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Bond 2.0 
O tym, czy superagent naprawdę jest ro
botem, jak się czuje porzucona dziew
czyna Bonda i czym jest dzisiaj rewia 
- opowiada Konrad Imiela, autor scena
riusza i reżyser spektaklu „Ścigając zło" 

Zapraszamy widzów na piosenki z filmów o Jamesie 
Bondzie. Niektóre zabrzmią w angielskiej, oryginal
nej wersji, inne po polsku. Dlaczego tak? 
Wydaje mi się, że kilka bondowskich piosenek tak moc
no siedzi nam w głowie w wersji anglojęzycznej - choćby 

„Goldeneye"- że nic wyobrażam sobie ich zaśpiewanych po 
polsku ... Poza tym jedne z tych piosenek opowiadają jakąś 
historię, a inne są po prostu tekstem, który ma się „fajnie 
śpiewać", i w większości traktują o tym samym: że Bond jest 
najlepszy, nieustraszony, sexy. Także z tego powodu nic zde
cydowaliśmy się na dosłowne tłumaczenia, a na nowe, spe
cjalnie dla nas napisane polskie teksty. Każda z tych nowych 
piosenek stała się orowieścią, inspirowaną jakąś cechą fil
mów sensacyjnych. Zeby zrobić spektakl, który pozwoli na 
różnorodne interpretacje, tneba było trochę nagiąć tematy, 
by każdy utwór dotyczył czegoś innego: elegancji, szybkości, 
seksu, uwielbienia dla idola, strachu - to są wszystko takie 
słowa-klucze, charakterystyczne dla filmów sensacyjnych, 
a więc i dla postaci Jamesa Bonda. 

Jak dobieraliście piosenki? 
Najważniejsza była muzyka, w spektaklu znajdą się najwięk
sze bonclowskie hity. Słuchając tych piosenek, starałem się 
je dopasować do wymyślonych słów-kluczy. :-::a przyklad 
„Surrender'" z filmu „Tomorrow , evcr Dies" u nas nosi 
tytuł „Nie umrzesz nigdy już" i dotyczy sztuki filmu jako 
medium, które potrafi unieśmiertelnić. li nas muza filmu 
śpiewa o tym, że kiedy uwieczni i;wojcgo bohatera na taśmie 
filmowej, ten będzie żył wiecznie. O tym w angielskim tek
ście nic ma mowy, a nam pozwala odnieść się do tematyki 
kina jako takiego. 

A kino to jedna z głównych inspiracji w tym spektaklu. 
I nie chodzi tylko o filmy z Bondem ... Spektakl ma pewną 
otoczkę kinowej tajemniczości, w warstwie plastycznej jest 
mało koloru, ze scenografem Grześkiem Polieińskim i autor
ką kostiumów Anią Chadaj tworzymy świat w dużej micrze 
czarno-biały, a ten kontrast czerni i bieli to przecież początki 
kina. I w przenośni - istota filmów sensacyjnych, opartych na 
prostym przeciwstawieniu dobrego i złego bohatera. A sen
sacja i kino to przede wszystkim James Bond. 

I dzięki niemu mamy nowy gatunek w teatrze mu
zycznym - rewię sensacyjną. 

Słowo „rewia" kojarzy ię głównie z Moulin Rouge, z układa
mi choreograficznymi skąpo odzianych tancerek w piórach 
i cekinach. Mnie natomiast intrygujące wyclało się zrobienie 
rewii całkowicie współczesnej, która nic udaje, że nic ma 
MTV, która posiłkuje się choreografią rodem z najlepszych 

Premiera 27 stycznia 2011 gościnnie w Teatrze Polskim we Wrocławiu 

Konrad Imiela na próbie spektaklu .Ścigając zło" 

teledysków. Rozrywkowość takiego przedstawienia jest oczy
wista, bo rewia z definicji jest popisem artystów ku uciesze 
publiczności - i my też popisujemy się tym, co umiemy najle
piej: śpiewaniem, tańcem i aktorstwem. 

