gust mu-

rzutka" w reż. Roberta Drobniucha (Unia Teatr Niemożliwy, zyczny, dzięki nagraniom takich muzyków, jak: Chick Corea, 

Stara Prochownia, Warszawa), „Woyzeck" G. Buchnera (Teatr John Scofield, Dennis Cham bers, Dave Wecki, Gary Novak 

im. Stefana Jaracza, Olsztyn). „Piękna i Bestia" w reż. Ka- czy zespół Yellow Jackets. Momentem przełomowym w jego 

tarzyny Aleksander-Kmieć (Teatr J. Ch. Andersena, Lublin), technice grania było - jak sam mówi - „pochłonięcie" skarb-

„ Dzikie łabędzie" J. Ch. Andersena (Teatr im. J. Ch. Andersena, nicy groove'ów, popisów solistycznych oraz pomysłów per-

Lublin). „CDN" M. Guśniowskiej (Białostocki Teatr Lalek). kusyjnych bębniarza Gary Novaka, znajdujących się na płycie 

INNE REALIZACJE: Chicka Corei „Paint the World". 

Scenografia i lalki do „Jasełek" w reż. Marka Ciunela (Mu- W 2001 r. do zespołu „Coco on", grającego do tej pory do-

zeum Powstania Warszawskiego, Warszawa), Lalki do spek- tąd wyłącznie muzykę instrumentalną, dołączyła wokalistka 

taklu „Kukiełki na barykadzie", reż . Grupa Teatralna Bez Ziemi Gosia Andrzejewicz i z tym składem grupa dotarła do li etapu 

(Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa). aranżacja eliminacji opolskich Debiutów. 

przestrzeni, kostiumy w akcji performatywnej „Nie-boska Od roku 2004 - członek orkiestry Teatru Rozryw-

komedia. Powidoki" wg Z. Krasińskiego w reż. Karoliny Ma- ki . Ponadto współpracuje z Arturem Kudłacikiem (Grupa 

ciejaszek; Festiwal Odkryte/Zakryte (Teatr Dramatyczny Furmana, Golec uOrkiestra). Zbyszkiem Baldysem oraz wo-

w Warszawie). kalistą, Dawidem Kaczym. 

W roku 2006 Anna Chadaj otrzymała ATEST Świadectwa 

Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za rok 2006, przy

znany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzysze

nia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Ass1TEJ. 
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Na początku była nagość . Z powodu zimna, deszczu, palącego 

słońca, a może ze wstydu została odziana. Ubranie bezpowrotnie 

przykryło prawdę o stanie rajskiej niewinności. By do niej wrócić 

nie wystarczy jednak pozbyć się ubrania. Zasłonięte ciało za

milkło oddając głos okryciu, a ambiwalencja przyodziewku, nie

ustannie oscylującego pomiędzy zasłanianiem a odsłanianiem, 

obnaża prawdę o ludzkiej naturze. Strój stał się spektakularnym 

sposobem pozasłownej komunikacji; wymownym znakiem sta

tusu społecznego, wieku, stanu majątkowego, przynależności 

do kręgu kulturowego, grupy społecznej czy zawodowej. Ubranie 

chroniąc ciało jednocześnie wplątuje je w grę znaczeń, staje się 

przebraniem - ukrywającym i prowokującym k o s t i u m e m. 

Przebranie dając pewność siebie i poczucie wolności skłania 

do brawury, umożliwia i prowokuje metamorfozy. Funkcjonując 

publicznie kostium kreuje rzeczywistość - organizuje grupy spo

łeczne, podporządkowuje, wyróżnia i hierarchizuje. Nieodłącz

nie związany jest z udawaniem, kłamstwem wobec ja nosiciela. 

Za pomocą kostiumu można ukryć płeć i wiek, można podkreślić 

lub zdeformować sylwetkę, pięknego młodzieńca zmienić w gar

batego starca, a dojrzałą kobietę w podlotka; można ukryć i od

słonić indywidualność każdego człowieka. 

Prawda o świecie ukrywa się w przestrzeni gry. Poszukujemy 

jej więc w zwierciadlanym odbiciu sceny, w królestwie sztucz

ności, udawania i nieprawdy; pośród aktorów, kostiumów, de

koracji i stworzonej przez nich fikcji . Wiemy, że habit nie czyni 

tu mnicha, ale niewątpliwie pozwala odegrać jego rolę. W pro

cesie teatralnej kreacji kostium zakrywając aktora jednocześnie 

odsłania graną przez niego postać. Metamorfoza ta dokonuje się 

na zasadzie dwustronnej wymiany - sceniczny strój przemawia 

wyłącznie dzięki fizyczności aktora, którego twórcze wysiłki 

wydatnie wspiera przekształcający jego ciało kostium - rozsze

rza, skrywa, deformuje i obnaża, prowokuje sposób poruszania 

albo ogranicza do nieruchomego ikonicznego znaku. Na styku 

ciała aktora i kostiumu, pod wpływem niezwykle złożonych 

wzajemnych relacji, w przestrzeni sceny tworzy się sens. Dobry 

kostium teatralny powinien osiągnąć w rzeczywistości sceny 

walor argumentu. Musi być widziany lecz nie podziwiany; oglą

danie scenicznego stroju powinno ustąpić przed odczytywaniem 

wpisanych weń znaczeń . Celem kostiumu nie jest oczarowanie 

lecz przekonanie widza. Tymczasem przyciąganie uwagi publicz

ności urodą scenicznego stroju dominowało w teatrze europej

skim aż do XIX wieku. Kostiumy aktorów, okazałe i wystawne, 

przez wieki odzwierciedlały przede wszystkim panującą modę. 

