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MAJAKOWSKI O SOBIE: 

„Bardzo łatwo jest napisać takie wiersze, 
aby was nie denerwować„. Całe życie pra
cowałem nie nad tym, aby pisać ładne rze
czy i pieścić ludzkie ucho i zawsze tak się 
składało, że wszystkim sprawiałem przy
krość. Najważniejsza praca - to kłótnia, 
wyszydzanie tego, co wydaje mi się nie
słuszne, z czym trzeba walczyć. I przez dwa
dzieścia lat mojej literackiej pracy„. bez 
przerwy trzeba było bronić tych czy innych 
rewolucyjnych literackich pozycji , walczyć 
o nie i walczyć z zacofaniem„.". 

O MAJAKOWSKIM 

MAJAKOWSKI jest dla mnie wiecznie młody. 
I gdyby nawet obchodzono tysiąclecie jego urodzin, 
dla mnie zawsze pozostałby ucieleśnieniem poe
tyckiej młodości. Widzę go - „oczyma duszy", 
jak powiada Hamlet, nie takim, jakim jest na pomni
ku w Moskwie, któremu zawsze oddaję pokłon z sza
cunkiem i uczuciem przyjaźni, i nie takim, jakim go 
poznałem w Warszawie, posępnym i recytującym swe 
wiersze, stojąc za krzesłem, ale takim, jakim go wi
działem w Kijowie, na ulicy w roku 1913, młodzień
czym i potężnym, już znanym, bo kolega mi powie
dział: patrz, to Majakowski. Szedł z gołą głową po 
ulicy (w tamtych czasach!) i porywał jak wiatr. 

Potem przyszedł do rewolucji, wzywał do walki, 
nawoływał, żeby „zaciskać światu na gardle prole
tariatu palce". Ale wszystkie te wielkie hasła poli
tyczne i społeczne były uwznioślone, na skroś prze
sycone przeżyciem osobistym, zupełnym oddaniem 
sprawie, liryką. 
Mówił o wielkich sprawach, ale była to też rozmo

wa o sobie samym. Dlatego też jego słowa miały 
taką moc przekonywania, muzyka wiersza tak za· 
dziwiająca, a głos brzmiał wieczną młodością uczuć. 
Jestem szczęśliwy, że takim go widzę. 

JAROSŁAW !WASZKIEWICZ 
ZSRR 

BYŁO TO ŻRÓDŁO niewyczerpanej energii życio
wej, a przy tym władające sobą, spięte mocną wolą. 
Było to życie w jednym z jego krańcowych przeja
wów. 

ANATOL ŁUNACZARSKI 

USA 

„SZCZEGÓLNIE DUŻO i z zapałem czytałem Ma
jakowskiego, który w moim przekonaniu jest jednym 
z największych poetów współczesności." 

ANGELA DAVIS 

TURCJA 

„JEST ON TAK WIELKI, że w porównaniu z nim 
my, współcześni poeci, wszyscy jesteśmy mali. On 
jest naszym nauczycielem, także moim osobistym. 
Pablo Neruda, Louis Aragon, wszyscy rzetelni poeci 
świata powiedzą to samo, że jest on ich nauczycie
lem." 

NAZIM HIKMET 
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„POETA GIGANT, którego głos mną zawładnął -
to Majakowski. Pośród sparciałych poetyckich syste
mów z ich klasyfikacją świtów i zmierzchu rozległ 
się głos podobny do młota budowniczego„." 

PABLO NERUDA 

FRANCJA 

„WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI nie umarł. Jego 
heroiczne dzieło pomaga nieustannie w tworzeniu no
wego, wciąż się doskonalącego świata." 

AUSTRALIA 

PAUL ELUARD 
ENDRE WURMSER 

„JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH wpływów na stosunek 
Zachodu do Związku Radzieckiego wywarła poezja 
Majakowskiego. Jego wiersze ukazały siłę radzieckie
go człowieka, moc gorącej wiary w sprawę komu
nizmu." 

KATHERINE SUSANNE PRICHARD 

HAITI 

„JAKO POETA jestem pełen czci dla Majakowskie
go, którego uważam za największego poetę współ
czesności. Twórczość Majakowskiego, to pierwsza 
rakieta wystrzelona w niebo poezji!" 

