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„Mówią, że na wojnie człowiek jest człowiekiem tylko w połowie, a w drugiej 
połowie – zwierzęciem. Właśnie tak… Bo inaczej by nie przeżył” – mówi 
jedna z bohaterek książki  Swietłany Aleksijewicz. Na książkę składają 
się rozmowy z kobietami, które walczyły w armii radzieckiej podczas 
II wojny światowej. Bohaterki milczały przez wiele lat. 

Elżbieta Depta, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie reportaż Aleksijwicz (nagrodzony 
w 2015 roku Literacką Nagrodą Nobla) przeniosła 
na małą scenę Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach.  
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„(…) Reżyserka odrzuca historyczny kontekst tak ważny dla oryginału, by 
opowiedzieć historię pacyfistyczną niezależnie od czasów i od płci –  
wojna nie ma w sobie nic z człowieczeństwa w ogóle, jest zaprze- 
czeniem wszystkiego, co w kobiecie i mężczyźnie dobre, jest  
pogwałceniem dosłownie i w przenośni tego, co w ludziach  
naturalne, czyli uczuć empatii i altruizmu. 

Losem wielu współczesnych kobiet jest wojna, która 
mentalnie niczym nie różni się od tej opisywanej 
przez bohaterki reportaży Aleksijewicz. Krew 
jest tak samo czerwona i czerwień nie jest 
dla współczesnych żołnierek na Ukrainie, 
w Kurdystanie, Algierii czy Afganistanie 
kolorem modnych szpilek albo wyk-
wintnej nocnej bielizny.

Rzecz jest o kobietach więc 
główne role grają trzy 
młode aktorki: Dagna 
Dywicka, Magda 
Grąziowska  
i Anna Anto- 
niewicz; 
wszyst-
kie 
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trzy, choć różnorodne, tworzą niejako jedną postać młodej wrażliwej współ- 
czesnej kobiety próbującej skonfrontować współczesność z pytaniami 
sędziwych już bohaterek reportaży Swietłany Aleksijewicz. (…)” 

Ryszard Koziej, Radio Kielce S.A.

Kielecki spektakl jest wielkim, pełnym emocji wołaniem 
o pokój. Pokazuje, że wojna nie jest dla kobiet, nie 
jest dla mężczyzn, nie jest dla nikogo, bo niszczy 
wszystko i wszystkich.

Elżbieta Depta proponuje widzom wizytę  
w piekle. Warto tam wejść na chwilę,  
by nie musieć spędzić tam reszty 
życia.

Lidia Cichocka, Echo Dnia 
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Spektakl „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”  

był dotychczas prezentowany na:

• 4. Festiwalu Debiutantów – Pierwszy Kontakt, Toruń 2017

• Forum Młodej Reżyserii, Kraków 2016

•  Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach, 2016 – 
Nagroda dla Agaty Andrusyszyn dyplom  
za realizację teatralną; Nagroda Specjalna  

Teatru Śląskiego
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RIDER TECHNICZNY

SCENA:
Scena mała, klasyczna, pudełkowa, bliski kontakt z widzem (do 3 m od początku sceny)
Scena szerokość 6 m  |  głębokość 6 m  |  wysokość 4 m
Podłoga z możliwością przykręcenia ścian.
Po lewej stronie na ok 4 m od początku dekoracji możliwość przejścia
Na początku dekoracji sztankiet do podwieszenia lekkiej sukienki
Nad widownią powieszone są słuchawki – 10 szt.
Przed sceną jest rozłożony czerwony dywan, na którym gramy kilka scen.
Wejście na scenę po lewej stronie przed dekoracją.
Do montażu możliwość wniesienia na scenę ścian o wysokości 3 m i szerokości 2 m.
Na foyer montaż 3 telewizorów (akustyk), odtwarzacza i okablowania. Miejsce 
obłożone białymi workami.
Przy scenie 2 zgrzewki wody mineralnej niegazowanej

OŚWIETLENIE:
- 24 submastery 
- 8 par 64 1000 watt 
- 1 profil 750 watt. 
- 30 obwodów. 
- 2 par led. kontry tył.  
- 10 przedłużaczy. 

NAGŁOŚNIENIE + PROJEKCJE
Scena:
Konsoleta miksująca powinna być ustawiona w centralnym miejscu widowni.  
System nagłośnieniowy powinien zapewniać minimum 100dB(A) poziomu  
ciśnienia akustycznego w każdym punkcie widowni.
- 2 - mikrofon pojemnościowy nad centralnym miejscem sceny
- pogłos lexicon mpx 500
- 2 - cd player np.: denon 4500
- 4 - mikrofon bezprzewodowy 
- 1 - statyw mikrofonowy
Rzutnik multimedialny z przysłoną, z którego wyświetlany jest obraz na całą tylną 
ścianę scenografii, zawieszony przed sceną – obraz szer. 4,40 m wys. 3,00 m 

Prezentacje zawierają dźwięk.

Jedna linia odsłuchowa.
- 10x słuchawki otwarte zawieszone nad publicznością (mamy swoje)
- 10 kanałów przedwzmacniacz słuchawkowy

Foyer:
- 3x tv ze złączami hdmi   |  Splitter hdmi 3 kanałowy   |   Dvd

W razie niskiej głośności tv dodatkowe nagłośnienie
- 1 mikrofon bezprzewodowy
- nagłośnienie mikrofonu na foyer

ZAŁOGA:
Montażysta sceny – 4    |   Elektryk – 2   |   Akustyk – 1   |   Garderobiana – 1 
Fryzjerka – 1   |   Charakteryzatorka – 1   |  Rekwizytorka – 1   |   Kierowca – 3

POMIESZCZENIA:
Garderoby 
damska 4 osoby   |   męska  2 osoby   |   obsługa 8 osób

CZAS MONTAŻU:
- montaż dekoracji - 6 godzin
- przygotowanie oświetlenia i nagłośnienia - 4 godziny 
- demontaż - 5 godzin

KONTAKT:
kierownik techniczny:  Jacek Pomarański  506 111 296
elektryk:    Michał Jas  790 256 023 
akustyk:    Karol Putowski     604 132 329

impresariat/koordynacja wyjazdów: Bożena Mordal  504 037 958
bozena.mordal@teatrzeromskiego.pl

- 1 statyw  
-  ok 10 reflektorów z przodu typu PC.  

z filtrem 202  moc ok 650w 

-  ok 8 reflektorów nad sceną typu PC.  
z filtrem 202 moc ok 650w. 

- wytwornica dymu.
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Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce

kasy/impresariat: +48 41 344 75 00
email: sekretariat@teatrzeromskiego.pl

www.teatrzeromskiego.pl


