




Autoportret w zielonym Bugatti 

Kim była Tamara, bohaterka głośnej sztuki Johna Krizanca i Richarda Rose'a, 

która przez lata nie schodziła z afisza w Nowym Yorku? Najkrócej można odpo

wiedzieć: najmniej w Polsce znaną, a najdrożej sprzedawaną na świecie polską ar

tystką o najbarwniejszym, kosmopolitycznym życiorysie. Tamara Łempicka: jej 

Autoportret w zielonym Bugatti z 1925 roku, reprodukowany wówczas na okładce 

magazynu Die Dame jest symbolicznym wizerunkiem wyzwolonej kobiety lat 

dwudziestych. I rzecz znamienna, trawestowała go w swoim hiperrealistycznym 

Autoportrecie za kierownicą z 1976 roku Ewa Kuryluk wtedy, kiedyśmy tu jeszcze 

nic o Łempickiej nie wiedzieli. 
Tamara Łempicka (1898?- 1980) przeżyła triumf swej sztuki w Paryżu sza

lonych lat dwudziestych, doświadczyła goryczy zapomnienia i pod sam koniec 

życia doczekała fali odnowy Art Deco, która przypomniała ją światu. Należała 

do gatunku rajskich ptaków (proszę nie _mylić z ptakami błękitnymi), żyła szeroko 

i wspaniale, obserwowana i nas1adowana, wyzwolona i biseksualna, samowolna 

i ekstrawagancka; niezawodnym instynktem trafiała do właściwych miejsc i ludzi 

we właściwym czasie, poddana modzie czy kreująca mode? Nowoczesna, umalo

wana, odważna i... pracowita. 
Napisano o niej ostatnimi laty dużo, ale nadal biografia Tamary kryje wiele za

gadek, do powstania których artystka sama sie przyczyniła. Świadomie budowa

ła swojąlegende, a ponieważ kilkakrotnie w życiu zmieniała otoczenie,mogła swo

bodnie przedstawiać sie na nowo dokonując retuszy w datach i wybierając fakty. 

Podstawowym źródłem informcji o życiu TamaryŁempickiejjestksiążkajej córki, 

Kizette de Lempicka- Foxhall z 1977 roku, podtrzymująca czarowną aure wokół 

Tamary. 
Tamara Górska urodzilasiechyba wWarszawiei chyba w 1898 roku; oojcu,Bo

rysie Górskim, z którym matka Tamary wcześnie sie rozstała, nie wiemy nic. Ro

dzina była zdominowana przez kobiety: babkę, Klementynę Decler i jej cztery 

córki, matke Tamary, Malwinę oraz Eugenie, Stefanie i Franciszkę. Zamieszczone 

w książce Kizette rodzinne zdjęcia świadczą o tym, że dzieciństwo Tamary, jej 

brata Stańczyka i siostry Adrienne upływało w dostatku. Czas jakiś uczyła sie na 

pensji w Lozannie, w 1911 roku pojechała z babką w podróż do Włoch i ogląda

ły tam muzea, a potem do Monte Carlo, gdzie babke pociągał hazard, a Tamara czy

niła wczesne konkiety. 

Kalie 



Przed I wojną - ale nie wiadom dokładnie kiedy - Tamara znalazła sie 
w Petersburgu u ciotki, w zamożnym, bankierskim domu. Ten pobyt Tamary w Pe
tersburgu jest owiany legendą dekadenckiego luksusu i okropności rewolucji. Pi
szący o Tamarze chętnie snują na ten temat hipotezy, a to, że studiowała w Peters
burskiej Akademii Sztuk Pięknych, to znowu, że petersburska architektura Rastrel
lego wywarła wpływ najej malarstwo! Na zawsze zachowała poczucie więzi z bia
łymi emigrantami i wiele prawdziwych przyjaźni. Domniemywać można, że wpro
wadzenie w świat pełnej fantazji panny Górskiej musiało być dla petersburskiej 
rodziny nie lada zadaniem. Zdążono jeszcze zgromadzić imponującą wyprawę -
po większej części z Paryża-i w 1916 roku, w Kaplicy Kawalerów Maltańskich 
w Petrogrodzie Tamara poślubiła młodego prawnika, Tadeusza Łempickiego. We
sele było wspaniałe i niezwykłe, bo ozdobione romansem panny młodej z wyjąt
kowo urodziwym syjamskim dyplomatą. 

Po przejeciu władzy przez bolszewików Łempicki został aresztowany, a Tamara 
dzieki pomocy (nie bezinteresownej) szwedzkiego konsula zdołała wyjechać do 
Kopenhagi i sprowadzić tam meża. W początkach 1918 roku znaleźli siew Pary
żu, dokąd już wcześniej dotarła petersburska ciotka Tamary z mężem bankierem, 
a także matka z rodziną z Warszawy, tylko Stańczyka zabrała wojna. Było biednie, 
Łempicki niezbyt potrafił odnaleźć siew nowych warunkach, a właśnie urodziła sie 
im córka, Kizette. Natomiast w Tamarę wstąpiła energia. Pod wpływem siostry 
Adrienne, wówczas studentki architektury w Ecole des Beaux Arts zaczęła studio

wać malarstwo w Academie de la Grand Chaumiere i uczelni powstałej w kregu na
bistów - Academie Ranson. W poprzednim pokoleniu obracała siew tym kręgu 
inna fascynująca Polka - Gabriela Zapolska. Nauczycielami Łempickiej byli 
Maurice Denis i Andre Loth. Denis był symbolistą wierzącym w dekoracyjne war
tości malarstwa i żywotność sztuki religijnej, był autorem słynnej antynaturali
stycznej definicji: „ ... obraz, zanim stanie sie koniem bitewnym, nagą kobietą lub 
jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim płaską powierzchnią pokrytą 
farbam i w okres1onym porządku." Od niego Tamara nauczyła sie wielkiej dyscy
pliny formalnej. Drugi mistrz Tamary, Andre Loth, którego lekcje widać w jej ma
larstwie bardziej bezpośrednio, był neokubistą: idealistyczną, poetycką doktrynę 
kubizmu przekładał na język użytkowy malarstwa figuratywnego . 