Były znakiem rzeczywistego stanu majątkowego artystów bądź 

dowodem hojności ich protektorów. Kosztowniejsze wersje co

dziennych strojów nie miały nic wspólnego ani z charakterem 

odgrywanych postaci, ani z historycznym czasem, w którym 

rozgrywały się akcje sztuk. Antyczne bohaterki klasycystycz

nych dramatów pojawiały się na XVIII-wiecznej scenie jako 

damy salonowe z muszkami przylepionymi do upudrowanych 

twarzy aktorek, w piętrowych perukach, krynolinach, z wysa

dzonymi gorsami. 

W antycznej Grecji również nie próbowano rekonstruować 

historycznych ubiorów postaci pochodzących z ery archaicznej. 

Aktorzy tragiczni epoki klasycznej kreowali mitycznych boha

terów we współczesnych ubiorach - luźnych, długich szatach 

zwanych chitonami. Od codziennych - białych - sceniczne 

stroje różniły się żywymi barwami fioletu, purpury, cynobru czy 

szafranu oraz dopiętymi, długimi rękawami. Zdecydowanie na

tomiast odbiegały od codziennych ubiorów kostiumy aktorów 



Kostium Damy Pik (.Zobacz Alicjol . projekt Anna Chadaj 

komediowych. Występowali w przykrótkich chitonach z katural

nie wypchanymi brzuchami i zadkami. Szafranowo-żółte chito

ny postaci kobiecych były wprawdzie długie i okryte płaszczami, 

których fałdy można było zarzucić na głowę, ale spod ich sukni 

mógł się wyłonić, podobnie jak spod krótkiej męskiej szaty, try

kot z doczepionym doń potężnym fallosem. Całości antycznych 

kostiumów dopełniały wykonane z drewna, korka lub lnu maski 

oraz powiększające postać aktora wełniane peruki. 

Na średniowiecznej misteryjnej scenie początkowo królo

wały szaty liturgiczne. Z czasem dominować zaczęły bogate 

współczesne ubiory - apostołowie nosili stroje rzemieślników, 

żydowscy kapłani szaty biskupie, a białe liturgiczne alby stały się 

kostiumem symbolicznym - zdobiły postaci aniołów, Chrystusa 

Zmartwychwstałego i niewinnych dusz zmierzających do nieba. 

Aktorzy włoskiej commedii dell'arte występowali w kostiumach 

XVI-wiecznego mieszczaństwa, które z czasem skonwencjona

lizowały się wraz z noszącymi je postaciami - sprytnym służą

cym Arlekinem, w charakterystycznym stroju z kolorowych łat, 

starcami w czerni - Pantalonem w długim płaszczu i czerwo

nej mycce oraz niezaradnym Dottore w ogromnym kapeluszu 

ze skrzydłami czy Pedrolinem, póżniejszym Pierrotem występu

jącym w charakterystycznym, lużnym, białym kaftanie z kryzą 

i zbyt obszernych pantalonach. Poza komediantami dell'arte 

europejskie teatry kolejnych epok zapełniali aktorzy ubrani tak 

jak widzowie. Triumfalny sceniczny pochód okazałych i zbyt

kownych strojów między innymi próbował zatrzymać u progu 

XIX wieku wybitny francuski aktor okresu rewolucji i Cesarstwa, 

Fran~ois J. Talma. Pod wpływem Jeana Louisa Davida wystąpił 

na scenie w wiernie odtworzonej, na podstawie antycznych 

posągów, rzymskiej todze. Pośród zespołu ubranego wedle 

dworskiej mody prezentował się szokująco. Jego strój wywołał 

poruszenie po obu stronach rampy. Oburzenie współczesnych 

wywołała sceniczna „nagość" ramion aktora i zupełnie nieoby

czajny brak spodni pod togą. Reforma Talmy nie powiodła się 

i dopiero działający w drugiej połowie XIX wieku zespół teatral

ny Jerzego 11, władcy niewielkiego księstwa Sachsen-Meiningen 

w Turyngii wprowadził wierność historyczną kostiumu, dekoracji 

i zapoczątkował realizm w europejskim teatrze. W XX wieku ko

stium teatralny poddano prawom sztuk plastycznych, czyniąc 

go częścią scenografii. W teatrze orientalnym rozmiar, krój i kolor 

kostiumu w połączeniu z maską, peruką i rekwizytem przekształ

cają aktora w miniaturową scenografię, pozostającą w ciągłym 

ruchu na scenie. Konfrontacja z tradycyjnymi teatrami Dalekie

go Wschodu uświadamia przede wszystkim, że sceniczny strój 

nie powinien być wygodny; stawiając opór aktorowi kostium po

maga mu w utrzymaniu ciała w ciągłym napięciu, zmusza wyko

nawcę do nieustannego kontrolowania siebie na scenie. 

Sceniczne kostiumy kończą swój żywot w teatralnych ma

gazynach. Wydobyte stamtąd wciąż znaczą . Stają się material

ną opowieścią o aktorach, postaciach. przestrzeniach minionych 

przedstawień. Wydobyte z teatralnych magazynów kostiumy są 

nie tylko opowieścią o teatralnej przeszłości . Prowokują również 

nowe kreacje w nowych przestrzeniach. Jakich bohaterów, jakie 

światy, jaki teatr wyczarują poruszone wyobraźnią Katarzyny 

Aleksander-Kmieć dawne opowieści Zofii de lnes, Barbary Ptak, 

Elżbiety Terlikowskiej, Jerzego Rudzkiego? 

