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Każda cywilizacja tworzy swo

ją mitologię . Egipską, grecką, rzymską, 

chrześcijańską. Czas na kolejną. Mitolo

gię cybernetyczną. Mitologię bez Boga 

i Diabła. Gdzie jednym i drugim jest Czło

wiek. I tylko on. „Niebo gwiaź

dziste nade mną, prawo moralne 

we mnie ... " przebrzmiały refren 

starej, niemodnej piosenki. 

Powstają zręby nowego świa

ta. I powstaje nowa mitologia. 

Mitologia, w której starożyt

nych herosów, bogów· i chrze

ścijańskich świętych powoli 

zastępuje nadczłowiek, ktoś kto 

zarówno fascynuje jak przera

ża. Potężne podwaliny pod tę 

nową mitologię położyły już 

ideologie: komunistyczna i fa

szystowska, ale zbyt były ob

ciążone odium tamtych starych 

idei, choć odżegnywały się od 

nich na każdym kroku . Nowa 

mitologia gloryfikuje zbrodnię 

dla samej zbrodni, nie stoi za 

nią holocaust i gułag. Nie ma 

ambicji wyniszczenia innej rasy 

czy stworzenia nowego porząd

ku świata. Zabijanie jest zali

czaniem bonusów, a pojedyncza 

śmierć nie przeraża, bo mamy 

tych żywotów po kilka, a jeszcze kilka 

można zdobyć, kiedy zaliczy się premię. 

Bingo! I świeci się kolejne serduszko na 

ekranie monitora. 

Nowa mitologia potrzebuje no

wych herosów. Nowych świętych. Ta

kich jak Duke Nukem, Lara Croft, Max 

Payne, CJ. Nigdy nie istnieli, przez ich 

wirtualne ciała nie przepływa ani gram 

krwi, nie starzeją się i nawet jeśli umrą 

po,t) latarnią 
przyjemności . Dla przyjemności gracza. 

I nie wiadomo kto kim gra. Człowiek 

z kontrolerem w dłoni czy sztuczny byt 

zaprogramowany przez programistów 

komputerowych. 

Ale nowy mit potrzebuje rów

nież ofiar z krwi i kości. Prawdziwego 

bólu, rozpaczy i zapachu śmierci . I tu 

wkraczają na arenę różnorakie dziwo

lągi, socjopaci, degeneraci, seryjni mor

dercy. 

Zawsze istnieli i zawsze będą 

się rodzić. W ciemnych zaułkach peł

nych przemocy, alkoholu i zbrodni. Albo 

w jasnych domach, bawiący się na ele-

scenariuszy filmowych , tekstÓ\\' piose

nek i tematem bestsellerów wydawanych 

w gigantycznych nakładach. Naj · 
1 1 \I 

sze gwiazdy filmu „zabijają" się o ~ lU Jl 
· · k · ł h b. ri w mrozącej rew w zy ac 1Qgra 
fii seryjnej morderczyni. 

A nuż nagrodą będzie kolej

ny Oscar? Przecież Charlize 

Theron wcielając się w rolę 

socjopatki Aileen Wuomos 

musiała zdawać sobie spra

wę, że oddaje hołd .,świę

tej" nowej mitologii. I za ten 

hołd Hollywood obdarowało 

aktorkę najwyższym wyróż

nieniem w świecie filmu . Bo 

seryjni mordercy obok fikcyj

nych bohaterów brutalnych 

gier komputerowych zajmują 

kluczowe miejsce w panteonie 

dzisiejszych herosów. A szcze

gólne miejsce zajmują wśród 

nich kobiety. W dobie szybkiej 

i często bezrefleksyjnej eman

cypacji nie mogło zabraknąć dla 

nich miejsca wśród „świętych" 

nowej religii. I nieważne są ich 

prawdziwe uczucia, emocje 

i stany, które sprawiły, że za

bijały. Istotne są dwie rzeczy: 

ilu i jak . 

Aileen Wuomos (7 mężczyzn, rewolwer) 

Belle Gunness (28 mężczyzn, siekiera) 

Genene Jones (ok. 50 niemowląt, 

strzykawka - heparin) 

Susan Atkins (sekta Mansona, 8 osób, nóż) 

I jeszcze wiele innych praw

dziwych i zmyślonych. Morderczynie. 

Monsters. Kręcą o nich filmy, piszą 

książki, śpiewają piosenki. Są naklejką 

na kubku od herbaty, prasowanką na 

można ich wskrzesić. Choć istnieją tył- gancko przystrzyżonych trawnikach, t-shircie i cytatem na zderzaku samocho

ko wewnątrz układów scalo- du. „Święte" kurwy i zbrod-

Aileen Wuornos - 7 mężczym, rewolwer 

Belle Gunness - 28 mężczym, siekiera 

nych komputerów i konsol 

do gry, w Mitologii Cyber

netycznej zajmują miejsce 

Heraklesa, Thora, Ozyrysa 

czy Joanny d'Arc. Miliony 

się z nimi utożsamiają i każ-

Ge11e11e .Jones - ok. 50 niemowlqt, str'{Jlkmvka - heparin 

Susan Atkins (sekta Mansona) - 8 osób, nóż 

niarki . W naszym świecie 

wirtualnych emocji zajmują 

miejsce Marii Magdaleny. 

Ale czy tak jak ona będą 

zbawione? Na razie zajmują 

dy wyznawca nowej mitologii wie w ja

kiej grze pojawiają się ich idole. Każdy 

zaopatrzony w narzędzie do zabijania. 

uczęszczający do najlepszych szkół 

i kończących prestiżowe uczelnie. Byli, 

są i będą. Ale nigdy nie byli tak osten-

Idą w glorii i chwale, a za nimi setki wir- tacyjnie kanonizowani przez kulturę ma

tualnych trupów składających się z ko- sową i tym samym nową mitologię. Ich 

mórek piksc.li zamiast krwi . Zabijają dla zbrodnie natychmiast stają się podstawą 

honorowe miejsce w niebie 

pop-kultury. A ich aureole świecą ni

czym neony. Ale czy czasem nie naj

ciemniej jest pod latarnią? 

Roherl Talarczyk 

" 
~roórcy spchtahlu 

Reżyser, aktor, scenarzysta, 
adaptator, dyrektor (od 2005 roku) Te
atru Polskiego w Bielsku-Białej. Absol
went wrocławskiej PWST. Po studiach 
związany przez kilkanaście lat z cho
rzowskim Teatrem Rozrywki , w którym 
debiutuje również jako reżyser (Ptasiek. 
1998). Kolejne dokonania reżyserskie 

Talarczyka mają miejsce na śląskich 

scenach: Teatru Korez: Ballady kochan
ków i morderców według Nicka Cave 'a 

(2002), Clwl<fnek (2004), Kometa cz.yli 
ten okrutny XX wiek według Nohavicy 
(2007) i 2 (2009), katowickiego Teatru 
Gry i Ludzie - Miło.~ć Fedry (2003) 
oraz Niezidentyfikowane szczątki ludz
kie i prawdziwa natura miłości (2004.) 
Teatru Rozrywki: m.in. Krzyk według 

Jacka Kaczmarskiego (2004), Teatru 
Śląskiego - Underground (2009) i Gli
wickiego Teatru Muzycznego - Bulwar 
zdradzonych marze11 (2011). 

Clzolonka (współreżyseria 

Mirosław Neinert) - zagrano dotąd, 

w kraju i za granicą, ponad 400 razy. 
Spektakl po .l>lqsku. o Śląsku i o Śląza
kach - okrzyknięty Spektaklem Roku , 
w tej kategorii otrzymał w 2004 roku 

Młoda i wszechstronna arty. tka 
z Żywca panosząca się ostatnio po swo
im ulubionym placu zabaw - Teatrze. 
Zaprojektowała kostiumy do takich 
spektakli jak: nagrodzone Złotą Maską 
M<~je drzewko pomarw1cz.owe w Teatrze 
Polskim w Bielsku oraz Bulwar zdra
dwnych marz.eń w Teatrze Muzycznym 
w Gliwicach, a także Śpiewogra Świctto
krzyska w Kielcach. Jednak jej działal
ność wykracza poza teatralne sceny. 