RENE DEPESTRE 

MEKSYK 

„MAJAKOWSKI był dla Meksyku meteorem ze 
względu na krótkość swego pobytu i olśniewający 
blask geniuszu. Ale światło tego meteoru nie zgasło 
w naszym kraju - opromienia nas wszystkich jesz
cze dzisiaj." 

DIEGO RIVERA 

CZECHOSŁOWACJA 

„WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI oznaczał dla mnie 
i dla mojego pokolenia odkrycie nowego świata poe
zji." 

MICHALIK VOJTECH 

POLSKA 

„POETYCKI WSTRZĄS, jakiego doznałem czyta
jąc po raz pierwszy Majakowskiego, mogę porównać 
tylko z wstrząsem przeżytym, gdym słyszał i widział 
niebo rozdzierane błyskawicami. Bunt, przewrót, gro
my, płomień - wszystko nowe, bez precedensu, cu
downe, zdumiewające , rewolucyjne." 

JULIAN TUWIM 



WŁODZIMIERZ 
MAJAKOWSKI 

1893 - ur. 19 VII we wsi Bagdady (obecnie Maja· 
kowski), Gruzja. 

1902 - przeprowadzka rodziny Majakowskich do 
Kutaisi. Gimnazjum w Kutaisi. 

1906 - śmierć ojca (leśniczego). Przeprowadzka do 
Moskwy, gimnazjum w Moskwie. 

1908 - Majakowski wstępuje do nielegalnej partii 
bolszewickiej - SDPRR, później RSDRP(b). 
Usunięty ze szkoły za niezapłacenie czesne
go. Agenci Ochrany odkrywają tajną dru
karnię; aresztowanie Majakowskiego za 
działalność rewolucyjną. Niemal cały 1909 
rok spędza w więzieniu Butyrskim (po pro
cesach i dwóch innych aresztowaniach). 
Zwolniony jako nieletni. 

1911 - studia w Instytucie Malarstwa, Rzeźby 
i Grafiki do 1914 r. Przyjaźń z D. D. Burlu
kiem, malarzem i poetą, prekursorem futu
ryzmu rosyjskiego. 

1912 - pierwszy Manifest rosyjskich futurystów 
„Policzek gustom publiczności". Autorzy: 
W. W. Majakowski, D. D. Burluk, A. J. Kru
czenny, W. W. Chlebnikow; współpracuje 
z grupą W. W. Kamienski. Debiut poetycki: 
dwa wiersze wydrukowane w Manifeście. 

1913 - wydaje pierwszy tomik poezji pt. „JA". De
biut teatralny w Petersburgu: wystawienie 
tragedii „Włodzimierz Majakowski" (2 i 4 
Xll). 

1914 - początek poematu „Obłok w spodniach", 
ukończonego w 1915 roku. 

1915 - lipiec: spotkanie z rodziną Brików. Przy
jaźń z Osipem B. i miłość do Lili Brik, aktor
ki i plastyczki. 

1917 - ópowiada się zdecydowanie po stronie wal
czącego proletariatu. Jest przywódcą nurtu 
rewolucyjnego w poezji. 
Przełamuje utarte kanony składni i języka 
poetyckiego, przesyca go potocznym słow
nictwem, tworzy odkrywcze skojarzenia, dy
namiczną frazę wiersza, graficzny styl 
(„schodki") przekazywania rytmu poetyckie
go. Większość nawet najbardziej politycz
nych wierszy nasycona jest wstrząsającym 
liryzmem. 

1918 - współpracuje z filmem. występuje w „Nau
czycielce robotników" i w filmie „Panna 
i chuligan". Pisze scenariusze, m.in. „W oko
wach filmu". Powstaje p i e r ws z a ra
dziecka sztuka-widowisko „Misteriwn-Buffo" 

(drugi wariant 1921), oraz słynny wiersz „Le
wą marsz" i poemat „ 150 OOO OOO"; oba 
dzieła ukończone w 1919 roku. 

1919 - początek współpracy z ROST A i okres re
zygnacji z liryki na rzecz agitacyjnych ry
sunków, plakatów i sloganów propagando
wych. Wkrótce napisze o tym okresie: 
„Przydeptywałem gardło mojej pieśni". 