Zobaczmy Alicjo„. 

Ewa Dąbek-Derda 



Pojęcie kostiumu podlega w nowym teatrze bardzo ostrej re

wizj i. Kostium teatralny jest „nieużywalny" w życiu. „Używal

ność" życiowa kostiumu świadczy o dnie, na którym znalazł 

się teatr porwany fałszywymi urokami naturalizmu. Ale idę 

dalej . Podaję w wątpliwość kostium historyczny, który przez 

swój anachronizm stwarzał i stwarza fałszywą iluzję teatral 

ności . W gruncie rzeczy jest równie „ życiowy", jak marynarka 

i spodnie . 

Jeżeli przyjmiemy, że ciało aktora, jak każdego człowie

ka, jest w proporcjach, w układzie, porządku, ukształtowane 

zgodnie z określonymi funkcjami praktycznymi, życiowymi -

koncepcja zmiany tych propozycji i porządku staje się bardzo 

nęcąca, dająca ogromne możliwości, właśnie aktorskie, prze

kazywania treści nie mieszczących się w tej wdzierającej się 

z wszystkich stron natrętnie praktyce życiowej. 

Nie jestem pewien, czy rzeczywiście ciało aktora jest taką 

- odziedziczoną po antyku i opatrzoną wszystkimi akademic

kimi pieczęciami świętością, aby nie można go było kształ

tować bardziej swobodnie. Jeżeli zgodzimy się, że kostium 

historyczny, tak często używany w teatrze, deformował ciało 

ludzkie w dość radykalny sposób z określonych, jak najbar

dziej życiowych przyczyn, że to samo na swój sposób robi ko

stium współczesny (bo w gruncie rzeczy cokolwiek się włoży 

na c i ało ludzkie, następuje jego większa lub mniejsza defor

macja) - to nie widzę przeszkód, dlaczego by nie można było 

kształtować swobodnie (kostium jest kształtowaniem aktora) 

postaci aktora z przyczyn artystycznych i nadawać jej więk

szą „rozpiętość", spotęgowaną przestrzenność, ruchliwość, 

zmienność, określone napięcia kierunkowe, swobodne a celo

we w sensie sztuki układy. W takiej koncepcji indywidualność 

aktora zawierająca się dotąd jedynie w mimice twarzy, w ru

chach, reakcjach systemu nerwowego, płynąca z konwen

cjonalnych doświadczeń życiowych, spełniać powinna pracę 

o wiele bardziej skomplikowaną, ale o wiele silniejszą w wy

razie . Musi przeniknąć i ożywić ten nowy organizm, który jest 

i winien być jak najściślejszym zlaniem się żywej materii ciała 

ludzkiego i ukształtowanej formy scenicznej . 

Tadeusz Kantor, Metamorfozy, 

Teksty o latach 1938-1974, 

wybór i opracowanie: Krzysztof Pleśniarowicz . 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA, Księgarnia akademicka, Kraków 2000, s. 235 



Podstawowy ubiór sceniczny aktora. Choć niedokładnie, bo te- nym współtwórcą spektaklu, autorem wyszukanej stylistyki, 

atr, dziwne psychologicznie zjawisko, powoduje, że na sce- w której nie może być miejsca na przypadkowe przedmioty, 

nie wszystko, co związane z aktorem, staje się kostiumem, np. prywatny kapelusz aktorki. 

także nagość . Historia kostiumów zna tyle ich rodzajów, ile 

było teatralnych stylistyk. A były ich setki, bo przecież trze-

ba uwzględnić nie tylko chronologię, ale i geografię : teatr 

z wyspy Bali jest czymś kompletnie innym, niż teatr chiń

ski, meksykański czy szwedzki. Kostium zawsze był jednym 

z najważniejszych elementów magii teatru. Szaman indiański 

bez przerażającego stroju rytualnego byłby zwykłym łowcą 

bizonów; przebrany - rozmawiał z bogami i mógł czynić cuda, 

np. sprowadzić deszcze. Ale kostium jako znak magiczny czy 

artystyczny przenoszący aktora w świat ułudy to tylko część 

możliwej kostiumologii teatralnej. W tym samym czasie, kie

dy wesołkowie z włoskiej czy francuskiej komedii dell'arte 

przebierali się w groteskowe stroje błaznów, arlekinów i mę

żów-rogaczy, aktorzy Szekspira, przynajmniej ci grający tak 

zwane współczesne role, występowali we własnych ubra-

niach. To rozdwojenie natury kostiumów miało swoje kon

sekwencje. Teatr, który chciał wystawić sztukę historyczną 

albo fantastyczną, musiał aktorowi dostarczyć odpowiedni 

kostium. Kiedy przychodziło do sztuki współczesnej, aktor 

występował we własnym, prywatnym odzieniu. W Polsce 

przynajmniej ten stan rzeczy trwał aż do li wojny. Socjali

styczny system totalnej etatyzacji objął także zobowiązania 

natury materialnej - teatr miał odtąd zapewniać aktorowi 

wszystko, od szminki po buty. Zresztą w wielu teatrach świa

ta przyjął się model gwarantowania aktorom stosownych 

ubiorów. Wiązało się to z przemianą roli scenografa, który 

z dawnego usługowego dekoratora sceny stał się plastycz- projekt: Anna Chadaj 

Tadeusz Nyczek, 

Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych, 

AE Ezop, Warszawa 2002, str. 83-84 
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Kiedy Amaterasu, japońska bogini słońca i tkaczy, znieważa- estetycznej przyjemności. Jeszcze w średniowieczu taniec 