Jest zarazem fanatyczną zbie
raczką nietypowej odzieży nazywają

cą siebie kolekcjonerką oraz zapaloną 
i nagradzaną projektantką autorskich 
ubiorów i biżuterii składających się na 
wspólną markę „a la Malina", zauwa
żalną na wybiegach Kieleckiego Off 
Fashion w 2009 oraz Warsaw Street Fa
shion w 2010. 

Aktualnie studiuje na Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale 
Sztuk Wizualnych: techniki teatralne, 
filmowe i telewizyjne. 

W projektowaniu największą 

siłę i działanie pozostawia kolorom, 
w życiu energie totemiczną czerpie od 
sowy i żbika. W domu jest wybaczają
cą matką kilkudziesięciu marionetek 
i lalek. 

ROBERT TALARCZYK 
reżyseria, teksty piosenek 

Złotą Maskę - nagrodę artystyczną Mar
szałka Województwa Śląskiego. 

W kierowanym przez siebie 
bielskim Teatrze Polskim zrealizował 

do tej pory 12 przedstawień. Najważ
niejsze z nich to : Testament Teodora 
Sixta (2006) - finalista Ogólnopolskie
go Konkursu na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej) , Intercity (2008) 
- laureat nagrody Młodych Krytyków 
na XVI Międzynarodowym Festiwalu 
Zderzenie, Żyd (2008)- laureat Nagrody 
Głównej gdyńskiego Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych R@port, finalista 
I edycji programu Teatr Polska, Szwejk -
nagrodzony Perłą Sąsiadów na Festiwa-

B,ARB,ARA MAL INKA 
kostiumy 

BARTOSZ 
SKOCZKOWSKI 
scenografia 

lu Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi, 
Mistrz & Małgorzata Story (2011). 

Robert Talarczyk jest też 

laureatem: Specjalnej Złotej Maski 
za kreatywność i wszechstronność umie
jętności adaptatorskich i reżyserskich 

za spektakle: Clwlonek , Krzyk według 
Jacka Kaczmarskiego i Niezidentyfiko
wane szczqtki ludzkie (2005), nagrody 
za reżyserię spektaklu Pomalu, a jeszcze 
raz! (Teatr Capitol) - na XIII Ogólno
polskim Festiwalu Komedii Talia w Tar
nowie (2009) oraz statuetki Hanys - za 
umiejętność łączenia działań reżysera, 

aktora i menedżera (20 I O.) Poza wymie
nionymi scenami śląskimi współpracuje 
w Warszawie z teatrem Capitol (Poma/11 , 
a jeszcze raz, 2008: Carmen. S~tuka na 
JO telefonów komórkowych, 2011) oraz 
Teatrem Kamienica (Ptaszek. 2011). 

Jako aktor występował 

w „śląskich" filmach Macieja Pieprzycy : 
Barbórka, Kryminalni . Tryptyk Ślqski. 
Drzazgi. Magdaleny Piekorz: Senno.~{. 

Ingmara Villqista i Adama Sikory: Ewa. 
Pisze i tłumaczy teksty piosenek. 
W 2011 roku ukazała się jego debi utanc
ka płyta pt. Słowa. 

Jest urodzonym w 1982 roku 
w Sandomierzu zwierzęciem scenogra
ficznym. Swoje powołanie poczuł skła
dając pierwsze statki kosmiczne z Lego. 
Już jako dziecko budował zaawansowa
ne warowne konstrukcje z piasku. 

Prowadzony „ciągotą' do dal
szych badań nad istotą iluzji. zdobywał 
potrzebne kompetencje jako wychowa
nek Krakowskiego Liceum Plastyczne
go, a następnie Śląskiego Uniwersytetu 
w Cieszynie, ucząc się wszech-sztuk 
z wszech-dziedzin kierunku zwane
go Edukacją Artystyczną. W skrytych 
planach rozwoju ma jeszcze warsztaty 
prestidigitatorstwa i podstawy (deus ex) 
mechanik i samochodowej. 

Scenografię stara się traktować 
jak laboratorium szalonego naukowca 
zaczynając karierę w wadze ciężkiej od 
Teatru Polskiego w Bielsku. walcząc 

z takimi tytułami jak Popcorn i Moje 
drz.ewko pomarmlczmve. odniósł także 
sukces na deskach Teatru Muzycznego 
w Gliwicach przy Bulwar::e zdrad::o
nych nwr::e11. 

Obecnie podjął rękawicę Teatru 
Rampa z rozstrzygnięciem 24 lutego. 



'Lroórcy apehtahlu 
JAKUB. 
LEWANlJOWSKI 
choreografia 

Choreograf, tancerz zawo
dowy (weryfikacja ZASP) , absolwent 
Studium Animatorów Kultury w Kali
szu (taniec współczesny), Uniwersytetu 
im . A. Mickiewicza w Poznaniu (Peda
gogika Artystyczna), stypendysta i sta
żysta Centrum Choreograficznego Ma
thillde Monier w Montpellier (Francja). 

Był solistą w zespole baleto
wym Teatru Rozrywki . Od roku 20 l O 
artysta niezależny współpracujący z róż
nymi teatrami w Polsce . 

Trzykrotnie nominowany do 
Nagrody Artystycznej Złota Maska . 
Laureat tej nagrody w roku 2011 za 
choreografię do spektaklu Hotel Nowy 
Świat, wystawionym w Teatrze Pol
skim w Bielsku-Białej. W roku 20 I O 
został uhonorowany przez Marszałka 

Województwa Śląskiego Nagrodą Arty
styczną dla Młodych Twórców. W 2011 
roku otrzymał Stypendium Artystyczne 
w Dziedzinie Kultury Województwa 
Śląskiego . 

Autor choreografii w spekta
klach : Adonis ma gofria (reż . Fred Apke , 
Teatr Rozrywki), Hotel Nowy Świat 
(reż. Magdalena Piekorz, Teatr Polski 
w Bielsku-Białej), Wizyta Starszej Pa11i 
(reż. Magdalena Piekorz, Teatr Ślą
ski im. S. Wyspiańskiego w Katowi
cach), Królewicz i żebrak (reż. Dariusz 
Wiktorowicz, Teatr im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie), Bulwar zdradzonych 
marz.eń (reż. Robert Talarczyk, Te
atr Muzyczny w Gliwicach). w filmie 
Oskarowe kostiumy Barbary Ptak (reż . 
Krzysztof Korwin Piotrowski), Waka 
lje Don Żuana (reż. Anna Polony Teatr 
Muzyczny w Gliwicach) oraz wieloletni 
choreograf koncertów sylwestrowych 
wystawianych w Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie . 

Od roku 2009 prowadzi autor
ski dział Teatralne Kulinaria w magazy
nie „Style''. 

Jakuba Lewandowskiego można 
oglądać w spektaklu Mistrz & Małgorzata 
Story w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia
łej (reżyseria Robert Talarczyk) w roli 
Behemota . 

:PRZEMYSLAW 
:soKó:L 
: produkcja muzyczna 

Trębacz, aranżer, kompozytor. 
Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 
lat siedmiu w klasie fortepianu , w Pań
stwowej Podstawowej Szkole Muzycz
nej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Krakowie. Siedem lat później został 
uczniem Państwowego Liceum Mu
zycznego im. Fryderyka Chopina, gdzie 
rozpoczął naukę gry na tn1bce. W roku 
I 999 rozpoczął studia na Akademii Mu
zycznej w Krakowie , które ukończył 

z wyróżnieniem w 2005 roku . Miłośnik 
jazzu, muzyki bałkańskiej , latynoskiej 
i szeroko pojętej muzyki świata. Współ
pracował zarówno z orkiestrami symfo
nicznymi , jak i wieloma wybitnymi ar
tystami reprezentującymi różne gatunki 
muzyczne - m.in. Katarzyną Geartner, 
Agnieszką Chrzanowską , Pauliną 

Bisztygą , Renatą Przemyk, Markiem 
Bałatą, Mac iejem Maleńczukiem, 

Januszem Radkiem, Zespołem Bak
shish oraz wieloma innymi . Współ

tworzy Frittatę - zespół zapraszany na 
międzynarodowe festiwale m .in . przez 
Nigela Kennedy 'ego. Współpracuje 

z wieloma instytucjami kulturalnymi, 
m.in. Teatrem im. Juliusza Słowackiego 
i Teatrem Bagatela w Krakowie , nowo
huckim Teatrem Ludowym i Teatrem 
Barakah . Od 2005 roku związany jest 
z Zakopiańskim Teatrem Witkacego. 
biorąc udział w spektaklach: Bal w Ope
rze, Człapówki. Apendix. The111erso11-
-Wyrzutek. Jest również autorem muzyki 
do spektaklu Kabaret Horyzontalny . 