1922 - 1927 kilkakrotne wyjazdy za granicę (Fran
cja, Ameryka, Polska). Powstają świetne 
wiersze i reportaże. 



1923 - jako organizator rosyjskiego ruchu futury
stycznego i założyciel literackiej grupy LEF 
(Lewy Front), redaguje czasopismo ,.Lef" 
(1923--25), następnie „Nowyj Lef" (1927-
28). W pierwszym numerze pisma „Lef" pu
blikuje „O tym" - swój nawybitniejszy 
i zarazem najtragiczniejszy poemat liryczny 
o miłości. 
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1924 - pod wpływem śmierci Lenina pisze poemat 
„Włodzimierz Iljicz Lenin"; w tym utworze, 
oraz w poemacie „Dobrze" (1927), ogarnął 
niemal całą społeczno-polityczną tematykę 
rewolucji. 

1925 - nieustanna walka z biurokracją, kołtunerią, 
oportunizmem, karierowiczostwem, ignoran
cją - wzmaga ataki przeciwników z ugru
powań lewackich i dogmatycznych. Maleje 
grono przyjaciół. pogłębia się poczucie osa
motnienia. 

1927 - w maju, w okresie pobytu Majakowskiego 
w Warszawie, ukazuje się pierwszy w Pol
sce „Wybór poezji" Majakowskiego, z jego 
przedmową, pod red. A. Sterna. Przekłady 
m.in.: W. Broniewski, B. Jasieński , J. Tuwim. 

1929 - powstaje „Łaźnia"; we wrześniu czyta ją 
na posiedzeniu rady artystycznej teatru Mey
erholda, później na spotkaniach autorskich. 
12 grudnia - jak wspomina Lili Brik -
„Majakowski czytał ŁAZNIĘ w komitecie re
pertuarowym. Wyszedł ledwie żywy„.". W 
tymże roku odbyła się w teatrze Meyerhol
da prapremiera satyrycznej sztuki „Plusk
wa". 

1930 - prapremiera „Łaźni" w Teatrze Dramatycz
nym Domu Ludowego w Leningradzie (30 I). 
Mimo ostrych ataków na sztukę i jej auto
ra, wystawia ją 16111 (w Moskwie) Meyer
hold. W tym okresie powstaje poemat , .Peł
nym głosem" , suma doświadczeń i przeżyć, 
poetyckie credo. 31 marca „ Wieczornaja 
Moskwa" publikuje sprawozdanie z narady 
redakcyjnej nad „Łaźn ią" : „Zlecenie dla 
teatru Meyerholda i tow. Majakowskiego: 
dopracować ŁAŹNI Ę. Masowy widz nie ro
zumie sztuki" . Majakowski odpowiedział: 

„Wskazując 
w spektaklu 

moc wdzięków i kras, 
dodają 

„za trudny dla szerokich mas". 
Masie 

spokój daj, 
mecenasie -

masa 
nie gorzej od pana 

zna się." 

14 kwietnia 1930 roku powstaje ostatni 
wiersz - testament „Do wszystkich". Tra
giczna śmierć poety. 





WYSTĘPY ZAGRANICZNE 
TEATRU STUDI0-1977 

„REPLIKA" W LIZBONIE 

NA ZAPROSZENIE PORTUGALSKIEGO Urzędu Stanu do Spraw 
Kultury, oraz Fundacji Ca!ouste Gulbenkian, Teatr Studio na 
scenie Teatru de Alges w Lizbonie wystąpił czterokrotnie z REP
LIKĄ Józefa Szajny (10-1311977). Równocześnie w galerii Mu
zeum Narodowego Soares dos Rels odbyła się wystawa kom
pozycji przestrzennej REPLIKA Józefa Szajny, którą następnie 
pokazano w Madrycie. 

Fragmenty recenzji z portugalskiej prasy zamieściliśmy w po
przednim programie TS (F. Rabelais GARGANTUA i PANTA
GRUEL). 