) na przez zazdrosnego brata skryła się w grocie, nad światem oderwał się od religii, rozwijając się głównie na podłożu tra-
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zapanowała ciemność. Dopiero pomysł bogini Uzume ura- dycji ludowych. W XIII wieku za pośrednictwem wagantów, 

tował Ziemię od klęski nieurodzaju. Zakradła się przed grotę wędrownych artystów, trafił na rycerskie dwory, gdzie z for-

i przy głośnych dźwiękach bębnów rozpoczęła ekstatyczny my ludycznej przeobraził się w estetyczną, opatrzoną zasa-

taniec. Rytmiczne uderzenia i radosne pokrzykiwania Uzu- darni rozrywkę . Dwieście lat później, kiedy Renesans powrócił 

me wywabiły zaciekawioną Amaterasu z groty. Zobaczywszy 

swoje odbicie w lustrze i ciemność panującą wokół, zrozu

miała, że nie powinna się już dłużej ukrywać, jeśli nie chce 

zniszczyć istniejącego na Ziemi życia. 

Przytoczona historia to oczywiście japoński mit o pierw

szej na świecie tancerce, która swoim tańcem uratowała 

świat od zagłady. Opowieść pochodzi z Dalekiego Wschodu, 

ale mówi o zjawisku charakterystycznym dla każdej szeroko

ści geograficznej. Taniec towarzyszy człowiekowi od począt

ku jego istnienia, jest wpisany w jego mity, egzystencję i po

strzeganie świata. Malowidła w Lascaux poza figuratywnymi 

przedstawieniami zwierząt wyobrażają również ludzi w ruchu, 

greckie wazy na długo przed narodzinami Chrystusa zdobią 

figury tańczących ludzi. Każdy, kto przebył szkolną edukację 

na poziomie bardziej zaawansowanym niż powierzchowny, 

zetknął się z roztańczonym orszakiem boga Dionizosa, któ

ry wiedziony przez koryfeusza poza miasto w kierunku wy

deptanego okręgu u podnóża góry, stał się początkiem teatru 

greckiego . 

Przykłady ilustrujące przeplatanie się tańca z dziejami 

cywilizacji i kultur można by mnożyć, jest on bowiem nieod

łącznym towarzyszem tak zdarzeń odświętnych, jak i przy

padków dnia powszedniego. Wzbogaca rytuały i obrządki, 

daje wytchnienie po ciężkiej pracy, koi zmysły, dostarczając 

do antycznego umiłowania formy i wprowadził nowe kano

ny piękna, a standardy wykonania i oczekiwania publiczno

ści uległy podwyższeniu , powstało nowe zjawisko - balet 

(od włoskiego ballo - taniec). Pojawili się pierwsi choreogra- c fowie i pierwsze prace teoretyczne na temat nowej sztuki. 

Kolejne stulecia to dzieje komplikowania formy i cyzelowania ,,. ;;J 
ruchu, który wbrew prawu grawitacji miał oderwać ciało tan-

cerza od ziemi. -

Jaki jest współczesny taniec? Co dzisiaj jest przedmio

tem zainteresowania choreografów i tancerzy? Gdyby za

dać to pytanie przeciętnemu Polakowi, jest bardzo praw

dopodobne, że skrzywi się z niesmakiem na myśl o balecie-

Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie", być może przywoła jesz

cze „Dziadka do orzechów" z towarzyszącym mu wspomnie

niem hermetyczności i nudy, wrażeniem widowiska niszowe

go, rozrywki dla koneserów. Podczas gdy na Zachodzie taniec 

robi zawrotną karierę, a od czasu badań nad ludzkim ciałem 

Marty Graham i Merce Cunninghama (USA), a także doświad

czeń Piny Bausch (Niemcy) powstają liczne przedstawienia 

i performance czerpiące inspiracje z otaczającej rzeczywista- c 
ści, komentujące ją i wykorzystujące ruch uwolniony z gorse-

tu tańca klasycznego; tworzy się międzynarodowe projekty, 

zdarzenia edukacyjne i festiwale dla dużego grona odbiorców, 

w Polsce w powszechnej świadomości taniec wciąż pozosta ~ 
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je sztuką marginalną i niezrozumiałą albo kojarzoną z folklo-

) rem. Nawet po wrzuceniu w wyszukiwarkę Google hasła: 'ta-

i warsztaty. Warto również dodać, że Polska w tej dziedzinie 

nie jest ziemią jałową. W latach 20. i 30. XX wieku była jed-

J c 

) 

niec w Polsce', większość ze znalezionych stron rozpracowuje nym z najważniejszych po Niemczech i Austrii ośrodków tańca 
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) 
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mazury, polonezy i oberki. Taniec nie istnieje w powszechnej 

świadomości, wyjątkiem są programy pokroju „Tańca z gwiaz

dami", których emisji towarzyszył zauważalny wzrost zainte

resowania szkołami i warsztatami tańca. 

Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony w Polsce ta for

ma artystycznej ekspresji przez lata była podporządkowana 

innym rodzajom sztuk widowiskowych (balet w spektaklach 

muzycznych, operach i operetkach) i ciągle pozostaje na mar

ginesie oficjalnego życia teatralnego, jakkolwiek coraz częściej 

do udziału w przygotowaniach spektakli dramatycznych za

prasza się tancerzy i choreografów. Twórcy narzekają na brak 

funduszy i krytycznego wsparcia prasy, chociaż pojawia się 

.coraz więcej krytyków świadomych specyfiki tej sztuki, pro

wadzi się akademickie badania i drukuje publikacje. W Byto

miu w porozumieniu z Akademią Teatralną w Krakowie działa 

od niedawna pierwsza w Polsce Wyższa Szkoła Sztuk Perfor

matywnych, kształcąca na poziomie akademickim choreogra

fów, tancerzy i teoretyków tańca . Z każdym rokiem przybywa 

w Polsce wykształconych na zagranicznych uczelniach chore

ografów i tancerzy. 

Za granicą polski taniec to już na szczęście nie tylko ze

społy Śląsk i Mazowsze, nawet teraz, gdy Państwo czytają ten 

program, zapewne któryś z polskich zespołów prezentuje się 

na festiwalu i zdobywa kolejne nagrody. Teatr tańca z pew

nością nie jest sztuką najłatwiejszą w odbiorze, bo w naszej 

szerokości geograficznej ciągle słabo znaną i niezbyt popular

ną, chociaż co roku pojawiają się nowe festiwale, przeglądy 

A A A 

nowoczesnego w Europie. W Warszawie występowała matka 

tańca nowoczesnego, wybitna amerykańska tancerka Isadora 

Duncan, powstało szereg szkól tzw. „tańca wyrazistego ". Mamy 

również bogate powojenne tradycje: począwszy od Wrocław 

skiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, Polskiego 

Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego Conrada Drzewieckiego 

czy Teatru Ekspresji Wojciecha Misiuro, nie zapominając o do

robku Jerzego Grotowskiego czy Tadeusza Kantora. 

Amaterasu dzięki tańcowi Uzume zobaczyła inną rzeczy

wistość . Pisząc ten tekst, również Państwu życzę niezapo 

mnianych wrażeń i odbioru przełamującego stereotypy. Wszak 

taniec jest naturalny jak oddech, towarzyszy nam od wieków 

i zmienia się wraz z rzeczywisto ścią . Warto zobaczyć, o jakim 

c 
j 

c 
świecie opowiadają dzisiaj twórcy, jakie doświadczenia prze 

filtrowują przez swoją wrażliwość, jakim artystycznym wyra- "'\ 

zem chcą się dzisiaj z nami podzielić . -~ 
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Kostiumy i nakrycia głowy pochodzą ze spektakli: 

„Słowik cesarza" wg Jana Christiana Andersena w inscenizacji i choreograpi Zopi Rudnickiej, premiera: 31 maja 1992 

„Księżniczka Turandot" Carlo Gozziego w reżyserii Dariusza Miłkowskiego, premiera: 18 września 1993 

„Karnawał zwierząt" Zopi Rudnickiej w inscenizacji i choreograpi Zopi Rudnickiej, premiera: 8 maja 1994 

„Evita" Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a w reżyserii Marcela Kochańczyka, prapremiera polska: 11 grudnia 1994 

„Ubu Król czyli Polacy" Alfreda Jarry'ego w reżyserii Andrzeja Bubienia, premiera: 27 stycznia 1996 

„Ocean Niespokojny" Aleksieja Rybnikowa i Andrieja Wozniesienskiego w reżyserii Dariusza Miłkowskiego, 

premiera: 20 kwietnia 1996 

„The Rocky Horror Show" Richarda O'Briena w reżyserii Marcela Kochańczyka, prapremiera polska: 12 czerwca 1999 



Katarzyna Buczkowska 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baleto
wej w Bytomiu. Solistka zespołu baleto
wego chorzowskiej sceny. Brała udz iał 

m. in . w „Rozkosznej wojnie", „Czarodzieju 
z krainy Oz", „Karnawale zwierząt" (partie 
solowe), „Oceanie Niespokojnym", „Evicie" 
i w „Na szkle malowane". Tańczyła również 
i jednocześnie była asystentem choreografa 
w „Monachomachii", „Cabarecie", „ Księż
niczce Turandot", „Ani z Zielonego Wzgó
rza" oraz widowisku baletowym „Gershwin" 
(partie solowe) . 
Dziś podziwiać ją można w „Skrzyp-
ku na dachu", „Jesus Christ Superstar", 
spektaklu „Dyzma - musical", „W Bo dni 
dookoła świata po stu latach", w „KR ZYK U 
według Jacka Kaczmarskiego", widowi-
sku baletowym „ Rudolf Valentino" (partie 
solowe) oraz musicalach: „West Side Story", 
„Canterville Ghost", „Rent", „Jekyll 
& Hyde", . Spin - musical" oraz „Terapii 
Jonasza". 
Jest asystentem choreografa w spekta
klach: „Canterville Ghost", „West Side 
Story" i „Terapia Jonasza". 
Od lat, w koncertach sylwestrowych i roz
rywkowych Teatru Rozrywki tańczy nie tyl
ko w układach zbiorowych. ale i solowych. 
Stworzyła układy choreograficzne do wielu 
utworów w tych koncertach. Podczas przy
gotowań do Koncertu Sylwestrowego 200B 

pełniła funkcję asystenta Piotra Jagielskie
go, który był jednym z choreografów tego 
wydarzenia. 
W sezonie 2002/2003 była solistką w sied
miomiesięcznym tournee musicalu „Mam
ma Mia '', wyprodukowanego w Niemczech. 