W czerwcu 2011 roku ukazała 
się jego autorska płyta Slavic Soul. 
W pażdzierniku nagrał z grupą Frittata 
ich debiutancką płytę Friuaw. 

Dzięki dużej rozpiętości fa
scynacji muzycznych, jego gra nabiera 
wyrazistego charakteru. wywodzącego 

s ię z jazzowych korzeni, co w połącze
niu z wpływami muzyki etnicznej daje 
oryginalm1 poetykę. 

PIOTR 
FURMAN 
asystent reżysera 

Aktor, reżyser. Ukończył Pań
stwową Wyższą Szkołę Teatralną w War
szawie w 1983 roku. Debiutował na sce
nie Teatru Powszechnego w Clownach 
Andrzeja Strzeleckiego. Pierwszy stały 
angaż ( 1983 rok) otrzymał w Teatrze na 
Woli. gdzie występował również na jego 
rozrywkowej scenie Kwadrat. Od 1988 
roku związany na stałe z Teatrem Ram
pa. gdzie grał we wszystkich autorskich 
spektaklach Andrzeja Strzeleckiego: Złe 
zachowanie, Sweer Fifties, Cabaretro. 
Czerwo11y stoliczek, Chopin w Amery
ce, Love, Film , Alicja w krainie czarów, 
Majestat, Parawan oraz późniejszych 

produkcjach teatru: Jeździec burzy 
(reż. Arkadiusz Jakubik) , Sztukmistrz. 
z miasta Lublina (reż. Jan Szurmiej) , Nie 
uclzodz.i, 11ie uchodzi ... czyli damy i huza
ry (reż. Maciej Wojtyszko) , Jak stać si<t 
żydowską matkq w dziesie,,ć praktycznych 
lekcji w reż . Jana Prochyry oraz Sze.<;{ 
w jednej w reż . Grzegorza Warchoła. 

Na potrzeby macierzystego 
teatru reżyseruje , pisze scenariusze, 
przygotowuje i prowadzi koncerty 
oraz realizuje własne projekty. Wyre
żyserował spektakl Clowni Andrzeja 
Strzeleckiego . 

Jego widowisko kolędowe 

pt. A my do Betlejem„ „ jak również 
spektakl muzyczny dla dzieci pt. Wielka 
wyprawa u trzy mu ją s ię w repertuarze 
Teatru Rampa od wielu lat. Współpra

cuje z innymi reżyserami: Grzegorzem 
Warchołem. Cezarym Domagałą , Janem 
Prochyrą. 

Jego praca twórcza obejmuje 
także współpracę z młodzieżą , z którą 
prowadzi zajęcia teatralne , oddając się 
im bez reszty. 

Obecnie pracuje nad projek
tem , w którym daje wyraz swojej fascy
nacji polskim kinem przedwojennym. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
widowni przygotowuje kolejny spektakl 
dla dzieci „. 

'Lroórcy piosenek 
Piosenkarka, kompozytorka, 

autorka tekstów. Zadebiutowała pod 
koniec 1989 roku w zespole Ya Hozna, 
który wydał płytę pod tym samym ty
tułem przynoszącą takie przeboje jak: 
Babe,, zesłał Bóg czy Protest Dance. 
Po zawieszeniu działalności zespołu 

Renata rozpoczęła z powodzeniem solo
wą karierę. Systematycznie ukazywały 
się kolejne płyty: Mało zdolna szanso
nistka (1992) , Tylko kobieta (1994), A11-
dergrant ( J 9tf6). Hormon ( 1999), Eliz.na 
(200 I), Balladyna (2002) z muzyką do 
spektaklu w reżyserii Jana Machulskiego. 
a w 2003 roku ukazała się kompilacja 
największych przebojów artystki zaty
tułowana The /Jest of Trzy lata później 
ukazuje się płyta Unikat. 28 paździer
nika 2005 roku w Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie odbyła się premiera 14 
piosenek autorstwa Renaty Przemyk 
i Anny Saraniec kiej do spektaklu 
Odjazd w reżyserii Freda Apke . W 2009 
roku piosenki ukazały się na płycie pod 
tym samym tytułem, która błyskawicz
nie zdobyła miano „złotej". 

Renata Przemyk wielokrotnie 
była nominowana i nagradzana . Jej twór
czość zyskała pochlebne recenzje pośród 
publiczności, krytyki muzycznej i prze
mysłu fonograficznego. Świadczą o tym 
nagrody przywiezione z wielu festiwa
li : główna ze Studenckiego Festiwalu 
w Krakowie . opolska Karolinka. sopoc-

RENATA PRZEMYK 

ka Bursztynowa Płyta . Występowała tak
że na festiwalu w Jarocinie i na przeglą

dach piosenki aktorskiej we Wrocławiu 
i w Kolonii. Koncertuje nieprze rwanie 
w kraju i za granicą z programem The 
Best i kameralnym Akustik Trio . 

Współpracowała z artystami ta
kimi jak: Habakuk, Pidżama Porno. Stra
chy Na Lachy, Plateau, Marią Peszek, 
Czesławem Mozilem. Gabą Kulką , 

Anją Orthodox, Kayah . Ponadto single 
Kochana (nagrany z Kasią Nosowską) 

i Odjazd zdobyły pierwsze miejsce na 
Liśc ie Przebojów radiowej „Trójki". 

Zrealizowała dla TVP kilka au
torskich koncertów i widowisk. Wzięła 

udział w benefisach poety Allena Ginsberga, 
Jana Peszka i Kory Jackowskiej. 

Od 2002 roku począwszy 

od Balladyny współpracuje z roznymi 
teatrami w roli kompozytorki , ale też 

aktorki. 

MONSTERS 

W plebi scycie „Polityki" 
i „Wprost" znalazła się w setce najwy
bitniejszych artystów minionego stule
cia. Wśród ogłoszonych w lutym 20!0 
zwycięzców drugiej edycji Pam Lon
don Awards Renata Przemyk otrzymała 
3 nagrody. Została uznana za Najlepszą 
Polską Wokalistkę , otrzymała także na
grody za Piosenkę Roku oraz Najlepszy 
Album Roku w kategorii Alternative. 
W 20 I O r. Renata skomponowała mu
zykę do spektaklu Szyc Hanocha Levina 
Teatru Barakah w Krakowie. W kwiet
niu 2011 roku właśnie za tę kompozycję 
Renata otrzymała Złotego Miedziaka 
czyli Nagrodę Publicznośc i XIII Polko
wickich Dni Teatru w kategorii Najlep
sza Muzyka . 

We wrześniu 2011 roku ukaza
ła się nowa piosenka Renaty Przemyk 
pt. Jakby nie miało by(, do której tele
dysk nakręcił Bartek Kulas . W tym sa
mym roku, w grudniu. Renata wspólnie 
z Przemkiem Sokołem i zespołem Sokół 
Orkestar nagrała piosenkę Koclu~j . ni
czego nie chcrc;_, do której sama napisała 
tekst. Z Robe1tem Talarczykiem grała 

w spektaklu Terapia Jonasza w cho
rzowskim Teatrze Rozrywki. 