„DANTE" I „REPLIKA" W PARYŻU 

W CZERWCU 1977 R. ZESPÓŁ TEATRU STUDIO wyjechał do 
Francji na zaproszenie komitetu Festiwalu Teatru Narodów, któ
remu przewodniczył J. L. Barrault. Od 27 do 29 czerwca w Thea
tra d'Orsay odbyły się trzy przedstawienia DANTEGO, a 1 i 2 
lipca dwa przedstawienia REPLIKI. Z recenzji zamieszczonych 
w pismach „Liberałion", „L'Humanite", „Le Quotidien de Pa
ris", „Le Mand", „Le Figaro" i innych, cytujemy kitka frag
mentów o DANTEM i REPLICE. 

„W Teatrze Narodów gościł przez kitka dni warszawski Teatr 
Studio - słało się to prawdziwym wydarzeniem Fesłlwaiu. Ze
spół Józefa Szajny zdobył już światowy rozgłos i znalazł się 
na najbardziej reprezentatywnym miejscu nowych poszukiwań 
w teatrze współczesnym ... Szajna przekazuje syntezę klęsk na
szej epoki i ciążącego nad nami zagrożenia. Jednak jego prze
słanie nie jest aktem rozpaczy, lecz wiarą, że nadzieja nigdy 
nie powinna nas opuszczać." 

(„Le Quołidien de Paris", 27VI 1977) 

„TRUDNO SIĘ OPRZEC lej tragicznej magii, jaką tak suges
tywnie narzuca nam w swoich spektaklach Józef Szajna, polski 
malarz wierzący w teatr, wizjoner pełen okrucieństwa przypo
minającego nam nas namych i zarazem przenoszący nas w inny 
świat. Jaką nazwę nadać tej podróży w egzystencję ludzką, 
którą mogliśmy odbyć dzięki Józefowi Szajnie I aktorskiemu ze
społowi Teatru Studio z Warszawy? ( ... ) Ta wizja opanowała 
nas i poraziła, bo nie ma na tym świecie żadnej trudniejszej 
do zgłębienia tajemnicy, niż tajemnica bólu." 

(„Le Quotidien de Paris", 30 VI 1977) 

,ORYGINALNOSC TEATRU SZAJNY... nie polega na żadnych 
uproszczeniach ani na dosłownym, bezpośrednim przekazie. Nie
zbędne jest więc podjęcie próby głębszej analizy jego ekspery
mentu, by można było przeżyć te przedstawienia tok, jak do
świadcza je polsko publiczność. DANTE Józefo Szajny wykracza 
dalece pozo ramy wszelkich uproszczonych interpretacji." 

(„Liberałion", 30 VI 1977) 

DANTE. ANNA MILEWSKA (Beatrycze). 

„POLSKA ZAMYKA TEGOROCZNY SEZON Teatru Narodów 
dworna przedstawieniami Józefa Szajny, malarza, rzeźbiarza, re
żysera i dyrektora Teatru Sludio w Warszawie ... Jego DANTE 
aporty na motywach BOSKIEJ KOMEDII jest rozdarły między 
chrystusowym wezwaniem wiary a pokusą nicości. Bogactwu 
barokowych obrazów towarzyszy muzyko Pendereckiego. 

„.Szajno także lulaj nie chce zapomnieć o świecie koncen
tracyjnych obozów - który jest głównym tematem jego drugiego 
przedstawienia, REPLIKI. „.Przedstawienia Szajny przemawiają 

· obrazami. Szajna powiedział: „Poezja jest mową obrazów". 
I właśnie to daje widzom możliwość zrozumienia jego intencji 
i możliwość sprzeciwu." 

(„Le Monde", 28 VI 1977) 



„DANTE" W RECKLINGHAUSEN 

TEATR STUDIO już kilka.krotnie występował w Niemieckiej 
Republice Federalnej z WITKACYM, REPLIKĄ i DANTEM. W 1977 
roku (9-10 V) uczestniczył w Ruhrfeslspiele 1977, Recklinghau
sen, Zagłębie Ruhry -- przedstawieniem Józefa Szajny DAN· 
TE, w tzw. „Polskim Tygodniu" lego największego festiwalu w 
RFN organizowanym przez związki zawodowe (DGB). Głównym 
celem lej imprezy jest dotarcie przede wszystkim do środowisk 
robotniczych z najwybitniejszymi osiągnięciami współczesnej 
sztuki. 