A 

Barbara Ducka 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Poznaniu. Solistka zespołu baletowego 
chorzowskiej sceny. Brała udział m. in. 
w „Kramie z piosenkami", „Słowiku cesa
rza", „Czarodzieju z krainy Oz", „Cabarecie", 
„Karnawale zwierząt", „Evicie", „Gershwi
nie" oraz „The Rocky Horror Show". Grała 
rolę Pani Umney w koncertowej wersji 
„Canterville Ghost". Dziś występuje w mu
sicalach: „Skrzypek na dachu", „Jesus Christ 
Superstar", „West Side Story", spektaklu 
„Dyzma - musical". Jest Audą w „W Bo dni 
dookoła świata po stu latach". Bierze udział 
w koncertach sylwestrowych i rozrywko
wych Teatru Rozrywki jako tancerka i„. 
wokalistka. 
Pełni funkcję asystenta choreografa 
w przedstawieniu „Dyzma - musical". 

Natalia Gajewska 
Absolwentka Szkoły Baletowej we Lwowie. 
W Teatrze Rozrywki pracuje od roku i99B. 
Jest solistką zespołu baletowego. Bie-
rze udział we wszystkich musicalowych 
produkcjach chorzowskiej sceny. Poza 
tym, pełni funkcję asystenta choreografa 
w spektaklach: „West Side Story", „Rudolf 
Valentino", „KRZYK według Jacka Kacz
marskiego", „Rent" oraz „Jekyll & Hyde". 
Współpracuje z Autorską Szkołą Musica
lową Macieja Pawłowskiego, prowadząc 
zajęcia z tańca współczesnego. 

Katarzyna Korzec 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baleto
wej w Bytomiu. Uczestn i czyła w licznych 
warsztatach w Polsce i za granicą, m. in . 
w technikach: modern jazz, salsa, ~amenco, 
techniki aktorskie, improwizacje taneczne, 
taniec współczesny. 
Od roku 2007 jest członkiem zespołu 
baletowego Teatru Rozrywki, bierze udział 
w musicalach: „Skrzypek na dachu", „Jesus 
Christ Superstar", „Rent", „Spin - musi
cal", „West Side Story", „Jekyll & Hyde", 
Dyzma - musical", w widowisku baleto
wym „Rudolf Valentino" oraz w koncertach 
sylwestrowych i rozrywkowych. 

Natalia Kurzawa 
Absolwentka Państwowej Szkoły Ba
letowej w Bytomiu. W trakcie nauki 
debiutowała na scenie Teatru Nowego 
w Zabrzu (..Moralność Pani Dulskiej" 
w reż . A. Hanuszkiewicza). Trzy sezony spę
dziła we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, 
uczestnicząc w spektaklu „Tragiczne gry", 
prezentowanym z powodzeniem również 
poza Polską . Od 2002 roku bierze udział 
w niemal wszystkich przestawieniach 
muzycznych Teatru Rozrywki jako solistka 
zespołu baletowego. Stworzyła układy 
choreograficzne do utworów w koncertach 
sylwestrowych chorzowskiej sceny. Współ 

pracuje też z Autorską Szkołą Musicalową 
Macieja Pawłowskiego, prowadząc zajęcia 
z tańca współczesnego . 

Uczestniczy w trasie koncertowej londyń 

skiego zespołu „Touch and go". 
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Małgorzata Mazurkiewicz 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Bytomiu. Uczestniczyła w wielu warszta
tach tanecznych w Polsce i za granicą. 
Na I Międzynarodowym Konkursie Baleto
wym w Szczecinie otrzymała wyróżnienie. 
W roku 2008 tańczyła gościnnie w Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej w Warsza
wie, z okazji otwarcia sezonu. Od roku 
2008 jest członkiem zespołu baletowego 
Teatru Rozrywki. 

Małgorzata Ochabowicz 
Absolwentka Państwowej Szkoty Ba
letowej w Bytomiu, oraz Italianistyki 
na Uniwersytecie Śląskim. Zadebiutowała 
w spektaklu „Ocean Niespokojny" (1987), 
dziś bierze udział w większości produkcji 
muzycznych Teatru Rozrywki jako solistka 
zespołu baletowego. 
Współpracowała z Teatrem GRY 1 Luoz1E, 
grając w spektaklu „Niezidentypkowane 
szczątki ludzkie i prawdziwa natura miło
ści". Ma w swym dorobku udział w plmach 
fabularnych (..Tramwajada", „Young Power" 
i „Tajemnica puszczy"). Zagrała włoską 
pielęgniarkę w serialu „Na Wspólnej". 
Uczestniczy w trasie koncertowej zespołu 
angielskiego ..Touch and go". 
Od dwóch pracuje również jako nauczyciel 
języka włoskiego w chorzowskim Gimna
zjum nr 2 oraz w Zespole Szkół Stowa
rzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej w Chorzowie. 

Larysa Policińska 
Absolwentka Szkoły Kulturalno-Oświato
wej w Nikołajewie, kierunek choreograpa. 
Pracowała w Teatrze Muzycznym na Ukra
inie, w Operetce Śląskiej (dziś Gliwicki Teatr 
Muzyczny); jest solistką baletu w Teatrze 
Rozrywki, w którym pracuje od piętnastu 
lat. 
Tańczyła w takich spektaklach, jak: .. Ca
baret'', „Na szkle malowane", „Człowiek 
z La Manchy", „ Pocałunek kobiety-pająka", 
„Gershwin", „Evita", „Rumbugiługi" . Bierze 
udział niemal we wszystkich musicalach 
Teatru Rozrywki: „Jesus Christ Superstar", 
„West Side Story", „Jekyll & Hyde", „Dyzma 
- musical", 'Rent", „Skrzypek na dachu"", 
„Canterville Ghost" oraz przedstawieniu 
muzycznym „Terapia Jonasza". 