W przedstawieniu Monster.i·. 
Pie.\:ni morderczyh usłyszycie Państwo 

6 premierowych piosenek jej autorstwa 
skomponowanych specjalnie na potrze
by tego spektaklu. 

muzyka Renata Przemyk, słowa Robert Talarczyk 

Zostala.5 g1.1·iazdq 
Kręclf o tobie film 
By/a.i: kurwq 
Za parr; du/arów 
Dosw/a!; Oskara 
I karę .i:mierci 

Zabilai: ich 
Z zi111ną krwiq 
Kto.~ o tobie 
Zrobilfi/111 
Dosia/a.i: Oskara 
I karę .i:mierci 

Powiedz mi, powiedz Aileen 
Dlaczego ll'O/ajq na ciebie MONSTER 
Dlaczego 11'(J/ają na ciebie MONSTER 
Powiedz mi powiedz Aileen 

A1oże takie jak ty 
Rodzq Sil( po nic 
1V!oże takie jak ty 
Nie powinny żyć 

To nie hyl twój 
Najlepszy dzień 

A .i:wial o tubie 
Nuci pie.i:11 
Dosia/a.i: Grammy 
I karę .\:mierci 

Hej Brenda czy klo.i' pmrie mi 
Dlaczego wo/ajq na ciehie MONSTER 

W.i:n!d huku bomb 
Znalazla.i: sens 
Terroryzm to 
.Jec~1'ny cel 
Dosia/a!; Pulitzera 
I karę .i:mierci 
Dostała.i: Pulitzera 
I karę ; 111ierci 

Ulrike czy poll'iesz 111i 
Dlaczego wolcy·q 1w ciebie i\!/ONSTER 
Dlaczego wolcy·q 1w ciebie MONSTER 

Może takie jak ty 
Nie powinny żyć 
lvloże takie jak ty 
Rodzq się po nic 

A ja chcę hyć 
Taka jak ty 
Chcę by(: 1dciek/a 
Zupełnie jak ty 
Dostać Oscara 
I karę ś111ierci 

Poll'iedz mi, powiedz Aileen 
Dlaczego wolajq na ciebie i'v/ONSTER 

Hej Brenda czy kto/; powie 111i 
Dlaczego wolajq na ciebie MONSTER 

Ulrike powiedz 111i 
Dlaczego 1rnlajq na ciebie MONSTER 

Może takie jak my 
Nie powinny żyi· 
Może takie jak my 
Rodzl/ się po nic 



'Lroórcy piostntk 
Właściwie Nicolas Edward 

Cave. urodził się 22 września 1957 
w Warracknabeal w Australii, muzyk, 
poeta, pisarz i aktor. 

Założyciel i członek The Boys 
Next Door - zespołu. który w późnych 
latach siedemdziesiątych zmienił nazwę 
na The Birthday Party. W 1984 zespół ten 
uległ rozwiązaniu, a dwóch jego człon
ków - Nick Cave i Mick Harvey założy
ło grupę Nick Cave and the Bad Seeds. 
Przez ponad 20 lat istnienia zespół ten 
osiągnął znaczący sukces komercyjny, 
a niektóre ich utwory - w szczególno
ści Where the Wild Roses Grmv z płyty 

Właściwie Robert Frederick 
Xenon „Bob'" Geldof - urodził się 

5 października 1954 w Dublinie, woka
lista, autor tekstów piosenek. aktor (za
grał główną rolę Pinka w filmie Alana 
Parkera Pink Floyd The Wall), działacz 
społeczny i biznesmen. 

W 1975 roku założył zespół 

The Boomtown Rats, którego najwięk
sza popularność przypada na lata 1977-
1980. Stworzył jeden z największych 

hitów muzyki lat 80. - I Don 't Like 
Mondays. 

W 1984 Bob Geldof namó
wił kilkudziesięciu artystów, by nagra
! i skomponowaną przez niego i Midge 
Ure'a z zespołu Ultravox piosenkę Do 
They Know lt's Christmas?, a dochód ze 
sprzedaży wydawnictwa przeznaczono 
na pomoc głodującej Afryce. Nieformal
ny zespół przyjął nazwę Band Aid. 

Thomas Alan Waits urodzony 
7 grudnia l 949 w Pomona, amerykański 
wokalista, kompozytor, instrumentalista, 
autor tekstów. poeta i aktor. 

Choć twórczość Waitsa zaliczo
na jest do rocka, w jego muzyce krzyżu
ją się wpływy jazzu, bluesa. folku. rock 
and rolla i tradycyjnego popu. 

Tom Waits gra na instrumen
tach klawiszowych. gitarze i akordeonie, 
występuje często z zespołem rockowym 
lub jazzowym. Piosenki Waitsa są inspi
rowane literackimi dokonaniami takich 
amerykańskich pisarzy jak Jack Kerouac 
czy Charles Bukowski. 

Waits śpiewa swoje własne 

a.rdzo osobiste, melancholijne, gorzkie 
w wym wie, cyniczne i często okraszo-

1 

NICK CAVE 

ROR GELJJOF 

Na swoim koncie ma albumy: 
Deep In The Heart Of Nowlzere (1986 ), 
The Vegetarians Of Love ( 1990), The 
Happy Club (1992), Loudmouth, The 
Best of Bob Geldąl and The Boomtown 
Rats ( 1994). Sex Age & Death (2001). 

TOM WAITS 

ne czarnym humorem poezje. Sukcesy 
występów artysty skłoniły go do spró
bowania szczęścia w zawodzie aktora. 
Tom Waits komponuje również muzykę 
filmową. Także niektóre z jego piosenek 

Murder Ballads, zaśpiewany przez 
Cave'a w duecie z Kylie Minogue 
- stały się światowymi przebojami. 

W 1989 została wydana jego 
pierwsza powieść pod tytułem Gdy ośli
ca ujrzała anioła, zaś w 2009 druga -
Śmierć Bunny'ego Munro. 

Nick Cave jest współautorem 
wielu ścieżek dźwiękowych do filmów 
m.in. takich jak: Ghosts ... of the Civil 
Dead, Propozycja (do którego był auto
rem scenariusza), Zah<~jstwo Jesse'ego 
Jamesa przez tchórzliwego Roberta 
Forda, The Road, The Girls of Phnom 
Penh, The English Surgeon. 

W 2005 roku w IO miastach na 
całym świecie razem z Bono, zorganizo
wał koncerty w ramach akcji Live Aid. 
Ich celem było zwrócenie uwagi polity
ków grupy G8 na problemy, z którymi 
boryka się Afryka: głód, bieda, bezro
bocie czy AIDS. Koncerty odbyły się 

w Filadelfii, Londynie i Eden w Korn
walii (Wielka Brytania), Paryżu, Berli
nie, Rzymie, Tokio, Moskwie i w Barrie 
w kanadyjskim Ontario. 

Za działalność charytatywną 

dwukrotnie ( 1985 i 2005) otrzymał no
minację do Pokojowej Nagrody Nobla, 
a brytyjska królowa Elżbieta II nadała 
mu w 1986 r. Order Imperium Brytyj
skiego, czyniąc go tym samym szlachci
cem. W 2005 uhonorowano go nagrodą 
MTV Free Your Mind. W roku 2008 
odebrał honorowy tytuł doktora za swój 
wkład do muzyki i humanitaryzm. 

zostały wykorzystane w filmowych pro 
dukcjach . Współpracował m.in. z takimi 
reżyserami jak: Francis Ford Coppola, 
Jim Jarmusch, Robert Altman, Hector 
Babenco, Terry Gilliam. 

W Polsce dotychczas wydano 
dwie biografie tego artysty. Są to: wy
dana w Krakowie w 1995 roku książka 
Patricka Huphiersa To fortepian jest 
pUany. nie ja .. . i pozycja Dzikie lata. 
Muzyka i mit Toma Waitsa napisana 
przez Jaya S . Jacobsa (Wydawnictwo 
Dolnośląskie 2007 r.). 

W 2003 roku płytę z piosenka
mi Toma Waitsa, w polskim autoryzowa
nym (przez samego autora) przekładzie 
Romana Kołakowskiego. nagrał Kazik 
Staszewski. 

mor()rrca 
portret ps9chologiczn9 

~yj~1i mordercy ~ą najbardziej niebezpiecznymi prz~stępcami. 
Ich wyczyny budzą strach i pobudzają masową wyobraźnię. 
Przerażają i jednocześnie fascynują. nieustannie stanowiąc inspirację dla pisarzy, reżyserów, muzyków 
- także tych najwybitniejszych. 
Hollywoodzcy scenarzyści doskonale wiedzą, że najbardziej fantastyczne i wciągające scenariusze pisze ... 
samo życie. 

Termin seryjny morderca po
jawił się w latach 70., najprawdopo
dobniej wymyślił go agent FBI Robert 
Ressler. Określa on osobę, która doko
nała co najmniej trzech zabójstw w dłuż
szych odstępach czasu, bez konkretnej 
motywacji , np. ideologicznej Uak terro
ryści) bądź finansowej (płatni zabójcy). 