Andromeda, 1927-28 



Tamara była albo znakomicie przygotowana albo zdumiewająco zdolna, a być 
może i jedno i drugie, robiła bowiem błyskawiczne postepy. Nie znamy jej prac 
szkolnych, nieudanych prób czy poszukiwań. Styl Tamary Łempickiej wybucha 
nagle, w synchronii z narodzinami Art Deco. Malowała przede wszystkim portrety 
i akty ludzi sławnych, bogatych, bądź tylko pieknych. Jej malarstwo przez długie 
lata, kiedy czas sztuki odmierzano wyłącznie zegarem awangardy, wydawało sie 
wsteczne (podobnie jak sztuka wielu innych dziś znów cenionych artystów). Z dzi
siejszej perspektywy okazało sie prorocze w stosunku do rozmaitych nurtów sztuki 
drugiej połowy XX wieku - pop artu, hiperrealizmu czy ciągle na nowo powra
cającego klasycyzmu w rozmaitych odmianach. Jednak retrospektywna i awangar
dowa, zależnie od pozycji, z której spoglądamy, sztuka Łempickiej ostentacyjnie 
należy do jej czasu. W pozach, strojach, fryzurach, biżuterii, makijażu i paznok
ciach jej modeli, w rekwizytach i wyborze motywów tła przegląda sie epoka jazzu. 
Oto głowa Andre Gide'a: regularna, rzeźbiarska, której wyraz zawarty jest w ja
pońskich krzywiznach brwi; oto Duchesse de la Salle w butach i bryczesach do ja
zdy konnej, nonszalancka, z reką w kieszeni, ale w tle tego wizerunku Łempicka 
zachowała elementy decorum wielkopańskiego portretu - kolumną i kotare; oto 
wreszcie fascynujący schyłkowiec, Jego Imperatorska Wysokość wielki ksieąże 
Gabriel Konstantynowicz w cynobrowym mundurze, z podbitymi oczami; i Piekna 
Rafaela, akt cały z oblanych światłem krągłości, rozleniwiony i zmysłowy. Nie 
darmo nazwano Łempicką Ingrissime perverse. Postkubistyczny sposób podkre
slania rysunkiem i światłem trójwymiarowości form obłych, sferycznych czy ku
bicznych, doskonale gładkich i lśniących, wyodrebnionych kontrastowymi kolo
rami, zbitka naturalizmu i stylizacji, chłodnego obiektywizmu i wyszukanej zmy
słowości, anatomiczna poprawność przy manierystycznej ekstrawagancji póz, bru
talność zmonumentalizowanych form, a przy tym nieskazitelne wykończenie 
szklistej powierzchni obrazów - to znamienne cechy malarstwa Łempickiej, obe
cne już w najwcześniejszych jej dziełach, np. Portret Izy P. z 1923 roku. Jej wize
runki niewiele mają wspólnego z portretem psychologicznym w tradycyjnym ro
zumieniu, malowanym z empatią. Bohaterowie Łempickiej są w jakimś sensie 
olimpijscy, zdystansowani i aroganccy. 

Andre Gide, ok. 1924 

„ 



Najwieksze mistrzostwo osiągneła w wizerunkach kobiet. Wszystkie jej mo
delki, i te sławne i znakomite, i te anonimowe, wyszukiwane w teatrze i na ulicy, 
wyglądają właśnie tak, jak ówczesne kobiety chciałyby wyglądać i jak powinny 
wyglądać . Łempicka je oczyszczała, wygładzała, monumentalizowała i nasycała 
kolorem; malowała ciała bardziej cieliste i oczy bardziej przejrzyste i nigdy nie za
wahała siew pół drogi. Fascynująa kobieta nastepnej generacji, Fran~oise Gilot 
(malarka, żona Picassa i matka Palomy, autorka książki Moje tycie z Picassem, 
obecnie żona Jonasa Salka) napisała: „W malarstwie Tamary Łempickiej ,jak za
wsze w wielkiej sztuce, mamy do czynienia z wielkim gustem, czasami z wielkim 
złym gustem, ale to nigdy nie jest mieszczański, taki sobie guścik." 

Tamara stawała sie sławna. Była pieknością swojej epoki, choć złośliwi do
szukiwali siew niej pewnego podobieństwa do wielbłąda, była automobilistką i na
rciarką, klientką wielkich domów mody, podróżniczką do miejsc modnych i by
walczynią najwykwintniejszych hoteli. Była kosmopolitką i choć nie wypierała sie 
swojej polskości, robiło jej to chyba niewielką różnice. Była w Polsce trzy ra~y. 
w drugiej połowie lat dwudziestych i to nie z własnego wyboru ale z powodu kło
potów małżeńskich, a potem rozwodu z Łempickim w 1928 roku. Wystawiała raz 
w Zachecie i przysłała dwa obrazy na Powszechną Wystawe Krajową w Poznaniu 
w 1929 roku, gdzie za obraz Communiante (portret Kizette z okazji I komunii
obecnie w Centre Pompidu) otrzymała brązowy medal. Tylko jeden i to niezbyt 
reprezentatywny obraz Łempickiej znajduje siew muzeum Narodowym w War
szawie: Portret kobiety siedzącej, nie datowany. Jej kontakty z polskimi artystami 
Ecole de Paris były chyba nikłe: miała wystawe indywidualną w Galerie Zak, w ja
kimś momencie była zaprzyjaźniona z Kislingiem, w 1930 roku wystawiła z pol
skimi artystami w Carnegie Instiiute w Pittsburghu. Kilkakrotnie pisała o niej prasa 
krajowa - m.in. w Kobiecie Współczesnej w 1931 roku zamieszczono reportaż 
z pracowni paryskiej Tamary Łempickiej, wspaniałego wnetrza urządzonego przez 
wzietą firme Mallet Steven, urządzonego w chłodnym stylu tamtych lat. Zachowa
ło sie zdjecie Tamary pracującej: przechylonej z cieniutkim długim pedzlem, we 
wspaniałej , dekoltowanej sukni. 