Barbara Skrodzka 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baleto
wej w Bytomiu oraz Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie, Wydziału 
Wychowania Muzycznego, o specjalności 
pedagogika baletu. Dyplom robiła z zasad 
kompozycji tańca u znakomitej choreograf, 
Zopi Rudnickiej, a na temat pracy magister
skiej wybrała działalność Teatru Rozrywki. 
Solistka w zespole baletowym. Pierw-
szą jej premierą na chorzowskiej scenie 
było wznowienie widowiska baletowego 
„Gershwin". Tańczyła m. in. w „Cabare-
cie", „Karnawale zwierząt" i „Evicie", dziś 
można ją podziwiać w „Skrzypku na dachu", 
„Jesus Christ Superstar" oraz w spekta
klach „Rent" i „Dyzma - musical". Bar-
dzo ciekawe zadanie aktorsko-taneczne 
otrzymała w „Batu u Wolanda", największe 
jednak wrażenie na widzach robiła w wi-

dowisku baletowym „Rudolf Valentino", 
gdzie fascynowała jako Natasza Rambowa, 
okrutna i wyniosła kochanka legendarnego 
tancerza. 

Sonia Sosna 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Bytomiu. Od roku 2006 członek zespołu 

baletowego Teatru Rozrywki. Bierze udział 
w prawie wszystkich musicalach chorzow
skiej sceny, widowisku baletowym „Rudolf 
Valentino" oraz koncertach sylwestrowych. 

Emanuela Żukowska 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Bytomiu oraz Wyższej Szkoty Zarządza
nia Marketingowego i Języków Obcych 
w Katowicach. 
Debiutowała w Zespole Pieśni i Tańca SLĄSK. 
Po kilku latach pracy estradowej (tele
dyski, nagrania telewizyjne) związała się 
z Teatrem Rozrywki, a pierwszym jej spek
taklem był „Pocałunek kobiety-pająka". 
Jako solistka zespołu baletowego tańczy 
w większości spektakli oraz na koncertach 
rozrywkowych i sylwestrowych Teatru. 
Wzięła również udział w projektach 
plmowych studentów Akademii Filmowej 
w Katowicach. 
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Sebastian Chwastecki 
Absolwent Państwowej Szkoty Muzycznej 
I st. im. J. Kiepury w Sosnowcu oraz Pry
watnej Artystycznej Szkoty Baletowej TERP
svcHORA w Katowicach. W zespole baleto
wym Teatru Rozrywki od roku 2001 - jako 
solista bierze udział we wszystkich partiach 
baletowych musicali, spektakli muzycznych 
oraz koncertów sylwestrowych. 
Wziął udział w widowisku tańca współ
czesnego Katarzyny Aleksander-Kmieć pt. 
„Na krawędzi", powstałym na zamówienie 
VII Międzynarodowego Festiwalu Dzia
łań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA 
w Tczewie. 
Współpracował również z Operą Śląską 
w Bytomiu. 

Kamil Guzy 
Absolwent Państwowej Szkoty Baletowej 
w Bytomiu. Członek zespołu baletowego 
Teatru Rozrywki od 2008 roku. Laureat li 
miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Tańca 
w Gdańsku w kategorii tańca współczesne
go. Byty stypendysta Krajowego Funduszu 
Na Rzecz Dzieci Wybitnie Uzdolnionych. 
Jest również laureatem „Weny" - Nagrody 
Prezydenta miasta Bytomia w dziedzinie 
kultury. Jeszcze w czasie nauki w Szkole 
Baletowej otrzymał stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uho
norowano go również rocznym stypendium 
Fundacji Baletu w Szczecinie na Konkursie 
Baletowym „Złote pointy". 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Mu
zycznym, biorąc udział w przedstawieniu 
„Chodnik 05". 

Kamil Guzy jest finalistą popularnego tele
wizyjnego programu „You can dance·· (2008). 

/\. 

Maciej Herman 
Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej 
w Gdańsku. Od roku 2005 jest członkiem 
zespołu baletowego Teatru Rozrywki - tań

czy w większości przedstawień muzycz
nych chorzowskiej sceny. 

Kryspin Hermański 
Absolwent Państwowej Szkoty Baletowej 
w Bytomiu. Jeszcze w szkole miał praktyki 
w Operze Śląskiej i Śląskim Teatrze Tańca. 
Tańczył również w Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk". Od roku 2006 jest członkiem 
zespołu baletowego Teatru Rozrywki; jak 
solista bierze udział w większości spektakli 
muzycznych teatru . 
Kryspin Hermański jest finalistą po
pularnego telewizyjnego programu 
„You can dance" (2008). 

Jakub Jóźwik 
Absolwent Państwowej Szkoty Baletowej 
w Bytomiu. Od roku 2008 członek zespołu 

baletowego Teatru Rozrywki. 

Grzegorz Kaczmarczyk 
Absolwent Państwowej Szkoty Baletowej 
w Bytomiu. Od roku 2005 członek zespo
łu baletowego Teatru Rozrywki. Tańczy 
w większości przedstawień muzycznych 
chorzowskiej sceny. 

Jakub Lewandowski 
Tancerz zawodowy (weryfikacja ZASP), absol
went Studium Animatorów Kultury w Kali
szu (taniec współczesny), Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu (wychowa
nie wczesnoszkolne i sztuki na Wydziale 
Pedagogicznym). stypendysta Centrum 
Choreograficznego Mathillde Manier 
w Montpellier (Francja), gdzie uczestniczył 
w sześciu projektach, odbywając jednocze
śnie staż. 