Specjaliści, którzy tworzą por
trety psychologiczne p hopatów, mu
szą wniknąć w ich urn 

Psychopaci m 
waniem i ko 
normami ~ 

Zaburzenia osobowości antyspołecznej 

charakteryzują się między innymi bra
kiem empatii, nieprzyswajaniem od
ruchów moralnych, agresją, łamaniem 

norm i zasad, traktowaniem innych osób 
w sposób przedmiotowy, zubożonym źy- . 
ciem psychicznym, tworzeniem płytkich : 
i bezwartościowych związków." : 

„Psychopata nie jest w stanie : 
wyobrazić sobie, jak czuje się jego ofia- : 
ra, stąd nie ma oporów przed robieniem : 
krzywdy. Zdrowy człowiek, zdolny do : 
współczucia, nie zabija, gdyż nie chce 
zadawać cierpienia. Bardzo często se-

Kim eą? 

ryjni mordercy w dzieciństwie znęcali 
się nad zwierzętami" - twierdzi Marek 
Jaros, założyciel warszawskiej Kliniki 
Stresu. 

Kryminolodzy dzielą patolo
gicznych zabójców na: 
- seryjnych, którzy pomiędzy dokonany
mi zbrodniami funkcjonują normalnie, 
- masowych - dokonujących zbrodni 
w jednym miejscu i czasie, często popeł
niających później samobójstwo, 
- szaleńców, którzy nie powracają do 
normalności po pierwszym zabójstwie. 

Dlaczego zabijają nirroinngch lut>zi? 

W przypadku seryjnych morderców nie ~1a re

guł, a jedynie pewne prawidłowości. Najczęsciefsn to 

biali mężczyźni w wieku 25-35 lat , działając Qi ie. 

Często ich zbrodnie mają podłoże seksualn . 

jeniowe. Pochodzą z rozbitych, dysfunkcyjnylf 

Doświadczyli w dzieciństwie przemocy lub byli wy

korzystywani seksualnie. Znęcali się nad zwierzętami. 

Teraz jako dorośli mordują ludzi. Większość z nich sta

nowią obywatele Stanów Zjednoczonych. Funkcjonują 

w miastach, gdzie łatwiej o anonimowość. 

Robert Ressler charakteryzuje osobowość se

ryjnego mordercy jako głęboko zaburzoną. Cechuje go 

poczucie krzywdy i odrzucenia przez społeczeństwo. 

Często uważa siebie za nieudacznika życiowego. Bra

kuje mu oparcia w rodzinie , nie ma kolegów. Jest intro

wertykiem. W dorosłym życiu nie umie zbudować więzi 

rodzinnych. Czuje się niespełniony seksualnie. 

W przeciwie11stwie do mężczyzn - morder

ców, kobieta. która zabija, to rzadkość. Według staty

styk jedynie 5% seryjnych morderców stanowią kobiety. 

A jednak takie kobiety wzbudzają większe przerażenie 

niż mężczyźni, którzy popełnili podobne zbrodnie. 



Aktorka komedii, dramatu 
i musicalu. Po ukończeniu warszaw
skiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej związana była ze sceną Te
atru Nowego Adama Hanuszkiewicza 
i gościnnie ze scenami teatrów: Romy, 
Rampy, Powszechnego. Mile wspomina 
współpracę zawodową z takimi reżyse
rami jak: Adam Hanuszkiewicz , Janusz 
Józefowicz (musical Metro - również 

na Broadway'u), Wojciech Siemion (te
atr poetycki na scenie Teatru Stara Pro
chownia oraz gościnne występy w Bel
gii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, 
Izraelu) , Wojciech Kępczyński (musical 
Craz.yfor you) , Piotr Cieślak (w produk
cji Teatru Powszechnego Ostatnie dni 
ludzko.fr i). 

W Teatrze Rampa gra w spek
taklach: Pińska szlachta, Perły kaba
retu Mariana Hemara, A my do Betle
jem.„ oraz Babskie party. Grała również 
w musicalach dla młodzieży Obcy oraz 
Awanwra w piekle. 

W dorobku artystycznym 
posiada dwie płyty z muzyką Janusza 
Tylmana i Piotra Hajduka - Kole,dy Kle
kotkowe i Samotno.\:ć z jedyną istniejącą 
wokalną wersją Wielkiej lmprowiz.aLji 
Adama Mickiew icza. 

Twórczyni autorskiej metody 
nauczania dykcji i impostacji spraw
dzonej w wieloletniej współpracy 

z młodzieżą na scenie Teatru Kadr oraz 
podczas zajęć warsztatowych Ogólno
polskich Konkursów Recytatorskich 
i warsztatów teatralnych prowadzonych 
na terenie całego kraju. 

Autorka i reżyser przedsta
wienia Sposób na poezje._ (premiery 
w teatrach Roma i Rampa) oraz licznych 
przedstawień w Młodzieżowym Teatrze 
Kadr (Moje ulubione, Europodróże małe 
i duże, Gałczy1iski kontra telenmvela). 

Wielokrotna laureatka Festi
wali Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
(nagroda publiczności za parodię Tiny 

Wszechstronnie uzdolniona 
aktorka dramatyczna i musicalowa. 
Po ukończeniu Wydziału Aktorskiego 
PWST we Wrocławiu została zaanga
żowana do Teatru Rampa w Warszawie , 
gdzie zagrała w wielu spektaklach mu
zycznym m.in . w Człowieku z kabare
tu w reżyserii Jana Pietrzaka, Je f.df.cu 
burzy w reżyserii Arkadiusza Jakubika 
i w Wielkiej wodzie w reżyserii Jana 
Szurmieja. 

Turner), Grand Prix Festiwalu Piosen
ki Francuskiej. Od wiciu lat pedagog 
i reżyser przedstawień z udziałem mło
dzieży. Przez wiele lat prowadziła zaję
cia teatralne i wokalne w Teatrze Kadr 
i Studiu Artystycznym Metro przy Te
atrze Buffo. Obecnie aktorka spekta
klu Klimakterium ... i jut. oraz musicalu 
Romeo i Julia na scenie Teatru Buffo. 

Pracuje nad autorską płytą 

Duda .\:piewa Tuwima , której premiera 
wkrótce na scenie. Informacje o najnow
szych inicjatywach artystycznych można 
znaleźć na stronie www.kozera.pl. 

Najnowsza ulubiona rola aktor
ki to postać seryjnej morderczyni ... 

Jej oryg 
alne podej ście d 
a11ystów, w tym 
gażując ją do kil 
Kamienica , m.in 
serca oraz Pi<;_knt 

Grywa 
i !limach. 

I 

lny głos i indywidu
racy doceniło wielu 

i1ilian Kamiński, an
projektów w Teatrze 

do spektakli Czarne 
anie i Panowie. 
)wnież w se rialach 

Jest pedagogiem prowadzącym 
zajęcia aktorskie w szkole musicalowej 
przy Teatrze Roma w Warszawie . 

MAŁGORZATA 
.DU.DA-KOZERA 

EW'A LORSKA 

.~ 

DOMINIKA 
LAK OMSKA 

ńczyła wr awską PWST. 
Laureatka nagrody · stra Kultury 
i Sztuki dla najlepszeg tudenta Wy-
działu Aktorskiego. Na II roku stu
diów zadebiutowała w Teatrze Telewizji 
w spektaklu Waldemara Krzystka Trans
fer jako Sandra. Wyróżniona na Festi
walu Szkół Teatralnych w Łodzi za rolę 
Blondynki w Po deszcz.u S. Belbela. 

W teatrze Rampa zagrała m.in. 
w spektaklach: Siódme - mniej kradnij 
jako Seneka, Wielka woda jako mło
da Agnieszka Osiecka, Sztukmistrz 
z miasta Lublina jako Magda - reż . Jan 
Szurmiej, Kandyd czyli optymizm jako 
Kunegunda - reż . Maciej Wojtyszko . 
Brat nasz.ego Boga jako Helena 
Modrzejewska - reż. Paweł Aigner, 
Perły kabaretu Mariana Hemara -
reż . Janusz Szydłowski, Nie uchodzi. 
nie uchodzi ... czyli damy i huzary jako 
Zofija - reż. Maciej Wojtyszko, Szdć 
w jednej jako Nikki - reż . Grzegorz 
Warchoł , Jeździec burzy jako Pamela 

Ukończyła Andragogikę i Ani
' ację Kulturalną na Uniwersytecie War

' . kim. Uzyskała Eksternistyczny 
6m Aktorski przed komisją sekcji 

..,...,,..._,_,· , ZASP. Występowała na wie-

• restiżowych scenach muzycznych 
' 1\1 i.;h w Polsce a także w USA, 
tli1e, Niemczech i Francji. Jej do

h ·ża ~wy repertuar tworzyli najwy-
eJ. i autorzy i kompozytorzy m.in.: 
ihnierz Korcz, Jerzy Satanowski. 