Duchess de la Salle, 1925 



Łempicka nie należała do kobiet usuwających siew cień czy nieśmiałych: sama 

zaniosła swoje obrazy do galerii Colette Weill, gdzie potem sprzedawała i wysta

wiała . Podobnie, bawiąc we Włoszech dla studiów nad malarstwem Pontorma, zło

żyła wizyte ksieciu Emmanuele Castelbarco i przekonała go, żeby urządził wy

stawe jej obrazów w swojej mediolańskiej galerii Bottega di Poesia. Ta wystawa 

w 1926 roku była pierwszym wielkim sukcesem Tamary, powiekszyła jej kliente

le o włoskie znakomitości i dała okazje do poznania Gabriele d' Annunzia- oto

czonego sławą poety, niezrównanego kochanka, żołnierza i wodza. Legenda autora 

Triumfu śmierci była nieodparta i korespondencja miedzy nimi gestniała, kiedy 

Tamara przyjeła zaproszenie d 'Annunzia do jego rezydencji i propozycje malowa

nia portretu. Przyjechała do willi Il Vittoriale, gdzie sławny dekadent utrzymywał 

cały dwór kobiet, używał opium, kontemplował własny grobowiec i pasjami nada

wał telegramy (telegraf był chyba jednym z przywilejów, jakie nadał mu Musso

lini w zamian za odsuniecie popularnego i odznaczonego Commandante od wła

dzy). Wizyta „tej Polki" ,jak ją nazywały rezydentki Il Vittoriale, witanej wystrza

łami armatnimi i umieszczonej w pokoju Ledy, wypadła fatalnie. Rzeczywistość 

nie dorównała legendzie. Po osławionym niespełnionym romansie pozostał Tama

rze ogromny pierścień z topazem, z którym nie rozstawała sie do końca życia. Mia

ła go też na palcu Kizette Łempicka-Foxhall,kiedy podpisywała egzemplarze swej 

książki o matce. Całe zdarzenie możnaby uznać za niefortunny epizod w życiu 

dwóch wybujałych indywidualności z całkiem różnych epok, ale przypomnienie 

go publikacją dziennika „damskiego lokaja", kochanki i pocieszycielki d 'Annun

zie, Aelis Mazoyer w 1977 roku przyczyniło sie niepomiernie do wzrostu zainte

resowania Tamarą. Niebywała relacja o egzaltowanych zalotach d 'Annunzia i nie

zdecydowaniu Tamary w dziwacznej scenerii Il Vittoriale i pod stałą obserwacją 

całego haremu otaczającego podstarzałego piewce erotyzmu stała sie materiałem 

„Tamary" Krizanca i Rose'a. 

Nana de Herrera, 1929 



W 1929 roku Łempicka pojechała po raz pierwszy do USA na zaproszenie 

Rufusa Busha, by malować portret jego narzeczonej. Zamierzona na trzy tygodnie 

podróż przedłużyła sie o wypad do Nowego Meksyku w towarzystwie pieknego 

i zamożnego ranczera. Kizette spedziła wiele miesiecy z babką. Tamara wprawdzie 

pieknie malowała swoją córeczke - Kizette na balkonie, 1925 (Centre Pompidu), 

wymieniona już Communiante czy Śpiąca dziewczyna - ale była na tyle egocen

tryczna i za jeta swoją sztuką i życiem, że obecność babki była dla Kizette błogosła

wieństwem. Powrót Tamary z Ameryki zbiegł sie z kryzysem światowym i w ma

larstwie jej pojawili sie uchodźcy, i ci znakomici, jak Elżbieta grecka czy Alfons 

hiszpański, i anonimowi biedacy. 
W 1933 roku Tamara ponownie wyszła za mąż za Raula Kuffnera, austrowegier

skiego barona, właściciela majątków ziemskich, amatora polowań i człowieka 

światowego. Poznała go przy okazji malowania portretu jego flamy, andaluzyjskiej 

tancerki Nany de Herrera, który jest jednym z jej najlepszych dzieł. Do artystycz

nych i światowych sukcesów mogła wiec dopisać wreszcie prawdziwy tytuł La ba

ronne, co odtąd chetnie robiła. Zaniepokojona rozwojem sytuacji w Europie na

legała na sprzedaż majątków Kuffnera i wyjazd do Ameryki, co nastąpiło w osta

tniej chwili, w 1939 roku. Jej sztuka szalonych lat wydała ostatnie tchnienie w Ka

lifornii. Rezydując w Beverly Hills Tamara weszła w środowisko producentów 

i gwiazd Hollywood i raz jeszcze odnowiła klientele. Przej eta (co nie przeszkadza

ło jej wydawać wielkich przyjeć) wojną uczestniczyła w tworzeniu Women Emer

gency Force i zaprojektowała uniformy dla tego damskiego pogotowia wojsko

wego, w którym miała stopień sargent. Przyczyniła sie również do paru fundacji na 

rzecz pomocy Polsce. Dzieki Eleanor Roosvelt udało jej sie sprowadzić do Ame

ryki Kizette, która po wyjeździe z Paryża pracowała przez jakiś czas w Londynie 

dla polskiego rządu. ' 
Tamara używała już wówczas prawie wyłącznie nazwiska i tytułu meża i wraz 

z nim przyjeła obywatelstwo amerykańskie. W jej życiu nastąpiło wyraźne prze

suniecie akcentów: odnosiła sukcesy towarzyskie, wydawane przez nią przyjecia 

gromadziły znakomitości i były tak szeroko odnotowywane w kronikach towarzy

skich, że Tamara zatrudniała sekretarza prowadzącego archiwum wycinków pra

sowych. 

Kizette na balkonie, 1927 



Portret kobiety siedzącej , nie datowany 
Muzeum Narodowe w Warszawie 

Przeniosła sie z meżem do Nowego Jorku na 57. wschodnią ulice. Ale ciągle 

przeżywała kryzys swej sztuki i niepowodzenia wystaw. Tamara była malarką 

zmierzchu bogów, gdy tymczasem scene amerykańską zdominowali abstrakcjoni

ści pilotowani przez Greenberga. Tamara Łempicka po raz pierwszy w życiu 

poczuła sie democte. Czyniła wielkie wysiłki, żeby zmienić swój styl: malowała ab

strakcyjne obrazy, w których jednak było coś ze spetania formy twardym porząd

kiem modelunku. Potem, w samotności, nie próbując już nawet wystawiać, opra

cowała odmienną technike: malowała już nie cieniutkim pedzelkiem z borsuczej 

sierści ale nożem, pozbawione konturu, zamglone, pastelowe martwe natury i miej

skie pejzaże przypominające zetlałe freski . 
W 1962 roku owdowiała, sprzedała apartament na Manhattanie i spedzała cześć 