W uroczystym otwarciu Tygodnia Polskiego uczestniczyły wy
bitne osobistości życia politycznego i kulfura~nego w RFN, m.in. 
wiceprzewodnicząca Bundestagu Annemarie Renger, członek 
kierownictwa '>PD Herbert Wehner, nadburmistrz Recklinghausen 
i poseł do Bundestagu Erich Wolfram, oraz przewodniczący DGB 
Heinz Oskar Vener. 

W zachodnio-niemieckiej prasie ukazato się ki :kanaście recen
zji z przedstawień DANTEGO oraz wywiady z J. Szajną; pod
kreślano, że zorganizowany po raz pierwszy Tydzień Polski w ra
mach tegorocznego Festiwalu „uzyskał fascynujący akcent dzię
ki występom warszawskiego Teatru Studio" (W AZ, 11 VI 1977). 

Edward Hennig pisał: „Teatr Studio dzięki swemu kierowni
kowi Józefowi Szajnie osiągnął już światowy rozgłos. Jego DAN
TE, stanowiący sceniczną transformację uniwersalnego poematu 
BOSKA KOMEDIA„. zrealizowany jest z taką odwagą i pomy
słowością, że skutecznie opiera się wsze:kim krytycznym za
strzeżeniom". 

„Jakkolwiek melodyka wiersza i tercyn Dantego (stanowiąca 
przecież dla włoskich uszu czyste belcanto) nie towarzyszy te
mu, lak bardzo dowolnie skonstruowanemu scenariuszowi, jed
nak recytowany po polsku tekst zespolony jest z nieomal akro
batyczną, pełną 1emperamentu i tętniącą rytmem akcją. Czy 
można Io wszystko zrozumieć? I tak, i nie. Józel Szajna dobrze 
się zna na plastyczno-teatralnej narracji, która, wspomagana mi
miką i gestem, nie tracąc zbytnio treściowej zawartości, uzy
skuje przynajmniej wyraziste brzmienie ... Mimo niezbyt licznie 
zgromadzonej lego dnia publiczności, okiaski były entuzjastycz
ne i długotrwałe, przechodząc w fortissimo w uznaniu dla zna
komitych kreacji poszczególnych aktorów. A więc w pełni zro
zumiano humanistyczne intencje spektaklu stworzonego przez 
Szajnę" („ Westdeutsche Allgemaine Zaitung", 11 VI 1977). 

Recenzent „Raport Ruhrfestspiele 5" 12 VI 1977, - pisał: „Po
dobnie jak Dante w BOSKIEJ KOMEDII, również Szajna pragnie 
odprawić sąd nad poetą, nad sobą samym, nad całą ludzkością, 
i chce, posługując się zupełnie innymi środkami, przedstawić 
całe bogactwo ludzkiego doświadczenia w wymiarach kosmicz
nych przestrzeni... w skali od najwyższych wzlotów ludzkiego 
ducha i heroizmu - aż do największych głębin ludzkiej nik
czemności... Wybitni krytycy wielu narodowości podkreślają, że 
Szajna jest twórcą unikalnej formy teatru totalnego, który po
lega przede wszystkim na udramatyzowanej narracji wizji plas
tycznej. Słowo odgrywa tu rolę podrzędną, i tylko niekiedy na 
scenie główne lematy uzyskują „postać werbalną". Niezwykła 
osobowość Szajny, łącząca w sobie umiejętności malarza, re
żysera, dramaturga i scenografa - sprawiła, że stał się on 
jednym z czołowych twórców nowoczesnego teatru. Nigdy jesz
cze w teatrze współczesnym przedstawienie teatralne nie prze
kazało z tak sugestywną siłą i lak skutecznie widzom wielu 
krajów, nie znającym polskiego języka i na ogół również BOS
KIEJ KOMEDII - bogatej wie~oznaczności tego dzieła." 