11 Konieczny. Magda Czapińska. 

·~ ,Cygan, Ernest Bryll . 
V( · ~ . Jest laureatką wiciu ważnych 
· ł ,nkursów piosenki: II miejsce w kon

kursie Pamiętajmy o Osieckiej w War
·zawie, I miejsce na Zamkowych Spo

. tkaniach Śpiewajmy Poezję w Olsztynie, 
I miejsce w konkursie Czy to jest ko
chanie? w Elblągu, Grand Prix w kcm
kursie piosenki artystycznej w Rybniku, 
konkurs Debiutów na KFPP w Opolu 
w 2000r m.in. II nagroda jury, nagroda 
Polskiego Radia dziennikarzy i fotore
porterów, Przegląd Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu -dwukrotne wyróżnienie, 
a w 2003 roku specjalna nagrodę Ewy 
Demarczyk. 

Grała gościnnie na deskach 
warszawskiego teatru Bajka w spektaklu 
Kompania Dropsa w reżyse rii Marcina 
Kołaczkowskiego i na Nowej Scenic 
Teatru Roma (Ulica Szarlatanów. Do
branoc Panowie ). Śpiewała także m.in. 
w widowisku Trzymaj si<{_ swoich chmur 
w reż . Magdy Umer, w oratoriach 
A kto si<{_ odda w rado.{ć i Woła nas Pan 

~~~kadiusz a-
a m Teatrze Narodowym 

p ać Pretty w spektaklu Zabić Bonda 
' ż. Łukasza Kosa i w Teatrze Żydow
skim w przedstawieniu Pieś11 nad pie
foiami w reż. Jana Szurmieja. 

Rok 2012 zaczął się dla niej 
bardzo pomyślnie - za rolę Heleny 
w spektaklu Życie w z.asi<;_gu r<;_ki w re
żyserii Marcina Kwaśnego (Teatr Pra
ski) zbiera świetne recenzje, spektakl 
Monsters pozwala jej rozwinąć skrzy
dła w przestrzeni, z której wyłoniła się 
jej aktorska pasja, a rola Małgorzaty 

w Mistrzu i Małgorzacie (reż. Michał 

Konarski) jest spełnieniem jednego 
z jej aktorskich marzeń. 

Znana również z takich seria
li jak: Egz.amin ::: życia. Klub szalonych 
dziewic, Wiadomości z drugiej r<{_ki. 
M jak Miło.\"ć , w którym gra obeenie. 

Zarówno role dramatyczne jak 
i komediowe wzbudzają w niej falę we
wnętrznej ekstazy ... 

Ernesta Brylla i Włodzimierza Korcza 
w reż. KrzysztofaJaślara oraz w większo
ści spektakli wyreżyserowanych przez 
Jerzego Satanowskiego. 

Od 2003 roku artystka współ
pracuje z warszawskim Teatrem Rampa. 
Po udanych rolach w spektaklach: Sztuk
mistrz z miasta Lublina, Brat naszego 
Boga, JajokraLja, Oskary, Oskary ... , 
stała się etatową aktorką tego teatru. 
Od 2009 roku gra tytułową rolę w spek
taklu Pinokio, nagrodzoną na Międzyna
rodowym Festiwalu Teatrów dla Dzie
ci Korczak . Kreuje też główną postać 

w spektaklu W pogoni za bl~jkq, do któ
rego muzykę skomponował Piotr Rubik. 
14 lutego 2012 roku zagrała premierowy 
konce rt By miło.vć mogła trwać, na który 
złożyły się piosenki z repertuaru Celine 
Dion i Lary Fabian. 

Aktualnie pracuje nad spekta
klem I koniec i bomba Asji Łamtiuginy 
(premiera maj 2012), zagra też Calinecz
kę w przedstawieniu familijnym Witolda 
Mazurkiewicza (premiera wr . .wsień 2012). 

Wydała dwa solowe albumy, 
płytę !de._ (2004) i Kamyk zielony (2009), 
na kanwie którego w Teatrze Rampa po
wstał spektakl pod tym samym tytułem 
z Dorotą Osińską w roli głównej. Obec
nie pracuje nad trzecim solowym albu
mem, na którym usłyszymy piosenki 
w klimacie wokalnego balladowe
go popu, inspirowanego brzmieniami 
współczesnej muzyki francuskiej . 

Więcej informacji pod adresem: 
www.dorotaosinska.pl 
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„ l<r(\Jt.iht . ~ryminaloe 

szenia matrymo-
# 

kolejnych kandy· 
rawdopodobnie ----

WSZY, 

ta zakop lewiio::u. Narzę· : jest 
dziem _yta siekiera. -~ kańskiego 

_ ).2 kwietnia 1908 1'.T'Om·B€lle„~-~--=::::: 
doszczętnie spłonął, a w jego : -
zgliszczaĆh znaleziono ciała jej : JREN.illfl~;!~: 
samej i trójki jej dzieci. Dom...pod
palił pracownik Belle, i&'óry mógł 
wiedzieć o zbrodn)!fch dokonywa
nych przez nią lub był ,przez nią 

w jakiś sposób szantażowany. Sam 
jednak nie powiedział, dlaczego to 
zrobił. Brat jednego z kandydatów 
na męża i jednocześnie ofiary mor
du naprowadził lokalnego szeryfa 
na teren posiadłości Belle i dopro
wadził do makabrycznego odkrycia 
28 ciał mężczyzn. 

Ciekawostką może być to, 
że kosztowności zabitych Belle od
dawała pobliskiemu sierocińcowi. 

Urodzona w 1923 roku - naj
: okrutniejsza morderczyni w dziejach 
[ czechosłowackiej kryminalistyki . 
: 7 grudnia 1964 roku po alko
: holowej imprezie zabiła ~ekierą swo-

r 
go ..przyjaciel 
·akient obcię 

lifornia 
de r czyni skazana • na kar 
śmierci w s i e rpni u , 96 9, 
r oku za zabój s two aktor ki ~ 
Sharon Tate (p rywa t a ie ż~ 
Romana Polańskiego ) oraz 
si e d em i nnyc.h z ab ójstw 
w kt ó r ych uczes tniczyła i ra z 
z banda Mansona . Wśróq Jej 
ofia r b yl i również Abi gail 
Folger , 1/Jo j ciech Fryko~ski 

z Jay Senr i ng . Po zmia
prawa stanowego zami e -; 

niono jej karę na dożywocie , 

z mo ż l iwościa ub iegania się 

o warunkowe zwol n ienie . 

/ • • 

I Kroniki. 'hrymina1ne 
Wyr! k / dożywotniego wię- na niewydolność krążeniową. Zgo- . lat została prostytutką-'1 zaszła w ciążę. 
zienj.a odsiadywała w Ca- : nów jf dnak n9 glaszano, gdyż bano : Później zarabiała na życie stojąc przy 
l ifornia Tnstitu,tion . fo r Wo- [ siy;eputacj~ szp_ital~. _co tydzień : autostradach i obsługująt klientów cię-

/ me n w Chino w ~allfornił . ; w szpitalu umierało pięc noworod- ; ~a;ówek .. Zac7ęta_ mord.ować ~ych s~~
Podczas pob yt 1'1 w więzi e - : ków, a morderczyni była bezkarna - : srod sw~1ch kl1entow, ktorzy probowal1 Ją 

· 'd ./ · · k , .1 . k . . . l . zgwalc1c. 
: . a , „ . : o czas procesu zeznawa a n i u 1 wa r a zy wyszła za "fnąż . : Ja sama mow1 a „Ją ·się JUZ zaczę o,~: p d ł 

We 20 0 . r 1'(u ~o- : t~ me ~<mna p~ze~tac · !emn był_a. '. przeciwko niej jej wieloletnia partnerka 
Je{ prosbę : p1elęgmarką 'o/ szpitalu 1 wstrzyk1- ; - Tyria Moore. Wuornos udowodniono 

[ wała niemo~lętom_ lek zatrzymujący : ? zab_ójstw, za co zost~la _skaz 