roku w Huston, Texas w pobliżu rodziny córki. Była nieznośna, wymagająca i zaj 

mowała sie wprowadzaniem kolejnych zmian w testamencie. Odwiedzała co roku 

swoją pracownie na rue Mechain w Paryżu - zatrzymywała sie wtedy u Ritza, 

na Place Vendóme. W czasie jednego z takich pobytów odszukał ją młody czło

wiek, początkujący właściciel galerii Luxembourg, zaintrygowany jej przedwo

jennymi obrazami. Po paru wyprawach na strych zdołał namówić Łempicką na 

sprzedaż kilku obrazów i współprace przy zorganizowaniu jej retrospektywnej wy

stawy w Galerie Luxembourg w 1972 roku. W ten sposób wróciliśmy do początku, 

do momentu „powtórnych narodzin" Tamary. Ona sama mówiła o tym odkrywa

niu jej na nowo z ironią; moda retro jest dla młodych, bo starym zbyt boleśnie uzmy

sławia, że tamten czas, ich czas.jest odległą, bezpowrotnie utraconą przeszłością. 

W ostatnich latach życia Tamara znów zamieszkała w miejscu pieknym i mod

nym, w Cuemavaca w Meksyku, gdzie odnalazła starych i poznała nowych przy

jaciół, ciągle zdolna fascynować, uwodzić i czarować. Dzieki temu wiele jej wy

baczano. Jej ostatnim życzeniem spełnionym przez przyjaciół i córke było, żeby jej 

prochy zostały rozrzucone ponad kraterem wulkanu Popocatepetl. Tamara de Łem

picka, la baronne Kuffner, miała gest do końca . 

Warszawa, 1990 Agnieszka Morawińska 
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10 STYCZNIA 1927 

Gabriel d' Annunzio, ekscentryczny powieściopisarz, po
eta i żołnierz z przełomu wieków, uwielbiany był przez 
rodaków za namiętne bohaterstwo, ekscentryczną twór
czość i najbardziej osobliwe życie salonowca. 

Legendą okryte były erotyczne podboje poety. Wśród 
„zwyciężonych" znalazły się najznamienitsze divy ówczes
nej Europy - Isadora Duncan, Eleonora Duse, Sara 
Bernhardt. 
Także Benito Mussolini. 
Ambicje polityczne d'Annunzia sięgały bowiem równie 
wysoko. W 1919 roku na własną rękę z grupą legionistów 
zajął port Fiume i proklamując włączenie go do Włoch 
okupował przez 18 miesięcy. 
Narodziny nowego ruchu we Włoszech przyjął z entuzjaz
mem. Mussolini odwzajemniał sympatię pisarza, ale starał 
się jego porywy utrzymywać w stosownych rygorach. 
Zatrzymał go więc w areszcie domowym w podarowanej 
mu wcześniej willi „Il Vittoriale <legli Italiani" - „Włoska 
Świątynia Zwycięstwa". 

Do tej właśnie willi przybywa na zaproszenie d' Annun
zia polska arystokratka i malarka Tamara Łempicka . 
Przyjeżdża specjalnie z Paryża, aby namalować portret 
poety. 

W domu mieszka jeszcze osiem osób. Przybycie Tamary 
krzyżuje ich plany. 
Kim są naprawdę? I do czego dążą? 
Ich skryte pragnienia, namiętności ujawnią się w akcji„. 
Śledź ją więc uważnie. 

• 

• 

SIEDEM DOBRYCH RAD 

1. Zapoznaj się dokładnie z treścią paszportu. 
Do li Vittoriale możesz wejść tylko z paszportem 
- inaczej grozi Ci deportacja. 

2. W tym domu mieszka dziesięć osób. Idź zawsze za jedną z nich. 
Błąkając się po domu na własną rękę tracisz wątek. 
Jeśli chcesz śledzić różne postaci, dokonuj wyborów z przeko
naniem. 

3. Jeśli przyszedłeś z przyjaciółmi - rozdzielcie się, 
w ten sposób macie kilka źródeł informacji. 

4. Wybierz takie miejsce, z którego możesz zobaczyć więcej. 
Niech cię nic nie onieśmiela. Może się zdarzyć, że będziesz 
jedynym obserwatorem sceny - nie odchodź, 
korzystaj z sytuacji. Dowiesz się tego, czego inni nie wiedzą. 

5. Jeśli się zmęczysz, pociesz się, że na głównym piętrze zawsze 
rozgrywa się jakaś akcja. 

6. Dla własnego bezpieczeństwa - nie stój w drzwiach. 
Nie otwieraj drzwi zamkniętych. Nie idź za kimś, 
kto celowo zamyka Ci drzwi przed nosem. 

7. Poruszaj się szybko. I spokojnie. Mów tylko wtedy, 
kiedy ktoś mówi do Ciebie. 



OSOBY 

Gabriele d' Annunzio Marek Walci.ewski 
Włoski poeta, patriota, uwodziciel: „Wsz.yscy chcą, i.ebym przewodził. Każdego roku nowa 
sprawa, nowy ruch. To jest mój dom, mój szklany dom." 

Luisa Bacrara Aleksandra Kisielewska 
Pianistka, była kochanka d' Annunzia: „Nie rozumiecie kobiet, niektóre z nas myślą, „.niektóre 
marzą, inne mają nadzieję, ci.ekają. Ale wsz.ystkie pragniemy i.emsty - i osiągamy ją" . 

Carlotta Barra „„„„„„„„„„„.„ .„„.„.„„.„„„„„.„„„. „„„„„„„„ Magdalena Gnatowska 
Baletnica, spadkobierczyni majątku : „Dlaci.ego nic moi.emy mówić „tak" swoim uczuciom, 
pozostając równocześnie chrześcijanami". 

Dante Fenzo „„„„. „„„„„„„„. „ „„„„„„„ „„„„„„„„ „ „„„„„„„„„„„ Krzysz.tof Stroiński 
Były gondolier, służący d' Annunzia: , ,Jeż.cli mądrzy ludzie są 51.CZęŚliwi, to ja jestem głupcem . " 

Aldo Finzi Piotr Polk 
Policjant, fasz.ysta: „Nie mogłem dostać pracy-dopóki nie dali mi jej faszyści . Kto dałby si.ansę 
biednemu Żydowi." 