„REPLIKA" W AUSTRII 
1 I 2 MAJA 1977 ROKU zespół Teatru STUDIO wystąpił w Vil· 

laclt z REPLIKĄ Józefa Szajny, uczestnicząc w Ili Międzynarodo
wym Festiwa:u Tealralnym „Spectrum 77". Recenzent „Vo!ks
stimme" (7 V 1977) pisał: „Po raz pierwszy warszawski Teatr 
Studio wystąpił w Ausłril. Teatr ten zdobył już światowy roz
głos przede wszystkim dzięki inscenizacjom J. Szajny. W REP
LICE swoje własne. przeżycia z obozów koncentracyjnych w 
Oświęcimiu i Buchenwaldzie Szajna przeistoczył w koszmarny 
sen, wstrząsający swą wymową dzięki wyrazistej ekspresji środ
ków teatralnych. Sztuka la jest nie tylko świadectwem okrucień
stwa popełnionego na ludziach w faszystowskich obozach kon-

• centracyjnych, ale także ostrzeżeniem i wezwaniem do czuj
ności". 

David Axmann w „Kultur" (9 V 1977) pisał: „Szajna w REPLI
CE przekształcił wielkie milczenie we wstrząsający krzyk. Ta 
cisza umarłych staje się rozwibrowanym wołaniem przenikają
cym cały świat - i bez słów opowiada o „czasie morderców", 
którzy panowali nad tym światem. Ofiary bestialstwa - ludzie 
i manekiny - pragną w REPLICE odwołać się do naszej pa
mięci, i przypomnieć o tym, co jest najgłębszym sensem ludz
kiego istnienia". 

W scenariuszu pt. „MAJAKOWSKI" wy
korzystano przekłady: Leopolda Lewina, 
Seweryna Pollaka, Artura Sandauera, 
Anatola Sterna, Witolda Wandurskiego, 
Adama Ważyka i Wiktora Woroszylskiego. 



+---- REPLIKA. Od prawej: IRENA JUN, EWA KOZŁOW
SKA. 

„Festiwal im. Cervantesa potwierdził, że Grotow
ski to nie jedyna tendencja w teatrze polskim, że 
istnieje także Szajna. REPLIKA Szajny, pokazana na 
Festiwalu w Guanajuato a następnie w Meksyku, sta
ła się nowym źródłem inspiracji dla eksperymental
nego teatru awangardowego. Rzekłbym, że dzięki 
szczególnemu dramatyzmowi REPLIKI - wywarła 
ona większe na nas wrażenie aniżeli Grotowski. Szaj
ny identyfikowanie się ze śmiercią ma wiele wspól
nego z meksykańską koncepcją, zakładającą ko
nieczność śmierci. żeby się odrodzić. Szajna - to 
oznacza dziś cały etap w teatrze meksykańskim". 

ANTONIO LOPEZ MANCERA 
Dyrektor Festiwalu Guanajuato 

GARGANTUA i PANTAGRUEL. Od lewej: CZ. NO
GACKI (Jan lomlgnat), R. BALCEREK (Epistemon), 
W. DRZEWICZ (Panurg), J. JAROSZ (Eustenes), 
E. KAMlliłSKI (Pantagruel). 



REPERTUAR BIEŻĄCY 
JóZEF SZAJNA 
CERVANTES 
reżyseria i scenografia - JóZEF SZAJNA 

CERVANTES. S. BRUDNY (Mnich), J. KOZAKIE
WICZ (Grabarz), CZ. NOGACKI (Pastuch), E. PRl
WIEZIEt'ICEW (Żebrak); u góry: T. WlUDARSKI 
(Rycerz). 

FRANCISZEK RABELAIS 
GARGANTUA I PANTAGRUEL 
przekład - Tadeusz Boy-Żeleński 
adaptacja i reżyseria - IRENA JUN 
scenografia i akcje plastyczne - JERZY KALINA 

i MAŁGORZATA MALISZEWSKA 
muzyka - KRZYSZTOF KNITIEL 

DANTE 
na motywach „BOSKIEJ KOMEDII " 
scenariusz, reżyseria, scenografia - JóZEF SZAJNA 
muzyka - KRZYSZTOF PENDERECKI 

JÓZEF SZAJNA 
REPLIKA 
reżyseria i scenografia - JóZEF SZAJNA 

KAROL IRZYKOWSKI - HENRYK MOHORT 
DOBRODZIEJ ZŁODZIEI 
reżyseria i scenografia - JóZEF SZAJNA 
współpraca reżyserska - ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 

, 

~ 

KRONIKA 
GALERII STUDIO (1977) 

9 maja 1977 
Wystawa: T. Brzozowski, T. Dominik, S. Gierowski, 
J. Kałucki, Z. Makowski, A. Marczyński, J. Nowo
sielski, T. Pągowska, E. Rosenstein, J. Stajuda, 
H. Stażewski, J. Tarasin, R. Winiarski, R. Ziemski. 
Spotkanie z Gustawem Holoubkiem. 
Projekcja filmu pt. „Studio Józefa Szajny". 