Debiutował w Teatrze Tańca Współczesne
go ALTER w Kaliszu jako tancerz w spektaklu 
„ Między czasem a czasem" (1997). 
Występował w spektaklach Teatru 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 
oraz w realizacjach TVN. 
Jest solistą w zespole baletowym Teatru 
Rozrywki. Jego pierwszą premierą 
na chorzowskiej scenie byt „KRZYK według 
Jacka Kaczmarskiego" (2004) . Dziś bierze 
udział jako tancerz we wszystkich spek
taklach muzycznych Teatru Rozrywki. 
W styczniu 2006 roku odbyta się pre-
miera kameralnego spektaklu tanecz-
nego według pomysłu (i z udziałem) 
Jakuba Lewandowskiego pt. „Zabawka". 
Wystąpił w przedstawieniu autorskim 
Katarzyny Aleksander-Kmieć pt. „Na krawę
dzi'. zrealizowanym specjalnie na Międzyna
rodowy Festiwal Działań Teatralnych i Pla
stycznych „Zdarzenia" - Tczew - Europa. 

/\. /\. 
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Najciekawszym dokonaniem tancerza 
na chorzowskiej scenie jest rola Angela 
w musicalu Jonathana Larsona „Rent", 
za który młody artysta otrzymał nominację 
do Nagrody Artystycznej ZLOTA MASKA 2007 

w kategorii „ rola wokalno-aktorska" . Angel 
był równocześnie debiutem aktorskim dla 
tancerza - Jakuba Lewandowskiego. 
Kolejnym poważnym zadaniem aktor-
skim stał się Gregory Gardner w musi-
calu wszech czasów - „Chorus Line" 
M. Hamlischa, wystawionym przez wro
cławski Teatr Capitol (2008). 

Jakub Lewandowski współpracuje również 
z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu jako tancerz w spektaklu . .Fer
dydurke, czyli czas nieuniknionego mordu" 
wg Witolda Gombrowicza w reżyserii 
Wojciecha Kościelniaka (2008). 

Krzysztof Włosiński 
Adept. Tancerz, mim, akrobata, szczudlarz. 
Absolwent Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach. Ma w dorob-
ku współpracę z teatrami: Gugalander 
w Katowicach, Biały Klown w Krakowie, 
KOREZ w Katowicach („Ballady kochanków 
i morderców", „Hamlet") oraz Teatrem Locus 
w Katowicach (..Sen Nabuchodonozora"). 
Aktor Teatru GRY 1 Luoz1E w Dąbrówce Małej 
od początku jego istnienia. Grał 
m.in. w „ Miłości Fedry" i .. Niezidentyfiko
wanych szczątkach ludzkich i prawdziwej 
naturze miłości", a ostatnio - w spektaklu 
„ Faceli~ing " (premiera w październiku 
2007). 

Od jesieni 2004 r. Krzysztof Włosiń
ski jest członkiem zespołu baletowego 
Teatru Rozrywki. 
Tańczy we wszystkich muzycznych produk
cjach Teatru. W musicalu „West Side Story" 
gra rolę Chino; poważne zadania aktorskie 
otrzymał również w spektaklach „SPIN -
musical" oraz „Terapia Jonasza". 
Bierze udział w nowatorskim przedsię
wzięciu, jakim jest szKOLA TEATRU, firmowana 
przez Teatr Rozrywki. 

Emilia Majcherczyk 
W wieku dwunastu lat zadebiutowała 
jako wokalistka, w zespołach grających 
od reggae po ska, punk, kryszna core. Za
chwyciła swym talentem jurorów i widzów 
programu „Twoja droga do gwiazd", który 
wygrała w grudniu 2004 roku . Nagrodą 
było nagranie płyty. Jesienią tego samego 
roku na rynku pojawił się jej debiutancki 
album, zarejestrowany w studiu Seweryna 
Krajewskiego. Autorami muzyki są Adam 
Abramek i Paweł Sot (duet kompozytorski, 
znany ze współpracy z Kasią Kowalską 
i Beatą Kozidrak), Rich Cox - amerykański 

kompozytor i wokalista, Maciek Gładysz 
i Kuba Majerczyk. 
Piosenki w wykonaniu Emilii Majcherczyk 
pojawiły się na składankach muzycznych 
„Supernove", .. Kierunek Sopot" oraz „Świa
dek koronny", a ona sama nominowana była 
do wielu nagród muzycznych, takich jak 
np. Złote Dzioby Radia Wawa. Piosenka pt. 
„Nie walcz" nominowana była w 2005 roku 
do .. Słowika Publiczności" na 42 Festiwalu 
w Sopocie. Teledysk do piosenki „Tylko 
ciebie chcę" zobaczyć można w filmie 
„Świadek Koronny". 
Emilia Majcherczyk jest członkiem zespołu 
wokalnego Teatru Rozrywki od roku 2007. 

/\ ./\ 

Jacek Owsianka 
Absolwent Akademii Muzycznej w Katowi
cach, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw

c 

kowej. Saksofonista. W latach 2002-2006 c 
współpracował z Ireneuszem Dudkiem 
(na festiwalach RAWA BLUES) 
oraz Jose Torresem. 
W roku 2005 zespół „Pearl Session", ') 
w którym grał Jacek Owsianka, zdobył 
I miejsce na Konkursie Zespołów Jazzowych 
w Sieradzu. 
Od roku 2006 jest związany z orkiestrą 
Teatru Rozrywki. ( 
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