: pracę s a. Jak się okazało po to, : sm1erc. Stracolrn~o~J~~-Pl~~:~i 
: a tować rok s!! · ruciz 

. s~ ani ję i zostać . , ha te- : ym niedale 
J e J r odzi - : re . Zbyt często Jednak daw 

i e . 1(c;dużywa- : duża i dzfecko umierał e • . 
· edy \miała 13 · z noworodków potra wstrzyknąć ; 

Na podstawie historii je y
cia nakręc~m Monster z Charlize 
Theron w roli głównej, za którą 26-letnia 
aktorka otrzymała nagrodę Amerykań

skiego Instytutu Filmowego za rok 2003. 
ła j~j ·a t „ . wra . ciągujedn~j n~truci~nę aż~ razy j 

. p~d opi~ . i tyle razy ,Je 6dratowała., Dz~ec~o : 
zo wr ż I: zostało uposled7,0'ne do~onca ycia, : 

e i e le [, ale przetrwa~. Rodzice n orodka [ =============== ""M•: byli jej tak wdzięczni : poprosili, : BRENDA ANN SPENCER 
: aby zos.t<da jego matką chrzestną - : 
[ Geneąe oczywiście się zgodziła. Zabi- : 
: la jednak tą samą metodą brata bliź- : 
: ni~ ~wojego chrześniaka. : 
: WychoV\yw·ała się w rodzi- : 
: nie zastępczej wraz z trójką innych : 
: dzieci. Jej ojczym był drobnym oszu- : 

====-- : stem. W szkole była szykanowana : 
• : przez rówieśników z powodu mało : 

: atrakcyjnego wyglądu. ZachoV\rywala : 
: się agn~sywnie, kłamała i manipulo- : 
: ~a ianymi. Aby zwre>cić na siebie : 
: ~~ę, często symulowała chor?by. [ U rod~na 3 ~wietnia, 1962 ro_ku 

rod~ 
- pielęg'itiarila.z 
Teksas. W latach 1 

jąc w dwóch szpita 
zabiła przypus'lczalnie 
ląt. Udo\Vodniono jej 11 zab 
Skazana została na ~lat więzie1 · 

Podczas p r• su biegli. ps 

chat& , yli ; abu-
stwierr,tzili ~- · zastępc 

gające na . ol)T\vaniu 
rób u dzieci. Sama po

ie: „Nigdy" r; ie umią
opóki nie zaczęłam 

mi~ b:~t Tc~vis, z kti'Jm ; Am'.''ykaoka z Sa" D"go, ktorn w .w"· 
1 bardzie] związana, zgmą! : k~ szesnastu lat, pewnego pon~edztałku 

: w frag rm W)'padku, rok później : '411e poszła do szkoły, ~o znalazła sobie 
imarł n raka jei ojczym. Genene po : mn~ zaba~vę - . strz~la111e . do rucho_mych 

przeżyciach wpadła w depresję. : celow, ktorym1 byli ludzie. A pon1ewaz 
· ~ - : mieszkała I}aprzeciwko szkoły pod-
' · • ~ . : stawowej celowała do _dz~eci .. zwła~z~ • 
IL~EN WUbRNOS cza tych ubranych w 111eb1esk1e częsc1 

Pittman , urodzoną 

: g~rderoby. bo ~ jak twierdziła - był 
;"'wt<> jej plu~ny kolor. Raniła ośm1bro 

kolegów z f<Jagy ora~ zabiła dyrekto
ra i nauczyciela ze swojej szkoły . Dla
czego dopuściła się takiego czynu? Na 
pytanie dziennikarza odpowiedziała 

z uśmiechem : „Po prostu nie lubif po
niedziałków". Str~ około dwóch 
god7.in , g51yż nikt ni~ mógł jej zlokali

ać . • 
\ W roku powstała piosen-

~,.,, Rochester w stanie ie 1ga - amery- : 

Do"" 'Like Mondays ~ap~ przez 
zki z~pół punkrockowy Boom

ałożqny przez Boba Geldofa 
ię hitem il\lll)er jeden na 

· ół,, .. Singiel ten 
: kańska prostytutka., która w lata 
; 1990 zamordowała na Florydzie s 
~mężczyzn. Dziewczyna, która dorast 
: w patologicznym środowisku, w wieku 13 

• 

·. 





NIEŚMIERTELNE 
muzyka, słowa Renata Przemyk 

Ile jest wart ten świat? 

Ile jest warte ludzkie życie? 

Siła legendy w tym, 

Że na swych ustach nas nosicie. 

Śmierć dała życie nam 

I nieśmiertelne to memento, 

Że choćbyś zbawiał świat 

Tylko to złe ci .\:wiat pamieJa . 

W miłoJci człowiek sie._ zatraca 

I ginie /Jra{?nqc jej codziennie, 

Ile człowieka jest w człowieku, 

Kiedy z miłości go obedrzesz. 

By przeżyć musisz czasem zabić 

Czas, zwierze._ albo troche._ uczuć. 

Kłamie kto pierwszy rzuci kamie/1 

Ważne by nie dać sie._ przyłapać! 

Ile jest wart ten świat? 

Ile jest warte ludzkie życie? 

Siła legendy w tym, 

Że na swych ustach nas nosicie. 

Śmierć dała życie nam 

l nie.frniertelne to memento, 

Że choćbyś zbawiał .\'wiat, 

Tylko to złe ci świat pamie._ta . 

Czy karą śmierć jest czy z.bawieniem 

I jakie życie jest istnieniem? 

Jakbym dostała, to co chciałam, 

Czy dalej wciąż bym zabijała? 

Kto dc~je życie i odbiera, 

Ten niech sie.. w piekle poniewiera. 

Bóg jeden wie, gdzie sią spotkamy 

/jak to dalej be._dzie z wami. 

Ile jest wart ten świat? 

Ile jest warte ludzkie życie? 

Siła legendy w tym, 

Że na swych ustach nas nosicie. 

Śmierć dała życie nam 

I nieśmiertelne to memento, 

Że clwćby.5 zbawiał /;wiat, 

Tylko to złe ci świat pamie._ta. 

PIEŚNI MORVERCZYŃ 
muzyka Renata Przemyk 
słowa Robert Talarczyk 

Kiedy świat tonie w rozpaczy 

W morzu pełnym ludzkiej krwi 

Jedno życie nic nie znaczy 

Gdy miliony giną w parą chwil 

To mątczyźni rzqdzą światem 

W me._skich żyłach płynie mord 

Groza siostrą, pogrom bratem 

Świat jest pełen samczych, krwawych hord 

A kobiety mu.:ą pieśni 

Pełne jasnych , prostych słów 

Krew to tylko sok z czereśni 

Nie ma w nich odciątych głów 

Pod ich domem nie ma trupów 

Nożem kroją chleb i ser 

Jeśli śmierć to tylko z nudów 

Nie wyłazi nikt na żer 

W songach me..żczyzn morderczynie 

Budzą si<;_ gdy wstaje świt 

W zakrwawionych, wielkich skrzyniach 

Przechowują ból i wieczny wstyd 

Nienawidzą swego życia 

Czystych domów, dzieci , psów 

Wciąż o zbrodniach marzą skrycie 

Ta/1czą pośród odrąbanych głów 

A kobiety nucą piefoi 

Pełne jasnych , prostych słów 

Krew to tylko sok z czerdni 

Nie ma w nich odcie._tych głów 

Pod ich domem nie ma trupów 

Nożem kroją chleb i ser 

Je.\:li .\:mierć to tylko z nudów 

Nie wyłazi nikt na żer 
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Insp icjent. sufler 
MARZENNA BEDNARSKA-ALMERT, AGNIESZKA KORCZAK 
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Brygadier sceny WITOLD KUBIK 
Rekwizytor ZB IGNIEW ROMAN 
Montażyści dekoracji: GRZEGORZ CZA RNEC KI , ROBERT GRABOWSKI. 
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Kierownik sekcji zaopatrzenia 
