
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą artystyczną 
 

ŻYCIORYS 
monodram poetycki na podstawie tekstów 

Zbigniewa Herberta 

 

scenariusz, reżyseria i wykonanie: 

Wojciech Wysocki 

(znany aktor teatralny i filmowy) 

zdjęcia, wizualizacje: 

Emilia Gowin 

muzyka na żywo: 

      Piotr Kajetan Matczuk 

 

Wojciech Wysocki, oprócz pracy scenicznej w teatrach dramatycznych, komediowych i w radiu, jest 

popularnym aktorem telewizyjnym i filmowym. Jako miłośnik, znawca i propagator poezji, jest również twórcą, 

scenarzystą, reżyserem i wykonawcą monodramu 

„Życiorys”. Monodram stanowi prezentację 

starannie wybranych, połączonych przez artystę w 

sceniczną całość utworów Zbigniewa Herberta, 

obejmujących niezwykle szerokie i wewnętrznie 

zróżnicowane spektrum tematyczne. 

W sposób bardzo charakterystyczny dla 

twórczości Zbigniewa Herberta, monodram 

„Życiorys” łączy rozmaite, uniwersalne problemy 

oraz pytania egzystencjalne z drobnymi, 

metaforycznie i alegorycznie wyrażanymi 
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obserwacjami i opowiastkami o życiu godziwym i niegodziwym, ludzi, zwierząt oraz o otaczających nas przedmiotach.  

Monodram wykonywany jest z muzyką na żywo w 

kompozycjach Piotra Kajetana Matczuka.  

Opcjonalnie - na całość przedsięwzięcia składa się także 

plenerowa wystawa wielkoformatowych, artystycznych fotografii 

autorstwa Emilii Gowin z dobranymi i wkomponowanymi w nie 

literniczo cytatami z utworów poetyckich Zbigniewa Herberta. Te 

wielkoformatowe fotogramy o wymiarach 1m x 1,4 m są naklejone 

na lekkie plansze zdjęciowe i tekstowe, zafoliowane, odporne na 

zmienne warunki atmosferyczne, łatwe do transportu oraz montażu. Mogą być instalowane i eksponowane w 

przestrzeni publicznej, by zaskakiwać i przyciągać uwagę widzów. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

ARTYSTYCZNEJ 

• Szczegóły techniczne oraz finansowe: 

Monodram trwa ok. 60 minut. Do realizacji spektaklu potrzebne jest oświetlenie i nagłośnienie dostosowane 

do parametrów sali, projektor multimedialny z ekranem oraz przykryty ciemnym obrusem stolik i krzesło. Po spektaklu 

możliwe jest także ewentualne spotkanie autorskie z Wojciechem Wysockim. Istnieje dodatkowo możliwość 

wypożyczenia w promocyjnej cenie naszego nagłośnienia do przeprowadzenia i realizacji spektaklu. W celu ustalenia 

szczegółów prosimy o kontakt. 

 Dodatkowo istnieje możliwość czasowego wypożyczenia wystawy zdjęć autorstwa Emilii Gowin, 26 

fotogramów o wymiarach 1m x 1,4 m.  

Więcej informacji nt. wystawy i monodramu znajduje się w serwisie Youtube pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=gZVeIv37DWg 

 

 

KONTAKT: 

ROZMOWA Z PIRAMIDAMI 

agencja koncertowa 

W sprawie organizacji spektaklu: tel. 600 161 421  
lub e-mail: am.matczuk@gmail.com 

www.rozmowazpiramidami.pl 