Czy w takiej konwencji James Bond może pojawić się 
na scenie osobiście? 
Może nic wprost, ale podrzucamy wiclzom pewne sugestie 
co do naszcgp superbohatera. W ostatnich filmach z bon
dowskicj serii ta postać straciła już swój wdzięk, przymru
żenie oka, Bond nic jest już szarmanckim agentem, który 
woli podrywać kobiety niż ścigać wrogów. Stal się maszyną 
do zabijania, a my idziemy jeszcze dalej i pokazujemy go jako 
robota. lJ nas to będzie aktor-tancerz, bcatboxer, który jest 
mistrzem gatunku electric boogie i rusza się absolutnie jak 
robot. To jest nasza wizja Jamesa Bonda XXII wicku. 

Ajak sobie taki cyborg radzi z kobietami? 
\'\' naszym spektaklu ten bondowski robot będzie miał kon
takt tylko z jedną kobietą, z królową brytyjską, która tc:i: 
zresztą nie będzie wyglądała dokładnie tak, jak królowa bry
tyjska, choćby dlatego, że jest. .. 

Stop, stop, zostaw jakieś niespodzianki na premierę! 
Dobrze ... więc nasz bohater nie podrywa, ale oczywiście 
mnóstwo piosenek opowiada o jego kobietach. Ale z punktu 

widzenia kobiet! Z perspektywy ich potr.i:eb, <lramatów, ich 
świadomości, że 5ą tylko na chwilę, "''Ykorzystanc i porzuco
ne przez uroczego agenta, obezwładnione toksyczną miło
:kią, z której nie mogą się uwolnić, 

Ale to nie będzie smutne przedstawienie o nieszczę
śliwej miłości? 

J\ skąd, to będzie spektakl lekki i zabawo). :'\ie wadzimy się 
tu o istotę człowieczeństwa. „Ścigając zło" powstaje w takim 
kształcie również dlatego, że często słyszę od moich znajo
mych: nic przyjdziemy na „I<liotcr". czy na „Operetkę" Gom
browicza, jesteśmy po ciężkim dniu szarpaniny w interesach 
i chcemy przyjść do teatru, żeby wieczorem się odprężyć. 
Dlatego - choć chcę prowadzić ten teatr tak, żeby cały czas 
penetrować nowe drogi teatru muzycznego - i;ądzę, że po
winnoiicią Capito\11 jest zrobienie od czasu do cza:iu przed
sta"l.vienia czysto rozrywkowego. 'Tb jest w prostej linii kon
tynuacja takich spektakli jak uwielbiane przez publiczność 
„Gorączka" i „Swing!". 
Jako reżyser często zajmuję się twórczością absurdalną 

(.,Wiatry z mózgu", „Śmierdź w górach", „Jak oni słuchają?") 
i ślady tego rodzaju poczucia humoru też pojawią się w „Ści
gając zło". Zresztą, szczególnie w tych najstarszych filmach 
z bondowskiej serii jest mnóstwo absurdalnych zdarzeń i ga
dżetów. Może właśnie dlatego wziąłem się za ten materiał?!. .. 

+ Scena zbiorowa, w środku Emose Uhunmwangho; Próba choreograficzna: Monik.a Malec, Michał Pietrzak., Tomasz Leszczyński, Katarzyna Maleck.a, Elżbieta Romanowska, Kajetan Bartnicki, Maja Lewicka, Bożena Buk.owska 

30261584 
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Który z panów jest Jamesem Bondem? 
Nasz superagent ma 
kilka interesujących, 

męskich twarzy. vY_i
dzowie zdecydują, któ
re z wcieleń najbliższe 
jest ich wyobrażeniom. 
Może będzie to Maciej 
Maciejewski? Kiedy 
zaśpiewa „From Rus
sia With Love" - dam
ska część widowni nie 
pozostanie obojętna ... 
A może Adrian Kąca 
w oryginalnej wersji 