T1m1n Lempkkl „„„„„„„. „. „. „„„. „ .. „ „„„„„„ .. „ „„ .. „„„ .. „ „. „ „ .. Dorota Kamińska 
Polska arystokratka, malarka: „Namiętność artysty musi dorównać namiętności modela." 

Aelis Mazoyer „„„„ „. „„„„„„„ „ „„. „. „„„ „ .„„ . „ „„„ „. „„„. „„„ „ Małgorzata Niemirska 
Powiernica d' Annunzia: „Kobiety nie są dobre. Nie, Carlotto, one są lepsz.e". 

Mario Pagnutti „ „ „„ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „„ „„ „ „ „ ... „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Karol Strasburger 
Nowy, tajemniczy sz.ofer d'Annunzia: „Teraz, kiedy mam rewolwer, mogę żądać wsz.ystkicgo, 
na przykład twojego życia, daję Ci szansę - wybieraj!" 

Emilia Pavese „„„„„„„„„.„„. „.„„.„„„„„.„„.„„„ .. „. „„„„„„.„.„. Daria Trafankowska 
Pełna temperamentu, sprytna pokojó~ka: „Świat zbyt wiele nam zabiera. Musimy kraść, 
i.eby odzyskać swoją własność." 

Gian Fnncesco de Spiga „„ „„„„„„„ „ „ „ „„„„„„„ „„ „ „ „„„„ „„„„ Krzysz.tof Majchrzak 
Dyletant, kompozytor i odtrącony kochanek: „Luisa została jego kochanką na pewien czas, 
a ja„. Boi.e, czymi.e ja się stałem" . 

• 

AKTORZY 

MAREK WALCZEWSKI 
„Zawsze marzę o takiej roli, żeby leżeć w łóżku pośrodku sceny. Być strasznie 
śmiesznym i głęboko wzruszającym, a po zakończeniu sztuki wstać, zebrać brawa, 
pójść do domu i położyć się do łóżka" . 

ALEKSANDRA KISIELEWSKA 
„Z Maciejem Wojtyszką spotkała się na planie » Mistrza i Małgorzaty« . 

On także powierzył jej główną rolę w spektaklu »Teatr Cudów« . 
Obecnie w Teatrze STUDIO, pod batutą Macieja Wojtyszki". 

MAGDALENA GNATOWSKA . 
„- Kto zdecydował o tym, że zdawała Pani do liceum sióstr zakonnych? 
- Ja sama. 
- Jakie były Pani pierwsze wrażenia? 
- Gdy wraz z rodzicami stanęłam przed murem klasztornym 
» Ocho - pomyślałam - tak zaczynały się najciekawsze biografie!« 
- Czym różniło się to liceum od innych? 
- Niczym, tylko tym, że nie było chłopców„." 

KRZYSZTOF STROIŃSKI 
„„.Dość szybko zrozumiałem , że gdy trzeba zagrać księcia i sześciu strażników, 
w roli księcia może wystąpić tylko jeden aktor". 

PIOTR POLK 
„- Czy to prawda, że podczas festiwalu filmowego w Madrycie był Pan 
przedstawiony Królowej? 
- Jej Wysokość Królowa Hiszpanii z wielką troską pytała o moje plany. 
Zaplanowane występy na Festiwalu Piosenki w Opolu zachowałem w tajemnicy". 

DOROTA KAMIŃSKA 
„Bardzo lubię role charakterystyczne. Dlatego z sentymentem wspominam 
przedstawienie dyplomowe » Śpiew na dziewięć wieszaków« składające się 
z inscenizacji trzech opowiadań Andriejewa, reżyserowanych przez Eugeniusza 
Korina. Zagrałam tam zwierzę uczłowieczone czyli dziewczynę, która zamienia się 
w szkapę. Wspaniała rola". 



MAŁGORZATA NIEMIRSKA 
„- Pani kariera rozwijała się powoli, ale skutecznie ... 
- Tak, aż strach pomyśleć jaka będę fantastyczna na starość" . 

KAROL STRASBURGER 
„ ... Biorę rakietę i skupiam się na tym, jak grzmotnąć przeciwnikowi piłkę nie do 
odebrania ... " 

DARIA TRAFANKOWSKA 
„- Mówiłaś kiedyś, że jesteś dzieckiem szczęścia. 
- Tak było od samego początku . W ciągu 8-letniej pracy nie trafiłam na nikogo, 
kto by mnie deprymował, podgryzał, czy złośliwie komentował moją grę. Starsi 
aktorzy zawsze mi pomagali. Jedna z moich koleżanek nie miala szczęścia. 

Dostała na początek niewielką rolę we wspaniałym warszawskim teatrze gwiazd. 
Przygotowała się do niej, ale wciąż jakby jej nie zauważano, ignorowano, jakby nie 
istniała i podczas próby generalnej z wrai.enia zemdlała". 

KRZYSZTOF MAJCHRZAK 
„ ... Niewielu reżyserów obdarza aktorów właściwą uwagą .... z aktorami są 

wieczne kłopoty, ciągle o coś pytają, na przykład chcą wiedzieć, czy kobieta 
z którą gra się scenę, odtwarza jego żonę , czy kogoś innego. Nie lubię być 
zaskakiwany. Mam taką - jak się okazuje - fatalną naturę, iż w teatrze czy na 
planie filmowym zadaję mnóstwo pytań" . 

MACIEJ WOJTYSZKO (reżyser) 
„ .. .Jak mówi Eklezjastes: » Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania 
kamieni ... « Otóż my jesteśmy chyba na etapie zbierania kamieni ... " (o rewolucji 
w kulturze) 

IZABELA CHEŁKOWSKA-WOŁCZYŃSKA (scenograf) 
„- To musi być niezwykle frapujące; jeździć z filmowcami po świecie, tworzyć 
barwne sugestywne wizje przeszłości , a także wzbogacać obraz współczesny, 
w którym poruszają się aktorzy ... 
- Oto przykład z ostatnich » dni « . Ponad pięć tygodni spędziłam w końcówce 
minionego roku w afrykańskiej pustyni i buszu w czterdziestostopniowym 
skwarze wraz z ekipą filmowców przygotowujących film w kooprodukcji 
angielsko-polskiej. Główne role w tym filmie grają de Niro, Gregory Peck, Jack 
Nicholson. Jest kilkuset statystów. Murzyni z Kenii różnią się od Murzynów 
z Sudanu". 

