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Miarka za miarkę

Tekst – William Szekspir

Adaptacja, reżyseria, choreografia i opracowanie muzyczne – Mikołaj Grabowski

Scenografia i kostiumy – Magorzata Jankowska

Reżyseria świateł – Michał Grabowski 

Obsada: 

Książę Wincencjo – Bogdan Słomiński (gościnnie)

Angelo – Michał Czaderna

Eskalus – Tomasz Lorek

Klaudio – Maciej Kulig (gościnnie)

Lucjo – Piotr Gajos

Naczelnik więzienia – Sławomir Miska

Mnich Tomasz – Grzegorz Margas (gościnnie)

Łokieć – Kazimierz Czapla

Pianka – Grzegorz Sikora

Pompej – Adam Myrczek

Skorvennsen – Łukasz Kaczmarek (gościnnie)

Barnardyn – Mateusz Wojtasiński

Izabela – Daria Polasik-Bułka

Marianna – Oriana Soika

Julia – Wiktoria Węgrzyn

Franciszka – Jagoda Krzywicka

Pani Ruchała – Maria Suprun

Premiera 25 listopada 2017 roku na Dużej Scenie Teatru Polskiego
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O spektaklu 
Niektórzy miłośnicy Szekspira uważają „Miarkę za miarkę” za najlepszy utwór 
dramatopisarza. Czy tak jest w istocie? Intryga jest iście piekielna: Książę opusz-
cza tron i daje władzę młodemu politykowi. Sam w przebraniu mnicha podglą-
da jego poczynania. Młody polityk, Angelo zaostrza natychmiast prawo. Zdobytą 
władzę wykorzystuje dla zdobycia kobiety – mniszki, która opuszcza klasztor po 
to, aby wybłagać łaskę dla brata skazanego na śmierć. Brat ma dać głowę za spło-
dzenie potomka z kobietą, z którą nie jest w związku małżeńskim... To na począ-
tek, dalej jest jeszcze ciekawiej. A to wszystko jest podlane sosem zjadliwej szek-
spirowskiej komedii!
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Mikołaj Grabowski – adaptacja, reżyseria, choreografia 
i opracowanie muzyczne

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny oraz pedagog. Absolwent studiów 
aktorskich (1969) i reżyserskich (1977) w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatral-
nej. 

Po ukończeniu studiów aktorskich występował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie (1969-1977), a po ukończeniu studiów reżyserskich pracował jako reżyser w Teatrze im. 
Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze (1977-1979), a następnie w Teatrze im. Stefana 
Jaracza w Łodzi (1979-1981).

W latach 1981-1982 jako dyrektor naczelny i artystyczny kierował poznańskim Teatrem Pol-
skim. W 1982 przeniósł się do Krakowa na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego 
Teatru im. Juliusza Słowackiego, które zajmował do 1985 roku. W następnych latach reży-
serował w Teatrze Ludowym w Krakowie, Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Pantheater 
Kampnagel w Hamburgu oraz Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

Od 1987 współpracował z Krakowskim Teatrem Scena STU. W 1997 (wspólnie z Krzyszto-
fem Jasińskim) został dyrektorem artystycznym tej sceny. W latach 1999-2002 był dyrekto-
rem naczelnym i artystycznym Teatru Nowego w Łodzi. W 2002 roku objął funkcję dyrek-
tora artystycznego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, a rok później 
został dyrektorem naczelnym tej sceny i kierował nią do końca roku 2012. 

Jako reżyser współpracował również z teatrami: Teatrem Wielkim Operą Narodową, IMKA 
w Warszawie, Powszechnym w Radomiu, Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wyreży-
serował wiele nagradzanych spektakli teatralnych oraz telewizyjnych, m.in. „Opis obycza-
jów” Jędrzeja Kitowicza w Krakowskim Teatrze Scena STU, „Trans-Atlantyk” Witolda Gom-
browicza w Teatrze im. Stefana Jaracza, Teatrze im. Juliusza Słowackiego i Teatrze Telewizji, 
„Prorok Ilja” Tadeusza Słobodzianka w  Teatrze Nowym w Łodzi, „Obywatel Pekosiewicz” 
tego samego autora w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. 

Pracuje również jako pedagog. W 1969 rozpoczął pracę jako asystent w PWST w Krakowie. 
W latach 1998-2008 był dziekanem Wydziału Reżyserii na tej uczelni. W 1994 uzyskał tytuł 
profesora sztuk teatralnych. 