4 czerwca 1977 
Wystawa: Ralph Wiinsch (Berlin Zachodni). Spot
kanie z artystą. 
Projekcja filmów z Studia Miniatur Filmowych w 
Warszawie: „Złudo" w reż. P. Szpakowlcza, „Ostat
nie Wielkie Drzewo". 

2 lipca 1977 
Wystawa: Waldemór Chądzyński - „Adoracja ziem
niaka", Leon Romanow - obrazy i rysunki. 
Projekcja Filmów Animowanych z Studia Miniatur 
Filmowych. 

3 września 1977 
Wystawa: Scenografii Współczesnej w ramach Fe
sliwalu Sztuki w Warszawie. Wystawa przygotowa
na z Zarządem Okręgu Związku Polskich Artystów 
Plastyków. 
Spotkanie na temat współczesnej scenografii z prof. 
Zenobiuszem Strzeleckim. Projekcja slajdów na te
mat scenografii. 

8 października 1977 
Wystawa: D. Urbanowicz, W. Urbanowicz, J. Ta
rabuta, J. Wroński - malarstwo i rysunki artystów 
z Krakowa. 
Odczyt: dr B. Kowalska - „Documenta VI w Kas
sel". 

Kierownik Galerii 
ANDRZEJ EKW!t'ISKI 



Inspicjent: RYSZARD KŁAKOWICZ 

Sufler: EWA DWORECKA 

Kierownik pracowni scenograficznej: PIOTR DYGA 

Kierownik techniczny: ALFRED MEKER 

Kierownik oświetlenia: WOJCIECH REBKIEWICZ 

Akustycy: ROMAN PUCHALSKI, ANDRZEJ SREBRZYtlłSKI 

Kierownik modelatorni: WACŁAW TRZECIAK 

Kierownicy pracowni krawieckich: 
MARIANNA RUTKOWSKA, MIECZYSŁAW WINNICKI 

Kierownik pracowni malarskiej: JAN SZA WLltlłSKI 

Kierownik pracowni perukarskiej: HALINA CIESLAK 

Kierownik organizacji widowni: ELZBIET A GOŁĄBEK 

Kierownik widowni: KAZIMIERA ZAWIDZKA 

Kierownik administracji: RYSZARD MALINOWSKI 

Kierownik organizacji pracy artystycznej: 
MAŁGORZATA BONIKOWSKA 

Wydawca : TEATR STUDIO - PKiN 

Fotografie: S. OKOŁOWICZ, W. PLEWltlłSKI, J. MANKOWSKI, 
M. SIE!.EWICZ 

Opracowanie graficzne: KRYSTYNA JACHNIEWICZ-ZARĘBSKA 

• 

WDA - Zakład Typo. Zam. 1661. Nakł. 10.000. F-122 

W programie wykorzystano zdjęcia archiwalne oraz 
oryginalne rysunki I plakaty W. Majakowskiego. 

Przedsprzedaż biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem. 
Zamówienia no bilely zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA WI
DOWNI (tel. 20-21-02) w godz. od 9 do 15, oprócz niedziel 
i świąt. KASA TEATRU (tel. 20-21-02) czynna w poniedziałki od 
10 do 16, w niedziele i ~więta od 14 do 19,30, w pozostałe dni 
od 1 O do 14 i od 15,30 do 19,30. Przedsprzedaż biletów pro
wadzą również: SPATiF, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21-93-83 w 
godz. od 10 do 17,30, oraz SYRENA, ul. Kruczo 16/22, tel. 
25-72-01 w godz. od 10 do 17,30. 

Cena progamu 9 zł 
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