~ 

~ 

Kolacja na cześć Tamary Łempickiej 

Arrivo 
Szampan 

Paluszki z ciasta francuskiego 
Tartinki 

Intermezzo 
Czerwone wino 

Primi Piatti 
Sałatka HOLIDAY INN 

Polędwica pieczona CZA RNOLAS 

Sałata po polsku 
Sałatka po francusku z sosem vinegrette 

Indyk pieczony po królewsku 
Sałatka mieszana z sosem różowym 
Sałatka andaluzyjska z kaparami 

Koszyk pieczywa 

Do lei 
Ciasteczka coctailowe 

Soki owocowe do wyboru 
Czarna herbata 

Kawa 

podaje HOLIDAY INN 
menu u/ożyli: Marek Pempel, Grzegorz Rawski 

szef kuchni Witold Burzyński 



( ... )W 1979 roku reżyser Richard Rose i jego przyjaciel John Krizanc 
stworzyli w Toronto małą spółkę pod nazwą „Necessary Angels 
Production". 
Przed powstaniem spółki John pracował jako akwizytor w księgarni. 
Oczywiście już wtedy pisał sztuki, jego przyjaciele mieli zwyczaj czytać 
je wspólnie, a potem interpretować w sposób aktorski. 
Pewnego dnia John przeglądał książkę. z fragmentami autentycznego 
dziennika Aelis - służącej w posiadłości d'Annunzia, uznał że to 
świetny materiał na przedstawienie. Oczywiście, napisał scenariusz, 
a jego przyjaciele postanowili rozpocząć regularne próby. Nie mogli 
sobie pozwolić na wynajęcie odpowiedniego lokalu, wyjechali na wieś, 

do domu jednego z przyjaciół. Na miejscu okazało się, że nie sposób 
próbować w jednym pokoju, i tak część próbowała w kuchni, inni 
w sypialni, a jeszcze inni w bibliotece. Zanim się zorientowali, stworzyli 
„architekturę" tej sztuki. John rozpoczął pracę nad jej formą, napisał 
osobne scenariusze dla poszczególnych postaci, scenariusze, które 
krzyżowały się w miarę, jak postaci przechodziły z jednego pomieszcze
nia do drugiego. To był początek . 

Po raz pierwszy wystawiliśmy TAMARĘ w 1981 roku na Festiwalu 
Teatralnym w Toronto, naszym kapitałem okazał się pomysł przecho
dzenia postaci z pokoju do pokoju. Następne spektakle TAMARY 
odbyły się w 1984 roku w Los Angeles, gdzie do dzisiaj sztuka jest grana 
z dużym powodzeniem. W Nowym Jorku jest oglądana od trzech lat. 
Ten spektakl zawiera w sobie elementy zarówno teatru, jak i filmu. Jest 
to twórcze ale kosztowne, koszt realizacji TAMARY w Los Angeles 
wyniósł 600 tysięcy dolarów, w Nowym Jorku półtora miliona dolarów 
-więcej niż typowa realizacja sztuki na Broadwayu. Naszym zamiarem 
zawsze było, aby ten spektakl był wydarzeniem, a nie tylko zwykłą 
sztuką teatralną . („ .) 

Ludziom potrzebny jest jakiś sposób na zaangażowanie się, chcą 
podchodzić do świata w sposób osobisty. Chcą iść za własnymi 
kaprysami, wydawać własne sądy . TAMARA daje taką szansę. 

Fragment wypowiedzi producenta Barriego Wexlera 
dla „MANHA TT ANU" 

• 
• 

REALIZATORZY AMERYKAŃSKIEGO SUKCESU 

JOHN KRIZANC (autor)- jest autorem czterech utworów teatralnych. Za scenariusz 
TAMARY otrzymał w Toronto nagrodę „Dory Mavor Moore" oraz nagrody „Drama 
Logue" i Koła Krytyków Teatralnych w Los Angeles. Jego najnowsza sztuka Prague 
(Praga) - tragikomedia na temat działania cenzury w Czechosłowacji otrzymała 

nagrodę Chalmers Playwrights. 
John Krizanc jest jednym z założycieli Necessary Angel Theatre Company w Toronto. 
Pełni funkcję Naczelnego Wydawcy Kanadyjskiego Związku Dramaturgów. 

RIOIARD ROSE (reżyser) - po raz pierwszy reżyserował TAMARĘ na Festiwalu 
Teatralnym w Toronto w 1981 roku. w 1984 w,Los Angeles. Jego pracę uhonorowano 
nagrodami „Dory Mavor Moore", Toronto oraz Drama Logue, Nagroda Krytyków 
Teatralnych, Los Angeles. W Toronto i Montrealu reżyserował ostatnią sztukę 

J. Krizanca Prague. Grał w spektaklach: Zamek wg F. Kafki, Kubuś Fatalista i jego pan 
wg D. Diderota oraz w Mein - przedstawieniu zrealizowanym przez Necessary Angel, 
które otrzymało na Festiwalu Teatralnym w Belgradzie Nagrodę Publiczności . W przy
szłości chce zrealizować ideę teatru video opartego na interakcji. Jest kolejnym 
założycielem i Dyrektorem Artystycznym „Necessary Angel". 

BARRIE WEXLER-w przemyśle rozrywkowym pracuje od 1978 roku. Napisał m.in. 
jednogodzinną sztukę Hide and Seek (Zabawa w chowanego), scenariusz do The Leonard 
Co/ren Show (Program Leonarda Cohena) realizowanego w Centaur Theatre, narrację do 
filmu In Praise of O/der Women (Pochwala starszych kobiet). Wexler jest również 
autorem pomysłu, i wraz z Mosesem Znaimerem, producentem przyjętego z uznaniem 
specjalnego programu telewizyjnego pod tytulem I Am Hotel (To ja jakiś hotel), który 
określony jako pionierskie dzielo w narracyjnym traktowaniu programów video, zdobył 
osiem liczącyh się nagród, wśród których są: Nagroda Golden Gate na Między
narodowym Festiwalu Filmowym i Telewizyjnym w San Francisco, nagroda IRIS za 
najlepsze przedstawienie zagraniczne w NAPTE oraz prestiżowa Nagroda Golden Rose 
w Montreux - za najlepszy program telewizyjny 1984 roku. 