„A View to a Kill"? To
masz Leszczyński 

i Łukasz Wójcik, po
proszą ,,C'mrzeć im daj" 
w polskiej wersji prze
bojowego „Live And 
Let Die" McCartneya. 
Mariusz Ostrowski, 
aktor łódzkiego Tc-, 
atru Jaracza, zaśpiewa 
o uwielbieniu dla ido
la, na zmianę z Kon
radem Imielą - sce-
narzystą i reżyserem 

całego pościgu za złem. A może najbliżej wcielenia 
superagenta będzie Piotr Saul - beatboxcr, ob
sadzony w roli „bondorobota"? Aktorom towarzy
szy liczna ekipa tancerzy - zwielokrotniają postać 

superszpiega niczym w serii lustrzanych odbić ... 
Jamesem Bondem na pewno nie będzie Cezary 
Studniak. Owszem, wystąpi w roli superboha-

, 

tera, ale jakiego? Odpowiedź na to pytanie może 
wstrząsnąć widownią. 

Ciężko być dziewczyną szpiega 
Filmowa „dziewczyna Bonda" jest nie tylko pięk
ną kobietą - bywa też niezwykle sprawna, cza
sem przebiegła, ale rzadko daje po sobie poznać, 
że kocha czy boi się. Capitolowe dziewczyny od
słonią delikatniejszy charakter postaci. Justy
na Szafran zatęskni przejmująco za obecnością 
ukochanego, Justyna Antoniak będzie żałować, 
że ją zostawił, Marta Dzwonkowska na zmia
nę z Ewą Szlempo poproszą, żeby został chociaż 
do jutra. Elżbieta Kłosińska ostrzeże wszyst
kie panie przed cynicznym panem Goldfingerem, 
a Bogna Woźniak-Joostberens przypomni im, 
że wprawdzie miłość może na chwilę oszołomić, ale 
to „Diamons ;\re Forever". Magda Wojnarow
ska nawiedzi mężczyzn w marzeniach i snach, 
Elżbieta Romanowska uwieczni swojego boha
tera na taśmie filmowej, Monika Malec na zmianę 
z Danutą Rondzisty 
będą się uroczo lękać 

czyhającego na nie zła. 
Emose Uhunmwan
gho wyśpiewa orygi
nalne wersje „Golden 
Eye". i „Anothcr Way 
To Die", a Ewelina 
Adamska-Porczyk 
na zmianę z Aleksan
drą Listwan wytań
czą i zaśpiewają „Die 
Another Day". 

f ·-

Projekty kostiumów: Anna Chadaj 

Licencja 
• • • na 1nsp1rac1ę 

Mówi Rafał Dziwisz, autor 
polskich tekstów piosenek: 

- Zadanie postawione mi przez Konrada było trudne z wielu 
powodów. Te piosenki są bardzo znane i pisanie do nich pol
skich tekstów jest, delikatnie mówiąc, ryzykowne. Stąd moja 
obawa, czy fani bondowskich filmów zaakceptują taką profa
nację. Starałem się więc z jednej strony rzt:telnie zrealizować 
wytyczne reżysera i autora scenariusza, a z drugiej ocalić 
ducha tych piosenek. Imałem się różnych sposobów, na przy
kład próbowałem szukać polskich słów, brzmiących podobnie 
do oryginału, albo też cclo~vo - nie z bezradności - zostawia
łem słowa angielskie, ale tylko tam, gdzie miało to uza!'ladnic
nie inscenizacyjne. 

Tłumaczenie czy podkładanie polskiego tekstu pod oryginal
ną muzykę jest zawsze trudne, angielszczyzna ma mnóstwo 
niezwykle bogatych znaczeniowo jednosylabowych słów, któ
re świetnie si<; śpiewa, a które nic mają takich odpowiedników 
w języku polskim. O ileż piękniej brzmi trzymane na samo
głosce „o" słowo „love" niż nasza „miłość"! Tłumacze radzą 
sobie w różny sposób, często używają słów z większą ilo~c1ą 
.-ylab, jednak o ile w poezji pr:i:eznaczonej do CZ) tania nic ma 
to dramatycznych konsekwencji, o tyle w piosenkach już tak. 
Bo dodając sylaby, trzeba dodać nuty, a to już jest moim zda
niem nicdopu:iZC;<;al.na in~creneja, rnówiąc dobitniej - pójśc.:ie 

na łatwiznę. 