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Teatr RAMPA na Targówku. , 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
teatr@teatr-rampa,pl 
wwwJcatr-rampa,pl . 

Dyrekcja +48 (22) 679 34 28, 679 .71 OO 
fax +48 (22) 679 31 ·71 i>· 

centrala +48 (22) 679 50 51, 67.,,0 52 
Biuro obsług i widzów +48 (22) 6 79 89 76 
tel ./fax +48 (22) 679 05 35, • 

Kasa czynna 
od poniedzia łku do soboty - godz, I I .OO - 1.9,00. 
w niedz iele - godz. I, 5.00 - 19,00 
(dotyczy niedziel, w któryc h grane są spektakle) 
rezerwacja i przedsprzedaż do godz, J8,00 

Punkty sprzedaży biletów 
TEATR RAMPA - ul. Kołowa 20. 
tel. +48 (22) 679 89 76, tel./fax 679 05 35 , 

·. 
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" 

.. .,, EVENTIM sp, z o,o, - Al. Jerozo limskie<2'5 . 
tel. +48 (22) 621 94 54, 353 .93 93 · • ; .: \. ' 
Internetowa rezerwacja i sprz~daż biletów 
www,ebileLpl , www,cventim,pl 
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Projekt okładki (plakatu) ROBERT KUŚM IROWSKI 
Projekt graficzny prograu1u ARTUR KONI CZ. www,zL'doo.pl 

w program ie wykorzystano: r 
- zdjęcia z próby spektaklu~ MARCIN OSTASi'j.~KI · 
R..:dakcja programu • 

,. 
) . 

MAŁGORZATA C l ~MNIEWSKA. AG!'WIESZKA W~ZOMIRSKA 1 • „ •. 
Druk • 
Ag..:ncja Reklamowa Arpex s,c. 
ul. St.pita lna 2, 05-270 Marki k/Warszawy 
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Scena .Uuża 

Pl:l.'S KA SZLACHTA 

REPERTUAR 

farso-wodewil WI NCENTEGO DUNIN-MARCINKIEWICZA 
reżys,·ria Ml KALAJ PINIHIN 

SZEŚĆ W JE Di\ EJ 
komedia MICHAELA fRAYNA 
reżyseria GRZEGORZ WARCI JOL 

:"IE UCHODZI, '.\'IE UCHODZI„. 
CZYLI DAMY I HUZARY 
sztuka ALEKSANDRA FR EDRY w wersji musicalowej 
muzyka JERZY DER FEL 
reżyseria MACIEJ WOJTYSZKO 

JEŻDZIEC BURZY 
musii.:al o Jimie ~lorrisonic 
muzyka JJ;\<f MORRISON, THE DOORS 
sccnari uv LOU RISlNG 
reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

JAK STAĆ SIĘ ŻYDOWSK,\ ~!ATK ,\ 
W DZIESIĘĆ PRAKTYCZ'.\'YCH LEKCJI 
komedia PAULA FUKSA 
reżyseria JAN PROCHY IV\ 

A MY OO BETLEJE:\!. „ 
muzyczny spektakl kol,dowy 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

Scena Kameralna 
BYĆ JAK FRANK SINATRA 
spektak l muzyczny 
tlumaczcnic piosenek WOJCIECH ML YNARSKI 
dramaturgia SZYMON ROGACZ 
reżyseria WITOL D MAZURKIEWICZ 

I DO! I DO! 
mus ic~ I o małżeństwie autorstwa TOM A JON ESA i I IARV EYA SCHMIDTA 
reżyseria KAROLI NA SZYMCZYK-MAJCHRZAK 

' BABSKIE PARTY 

• 

prawic komedia z piosenkami 
autorstwa ANDRZEJA MARIANA TRZOSA 
re;),yseria ZDZISLAW WARDEJN 

KAMYK ZIELONY 
a.,;,pektakl muzyczny 

rciyscria LIDIA GRZ[;DZIŃSKA, DOROTA OS IŃSKA 

JASKÓLKA 
dram(jt na motywach opowiada nia 
IWA NA TURG IENIEWA „Żywe relikwie" 
reżyseria ŻANNA GIERASllVIOWA 

ÓSi\IY CUD ŚWIATA I ZAGLADA 
komedia PIERRE'A PALMADE'A i MURIEL ROBIN 
reżyseria GRZEGORZ WARCHOL 

PERI.V KABARETU MARIAKA HEJ\IARA 
kałxtrct muzycznoercwiowy 

• scenariusz i rcży11= ria JANUSZ SZYDLOWSKI 

OSKARY, OSKARY„ . 
CZYLI PIOSENKI ZE STATUETK,\ 
Spfktakl muzyczny 
s ~ariu , i reżyseria JERZY SATANOWSKI 

FEkDYDURKE 
wg p<l~csci WITOLDA GOMBROW ICZA 
~.ty>ena JANUSZ OPRYŃSKI, WITOLD MAZURKIEWl(I 
Ti.::atr Provisorium i K ompania „ Ti.:atr" 

i\IULTIMEDIAL!XE COŚ 
dramat ~OGUSLAWA SCHAEffERA 
r<>żyscria KARI NA PIWOWARSKA 
~pt•k. rakl go.frinn_l · 

-- ··, --- ·- --- --- · · · · ·· · · ·· · ·· -- --
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, ST/~ lsLAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 
: i i"!f;ys.:ria liRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

\t 

TEATRU RAMPA 

Zll\IA W CZERWIENI 
dramat ADAMA RAPPA 
reżyseria KAROLINA KIRSZ 

WDOWY 
komedia SLAWOMIRA MROŻKA 
rei.yscria GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

SZOFER ARCHIBALD 
komedia MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ 
drnmaturgia i reżyseria GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

POŻĄDAi\IE-ODRZUCE'.\'IE-POŻĄDAi\ I E 
Teatr Improwizacji AN IM A 
spl~kwkl go.,'.cinny 

Repertuar dla dzieci i młodzieży 

W POGONI ZA BAJK/~ 

musical familijny MON IKI MUSKAL Y i JANUSZA MARGAŃSK I EGO 
muzyka PIOTR RUB IK 
reżyseria CEZARY DOMAGAl.A 

PI NOKIO CZYLI ŚWIERSZCZOWE OPOWIEŚCI 
musical famili1n y na podstawie ks iąż ki CARLA COLLODIEGO „Pinokio" 
muąka TOM ASZ BAJERSKI 
adaptacja i reżyseria CEZA RY DOMAGALI\ 

TAJEJ\I NICZY OGRÓD 
musical familijny według pm\'icSci 
FRANCES HODGSON BURNETT 
muzyka TOM ASZ BAJERSKI 
adaptacja i reżyse ri a CEZARY DOMACi ALA 

ZLOTA KACZKA 
musical familijny 
muzyka PIOTR RURIK 
reżyseria JA N SZURM IEJ 

WIELKA WYPRAWA 
spektakl dla najmłodszych 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURM AN 

CZERWONY KAPTUREK 
spektakl dla naj mlodszych 
wg JANA BRZECHWY 
spektakl Kompan ii „Teatr" z Luhlina 

ZACZAROWANI 
musical familijn y Teatru Muzycznego TINTILO 
wg baśni „Dzikie lab.;dzic" HANSA Cll RISTIA NAANDERSENA 
muzyka ANNA BAJAK, MARCIN KUCZEWSKI 
scenariusz i reżyseria TERESA KURPI AS 

WIGILl.Ji\A OPOWIEŚĆ 
spektakl muzyczny Teatru Muzycznego TINTILO 
oparty na motywach „Opowieści wi gilijnej" KAROLA DICKENSA 
muzyka ANNA BAJAK. MARCIN KUCZEWS KI 
scenariusz i reżyseria TERESA KUR l'I AS 

Spektakle impresaryjne 
FOGG. AUTOBIOG RAFIA W 21 PIOSE NKACH 
spektakl muzyczny 
scenariusz MI CllAL MUSKAT 
rcży~cria zbil>rOWa 

OŚWIADCZYN Y 
komedia wg ANTON IEGO CZECHOWA 
opieka reżyserska WITOLD MAZURKIEWICZ 

SHIRLEY VALENTll\E 
monodram WILLY' EGO RUSSELLA 
reżyseria ELŻlll ETA .IODLOWSKA 

EDYTA GEPPERT 
n:.•cital 
scenariusz i reżyseria PIOTR LORETZ 

Najbliższe 
MISTRZ I ~1Al .. GORZATA 

premiery 

dramat na podstaw ie powieści MICllAILA llULllAKOWA 
adaptacja i reżyser i a MICHAL KONARSKI 

ŻYD 
tragikomedia ARTURA PAL YGI 
reżyseria WITOLD MAZURKIEWICZ 