MOSES ZNAIMER - jego skromną ambicją jest wynaleźć nowy środek przekazu. 
W kanadyjskich kręgach sztuki i businessu jest znany jako człowiek znakomicie łączący 
pełne młodzieńczej innowacyjności podejście do telewizji i podobnych środków komuni
kacji i sztuki z praktycznymi wymaganiami handlowymi. Znaimer jest jednym z założy
cieli. Prezesem i Głównym Producentem jednej z największych stacji telewizyjnych 
w K.i nadzie - popularnej CITY TV w Toronto, a także sieci Much Music i Musique 
Plus- kanadyjskiej telewizji video-muzycznej w języku angielskim i francuskim. W swej 
urozmaiconej karierze pracował jako analityk w fundacji Helix Investments, jako 
reżyser, producent i gospodarz (host) w Radiu i Telewizji Sieci CBS, a także, od czasu do 
czasu, jako producent teatralny. 



SZANOWNI PAŃSTWO 

Uczestniczycie w widowisku, które rozgrywa się równolegle 
w kilku, a czasem kilkunastu miejscach. Od was zależy wybór. 
Każdy jest indywidualnym obserwatorem, każdy porusza się, jakby 
był niewidzialny. 

Zrozumienie tej historii w całości już po pierwszej wizycie nie jest 
w pełni możliwe. Widowisko to wymaga porzucenia nawyków 
nabytych w tradycyjnym teatrze. Trzeba wędrować za postaciami, 
które Was interesują, można też ponucać je i zaglądać do pomiesz
czeń, w których rozgrywają się inne zdanenia. 

Decyzja, jakie fragmenty z życia mieszkańców willi 
IL VITIORIALE ułożą się dla Was - w Waszą historię, zależy 
wyłącznie od Was. 
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A Living Movie From Moses Ztlaimer 
scenariusz przekład 

JOHN KRIZANC MAŁGORZATA SEMIL 
original direc:tor reżyseria 

RICHARD ROSE MACIEJ WOJTYSZKO 
scenografia i kostiumy 

IZABELA CHEŁKOWSKA-WOŁCZYŃSKA 
dioreogr1fi1 

MIRA WOJEWODA 

produkcja 

opraconnit muz)cm 

KRZYSZTOF MAJCHRZAK 
"'łJÓlprl<I 

IRE.''IA KLUK-DROZDOWSKA 

Centrum Sztuki STUDIO oraz Tamara International, Inc. 
kiero""ik produkcji 

Kasper Kokczyński 

Banquet Buffet przygotował HOLIDAY INN 

Pierwsza inscenizacja 

Necessary Angel, Toronto 1981 

lL VITTORIALE 
Teatr Studio, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 

TAMARA 
THE STORY YOU FOLLOW FROM ROOM TO ROOM 

Conceived by Richard Rose & John Krizanc Originated by Necessary Angel 
Producer & Worldwide Licensor 

Executive Producer 
MOSES ZNAIMER 

TAMARA INTERNATIONAL 
President 

GERRY TOWNSEND 
Producer 

BARRIE WEXLER 



CZERWIEC 1988„. 
W czerwcu 1988 roku dzięki zaproszeniu Johna Davisa jr., ówczesnego Ambasadora 

Stanów Zjednoczonych w Polsce, miałem okazję przyjrzeć się blii.ej teatrowi amerykańs
kiemu. Czerwiec nie jest najlepszym miesiącem do oglądania teatru, taki.e w Ameryce. 
Mimo to obejrzałem wiele wartościowych przedstawień. Szukałem jednak czegoś więcej , 
przedstawienia „na miarę Ameryk.i" . 
I oto, przy końcu z górą miesięcznej podróży, w Nowym Jorku - TAMARA, sztuka 
o Tamarze Łempickiej , która, jak pisze Agnieszka Morawińska, była „najmniej w Polsce 
znaną, a najdroi.ej sprzedawaną artystką o najbarwniejszym kosmopolitycznym życiory
sie". 

TAMARA stała się wielkim wydarzeniem artystycznym w Los Angeles i w Nowym 
Jorku, i mimo studolarowej, wysokiej ceny biletów nie sposób się było na nią dostać. 
Obejrzałem TAMARĘ w Nowym Jorku. Postanowiłem wystawić ją w teatrze STUDIO. 
Przede wszystkim ze względu najej niezwykłą formę teatralną , ak taki.ez wiarą, i.e dzięki 
sztuce postać artystki stanie się na powrót obecna w naszej, polskiej świadomości . 
Przedsięwzięcie to wykracza daleko poza konwencję teatralną , w której istniejemy na co 
dzień - ma charakter zdarzenia artystycznego i towarzyskiego. 
Jego realizacja byłaby niemożliwa, gdyby nie serdeczna pomoc wielu osób, często 
wywodzących się spoza środowiska ludzi sztuki. Chciałbym im wszystkim za udzieloną 
pomoc podziękować. 

Szczególnie gorąco dziękuję Panu Ambasadorowi Johnowi Da,isowi jr. i Jego 
Małżonce Hellen Davis za ich życzliwe zainteresowanie teatrem STUDIO; Alice 
Le'Maistre i Stevenowi Dubrovowi z Ambasady USA w Warszawie za umożliwienie 
kontaktów ze środowisk.iem teatralnym Ameryki oraz za gotowość pomocy w każdej 
konkretnej sprawie. 

Najserdeczniej dziękuję Lynn i Barry Wexlerom, producentom amerykańskim 
TAMARY, którzy na zasadach współpracy i przyjażni amerykańsko-polskiej nieodpłat
nie przekazali nam prawa do inscenizowania sztuki w Polsce oraz przyczynili się do 
zaprojektowania przestrzeni scenicznej akcji w teatrze STUDIO. 
Gorące podziękowania kieruję do Pani Ewy Pape za jej wkład w nawiązanie kontaktu 

z producentem i reprezentowanie interesów warszawskiej produkcji TAMARY w No
wym Jorku. 
Dziękuję również wszystkim sponsorom. Szczególnie zaś Panu Marianowi 

Zacharskiemu, dyrektorowi naczelnemu PEWEX-u, bez którego całe przedsięwzięcie 
nie mogłoby dojść do skutku. 