Staram si<; kombinować tak, by nie tylko zgadzała się ilość 
sylab, ale - co w piosence równie istotne - szukać słów, 

w których akcent pada dokładnie tam, gdzie w słowie orygi
nalnym. Pewnym ułatwieniem jest dla mnie to, że sam jestem 
śpiewającym aktorem i najpierw testuj<; tekst na sobie. Mam 
nadzieję, że spektakl „Ścigając zło" sprawi dużo radości wi
dzom spragnionym dobrej rozrywki, i że fani Jamesa Bonda 
nic będą ścigali mnie za zło, które wyrządziłem ich idolowi 
moimi tekstami. 

Scigając zło tanecznym krokiem Rozmowa z Jackiem Gębura, choreografem 

Choreografia jest bardzo istotnym elementem tego 
przedstawienia. 
Taka jei\t koncepcja spektaklu - trochę rewia, trochę show -
scenariusz nie ma linearnej fabuły, są to powiązane ze sobą 
utwory, które z założenia wymagają dużej oprawy choreogra
ficznej. 

A taniec we współczesnej rewii to ... 
... to show-dance, ruch inspirowany tym, co dzieje się obce

. nie na scenic popowej, a jednocześnie oryginalny i świeży, 
będący efektem współpracy reżysera i choreografa, wynika
jącej z potrzeb scenariusza. 

Podglądanie próby 
Zanim aktorzy w efektownych kostiumach uda
dzą się w pościg za złem, zanim spektakl błyśnie 
„sensacją w stylu glamour·· - sfotografowali5my 
ostatnie próby na scenie Capitólu, jeszcze przed 
wejściem na scenę Teatru Polskiego. Stroje 
do ćwiczeń, ale skupienie jak na spektaklu. 

Na zdjęciach od lewej: 1. Jacek Gębura, chore
ograf i Piotr Saul - Bond-maszyna do zabijania; 
2. Magdalena Wojnarowska, Maciej l\tacicjewski, 
Emose Chunmwangho, Michał Pietrzak. 
Foto Łukasz °'1wroński I Teatr Muzyczny 
CAPITOL 

Duża ekipa Sceny Tańca Capitol - ilu tancerzy do
kładnie? 

Mamy dwunastu tancerzy, czterech akrobatów i trzy dziew
czyny, które są specjalistkami od lotów nad sceną i podob
nych ewolucji kaskaderskich. 

I na pierwszym planie „bondomaszyna do zabijania" 
- Piotr Saul. 
Piotr, finalista ostatniego „Mam talent", dysponuje techniką 
ruchu rodem z break-dance'u, nazywa się to electric boogie, 
styl, w którym tancerz naśladuje ruchy robota, tu podbite 
jt:szcze efektami dźwiękowymi Lukasza Wójcika. 

Ale zobaczymy nie tylko hip-hop czy break-dance. 
Konwencja spektaklu zakłada olbrzymią różnorodność sty
lów, ta grupa potrafi zatańczyć wiele, więc nie ma potrzeby 
zmian ekipy do tańca towarzyskiego, jazzu czy hip-hopu 
- interesująca jest właśnie w tej wielości stylów osobowość 
tancerzy, dzięki któn::j ruch w naszym spektaklu ma ciekawy 
i indywidualny wyraz. 

30261580 



CAPITOL W PRZEBUDOWIE 
Gramy gościnnie 

Teatr to nie (tylko) budynek, to 
przede wszystkim zespół i spek
takle. „Ścigając zło" jest pierwszą 
premierą Capitolu, którą przygo
towujemy i będziemy grać poza 
naszą stałą siedzibą. 