Znany jest także z ról filmowych, występował m. in. w takich produkcjach, jak „Kariera Niko-
sia Dyzmy”, „Pręgi” oraz „Karol. Człowiek, który został papieżem”.
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Małgorzata Jankowska – scenografia i kostiumy

W latach 2008-2013 studiowała na Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując tytuł magistra sztuki (kierunek: 
grafika, specjalność: grafika warsztatowa, wklęsłodruk). Jej dyplom „Raj utracony” został 
zaprezentowany w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu w ramach wy-
stawy najlepszych dyplomów studentów rocznika 2012/2013. Tam też w 2010 roku odbyła 
praktyki zawodowe.

Obecnie studiuje podyplomowo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Ma-
larstwa (kierunek: scenografia). Jej prace semestralne zostały dwukrotnie zakwalifikowane 
do wystaw zbiorowych najlepszych studentów ASP.

Od 2014 r. jest specjalistą rzemiosł teatralnych – plastykiem teatralnym w Teatrze Lalek Ba-
nialuka im. J. Zitzmana w Bielsku-Białej. W Teatrze Polskim asystowała Damianowi Styrnie 
przy tworzeniu scenografii spektaklu „Człowiek z La Manczy” w reż. Witolda Mazurkiewicza 
oraz zaprojektowała kostiumy do przedstawienia pt. „Wszystko w rodzinie” również w reży-
serii Witolda Mazurkiewicza. 

Michał Grabowski – reżyseria świateł

Urodził się w Krakowie (1984), obecnie mieszka w Berlinie. Z wykształcenia operator filmo-
wy, ukończył Niemiecką Akademię Filmową i Telewizyjną (DFFB) w Berlinie. Pracuje głównie 
jako operator filmów fabularnych i telewizyjnych, a także dokumentalnych i reklamowych. 
Jest zdobywcą prestiżowej nagrody im. Michaela Ballhausa za zdjęcia do filmu „LOMO”.

Oprócz pracy w filmie zajmuje się reżyserią światła i projekcjami do spektakli w teatrach 
w Polsce i w Niemczech. Zrealizował światła do wielu przedstawień wyreżyserowanych przez 
Mikołaja Grabowskiego, m. in. w teatrach: Kochanowskiego w Radomiu („Ślub” Gombrowi-
cza, „Wesele” Wyspiańskiego, „Kształt rzeczy” LaBute’a, „Wspomnienia polskie” Gombrowi-
cza), Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie („Miarka za miarkę” Szekspira, „Wychowanka” Fre-
dry), IMKA w Warszawie („Dzienniki” Gombrowicza, „Kto się boi Virginii Woolf?” Albee’go), 
Narodowym Starym Teatrze w Krakowie („Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie” Mic-
kiewicza). 

Podróżuje także jako fotograf, dokumentujący życie codzienne mieszkańców różnych za-
kątków świata.
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Spektakle w Ogólnopolskim Konkursie  
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Z przyjemnością informujemy, że aż dwa spektakle Teatru Polskiego zostały zakwalifikowa-
ne do I etapu 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej:   
„Pustostan” w reżyserii Agaty Puszcz oraz „Wanda” w reżyserii Marii Sadowskiej i Joanny 
Grabowieckiej. 

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradza-
nie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej 
dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współcze-
snego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (prze-
wodniczący), Michał Centkowski, Adam Karol Drozdowski, Andrzej Lis, Kamila Łapicka, Ja-
kub Papuczys, Joanna Puzyna-Chojka.

Druga część trasy w ramach programu Teatr Polska

W listopadzie realizowaliśmy drugą część objazdu ze spektaklem „Humanka” w reżyserii 
Agaty Puszcz w ramach Programu Teatr Polska. Zagraliśmy spektakle w domach kultury 
w Rybniku-Boguszowicach, Dzierżoniowie i Kłodzku. Przed nami ostatnia prezentacja w No-
wym Sączu 28 listopada. Program Teatr Polska prowadzony jest przez Instytut Teatralny.

 

Jesienny cykl „Spektakle bez barier”

Także w listopadzie zrealizowaliśmy kolejne „Spektakle bez barier”, których jesienna edy-
cja była dofinansowana z Programu „Kultura Interwencje” prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Kultury. Dzięki wsparciu finansowemu po raz pierwszy mieliśmy możliwość zapro-
szenia na nasze „Spektakle bez barier” także publiczności z innych miast niż Bielsko-Biała: 
z Krakowa, Pszczyny i Chorzowa. 

W dniach 10-12 listopada przygotowaliśmy spektakl „Humanka” z audiodeskrypcją oraz tłu-
maczeniem na język migowy. Spektakle w listopadzie obejrzało 300 osób. 

Oprócz „Humanki” w jesiennym cyklu zaprezentowaliśmy także spektakle: „Boeing, Boeing”, 
„Z Twoją córką? Nigdy!” oraz „dyBBuk”, udostępniając je zarówno osobom niewidomym, jak 
i niesłyszącym. Spektaklom towarzyszyły warsztaty i oprowadzanie po teatrze.