"J~,Jl Jl~~/ 
Warszawa, wrzesień 1990 
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Realizatorzy polskiej wersji TAMARY dziękują: 

Pani Halinie Byrze z działu ogłoszeń POLITYKI za graficzne 
przygotowanie ogłoszenia, 

Beacie Markiewicz za konsultacje języka francuskiego, 

Annie Marii Stańczyk za konsultacje gry na fortepianie, 

Panu dyrektorowi Piotrowi Saganowi z Ośrodka Kultury Polskiej 
w Pradze za pomoc przy zakupie szkła do spektaklu, 

Panom Jarosławowi Krzywoniowi, Jackowi Skalskiemu, Ireneuszowi 
Wojciechowskiemu z Muzeum Wojska Polskiego za pomoc w od
tworzeniu umundurowania wojsk włoskich z lat dwudziestych, 

Zygmuntowi Milewskiemu za wypożyczenie autentycznych bankno
tów lirów włoskich z 1927 roku, 

Zbigniewowi Markiewiczowi za lekcje posługiwania się bronią palną, 

Krzysztofowi Leszko za wyjątkowe usługi transportowe, 

Specjalne podziękowania dla Firmy LIT-POL w Krakowie za zaprojek
towanie, wykonanie i nieodplatne przekazanie futer, 

Dziękujemy państwu Dorocie i Jackowi Danielom, właścicielom 
Pracowni ram i pozłotnictwa w Piastowie za lustra i ramy przekazane po 
cenach specjalnych, 

firmie PORTHOS w Warszawie za zaprojektowanie, wykonanie 
i nieodpłatne przekazanie nakryć głowy, 

firmie SYMBOL sp. z o.o. w Warszawie za wyjątkową jakość 
i szybkość usług poligraficznych. ' 

Dziękujemy wszystkim pozostałym Osobom i Finnom, które 
okazały nam życzliwość i pomogły w realizacji tego nietypowego 
przedsięwzięcia teatralnego. 



PRZYJDŹ JESZCZE RAZ.„ 

Zachowaj ten paszport. Upoważnia Cię on do dużych oszczędności 
- przy drugiej wizycie w Il Vittoriale zniżka wynosi 25%, przy trzeciej 
35%, przy czwartej 45%, piąta wizyta to już tylko 50% koniecznej kwoty 
i już od tego spotkania jesteś uważany za „dożywotniego" mieszkańca 
domu d' Annunzia. 

Przy każdej następnej wizycie płacisz 50% ceny - oczywiście 
po okazaniu paszportu i pod warunkiem, że towarzyszy Ci osoba płacąca 
pełną stawkę. 

Paszport upoważnia Cię do zniżki, gdziekolwiek prezentowana jest 
'!'AMARA. 

Paszport musisz mieć zawsze przy sobie - za każdym razem podpisujesz 
go w obecności Finziego. 

NIKT NIE BĘDZIE WPUSZCZONY BEZ PASZPORTU 

Grupy 20-osobowe i większe mogą otrzymać zniżkę. 
Ponadto jest możliwość wykupienia całego spektaklu TAMARY 
- po cenach specjalnych. 

~ 

• 

asystenci reżysera 

Barbara Sierosławska 
Bożena Suchocka (PWST) 

Jarosław Ostaszkiewicz (PWST) 

asystenci scenografa 

Lucyna. Mazur 
Cezary Zegliński 

inspicjent 
Maciej Popławski 

sułler 

Katarzyna Mazurkiewicz 

Uwaga 

muzyka 
Fryderyk Chopin 
Claude Debu~y 

muzykę specjalnie do przedstawienia 
napisał KRZYSZTOF MAJCHRZAK 

W domu d' Annunzia nie wolno używać aparatów fotograficznych, kamer 
wideo i magnetofonów. 
Złamanie tej zasady grozi deportacją. 

Palenie papierosów jest dozwolone tylko na parterze Il Vittoriale. 

Zespół realizatorów 
Barbara Piekarska, Bogumiła Tymińska, Antoni Frączek, Józef Szmaus, 
Danuta Cisłowska, Krystyna Pogorzelska, Jan Wojdalski, Halina Cieślak, 
Lucyna Kudajczyk, Teresa Chmielewska, Wieslaw Dalba, Marian Mossakowski, 
Ryszard Lipiński, Tomasz Kornatowski, Roman Puchalski, Andrzej Srebrzyński, 
Zbigniew Wolski, Paweł Rebkiewicz, Krzysztof Kozłowski, 
Zbigniew Romankiewicz, Grzegorz Aniołek, Marek Świgoński, 
Wojciech Haraszkiewicz, Grzegorz Balcerzak, Jacek Paprocki, Grzegorz Zielski, 
Krzysztof Skórski, Zbigniew Głowacki, Grzegorz Białek, Ireneusz Sołtysiak, 
Barbara Bańkowska, Wiesława Kostewicz, Bogumiła Król, Wojciech Orzechowski, 
Janina Pietrusińska, Romana Siekierka, Janina Pietrzak, Alicja Kaczkowska, 
Jan Wierzbicki, Maria Wierzbicka, Halina Tomczak, Wojciech Ryli, 
Andrzej Kosmala, Andrzej Suchoński, Jolanta Wronka, Jerzy Markowski, 
Jolanta Boniewicz-Wójcicka, Krystyna Retke, Jerzy Karpiński, Ewa Szypołowska, 
Joanna Grzybowska, Helena Terlikowska, Krystyna Bartnik, Janusz Emerling 
oraz pozostali pracownicy Centrum Sztuki STUDIO. 
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1 Ulem do 

@~fPe~~ 
wszystkie rejsy non-stop 

samolotami ~ 

zapraszamy ~ 

LIT-POL 
KRAKÓW 

Wydawca: Centrum Sztuki STUDIO, Warsz.awa, wrzesień 1990 
Zastępca dyrektora KRZYSZTOF KOSMALA 
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