Teatr zyska również nowe sale prób, garderoby i ma
gazyny. Zmieni się wygląd budynku od strony ulicy 
Piłsudskiego. Powstanie tu pięciokondygnacyjny 

gmach z przeszkleniem w elewacji frontowej, nawią
zującym do fasady dawnego kinoteatru. Teatr będzie 
nowoczesny, obszerniejszy i bardziej funkcjonalny. 

Zanim jednak zaprosimy widzów na spektakle 
w nowym teatrze, przez dwa lata będziemy grać go
ścinnie na innych wrocławskich scenach. Miejsca 
użycza nam Teatr Polski, a także CS Impart - gdzie 
można oglądać „llair" i „Czarnoksiężnika z Krainy 
Oz", oraz Teatr Współczesny. Mała Scena działa bez 
zmian w dawnym miejscu, czyli w budynku admini
stracji przy Piłsudskiego 72. Tam też przenieśliśmy 
naszą kasę biletową. 

Sylwestrowy koncert był ostatnim spektakl, który 
zagraliśmy na Dużej Scenie naszego teatru, przy 
Piłsudskiego 67. Już niebawem budynek ten zmieni 
się nie do poznania, rozpoczynamy jego wielką przc
budowcr i modernizację. 

Scena Capitolu powicrkszona zostanie o istniejący 
za nią dziedziniec, będzie głębsza i wyższa, a możli
wości techniczne teatru b<rdą nieporównanie większe 
i pozwolą na duży rozmach inscenizacyjny. 
Powstanie też scena kameralna ze studiem nagrań. 

Wicrcej szczegółów znajdą Państwo na stronie inter
netowej teatru "nvw.teatr-capitol.pl 

REPERTUAR CAPITOLU 
STYCZEŃ 2011 
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27.01 .2011 (czwartek) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

28.01 .2011 (piątek) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

29.01.2011 (sobota) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

29.01.2011 (sobota) 17:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

30.01.2011 (niedziela) 17:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

LUTY 2011 

03.02.2011 (czwartek) 20:00 cigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

04.02.2011 (piątek) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

05.02.2011 (sobota) 17:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

05.02.2011 (sobota) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

06.02.2011 (niedziela) 17:00 cigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

08.02.2011 (wtorek) 18:00 Mdłość, Mniezłość, Miłość Mała Scena 

08.02.2011 (wtorek) 20:00 Mdłość, Mniezłość. Miłość Mała Scena 

09.02.2011 (śróda) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

10.02.2011 (czwartek) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

11 .02.2011 (piątek) 20:00 cigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

11.02.2011 (piątek) 20:00 Ashia Grzesik - recital Mała Scena 

12.02.2011 (sobota) 17:00 cigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

12.02.2011 (sobota) 20:00 Scigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

12.02.2011 (sobota) 20:00 Ashia Grzesik - recital Mata Scena 

13.02.2011 (niedziela) 17:00 cigając zło - rewia sensacyjna Teatr Polski 

17.02.2011 (czwartek) 18:00 Czarnoksiężnik z Krainy Oz CS lmpart 

18.02.2011 (piątek) 10:00 Czarnoksiężnik z Krainy Oz CS lmpart 

18.02.2011 (piątek) 12.30 Czarnoksiężnik z Krainy Oz CS lmpart 

19.02.2011 (sobota) 20:00 rzecze Budda Chinaski Mata Scena 

19.02.2011 {sobota) 20:00 Opera Smocza Sala Baletowa 

20.02.2011 (niedziela) 20:00 rzecze Budda Chinaski Mała Scena 

20.02.2011 (niedziela) 20:00 Opera Smocza Sala Baletowa 

24.02.2011 (czwartek) 19:00 Hair CS lmpart 

25.02.2011 (piątek) 19:00 Hair CS lmpart 

26.02.2011 (sobota) 19:00 Hair CS lmpart 

26.02.2011 (sobota) 20:00 Evergreen Mała Scena 

27.02.2011 (niedziela) 17:00 Hair CS lmpart 

27.02.2011 (niedziela) 20:00 Evergreen Mała Scena 

Rezerwacja i sprzedaż online www.teatr-capitol.pl 
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