
KANTOR W PARYŻU z Joanną Rawik

tekst, re yseria i scenografia: Pawe  Zapendowskiż ł
obsada: Joanna Rawik, Izabella Grzybowska, Wojciech Ga zi ski, Marek Wolny, ł ń
Judyta Jakubi skań
miejsce: Krakowskie Forum Kultury, ul. Miko ajska 2, Krakówł

informacje:
http://www.zapendowski.pl/
zapendo@gmail.com
tel. (+48) 793 845 674

Komedia muzyczna o Tadeuszu Kantorze. Joanna Rawik, legenda polskiej 
piosenki, od lat zwi zana z Pary em, za piewa utwory z lat 60. i przypomni ą ż ś
widowisko rewiowe w paryskiej Olympii: "Grand Music Hall de Varsovie" w jakim 
wzi a udzia  w 1966 roku.ęł ł
Spektakl opowiada o czwórce aktorów, którzy jad  z Krakowa do Pary a, by ą ż
przedstawi  widowisko o Kantorze. Izabella graj c g ówn  rol  ma w tpliwo ci czy ć ą ł ą ę ą ś
podo a wyzwaniu. S awny artysta bywa  w Pary u wiele razy. W 1972 roku ł ł ł ż
zrealizowa  w Theatre 71 w Malakoff spektakl "Les Cordonniers" ("Szewcy") wg ł
Witkacego. Kantor spotyka na ulicy emigranta pana Wojtka, statyst  wyst puj cegoę ę ą
w filmach kr conych w Pary u przez polskich re yserów: Pola skiego, Wajd , ę ż ż ń ę
Kie lowskiego, u awskiego. Podczas wieczerzy wigilijnej emigrant opowiada o ś Ż ł
"polskich drogach".
Po premierze spektaklu Kantor w Pary u aktorzy Cricot 2, bracia Wac aw i Les aw ż ł ł
Janiccy powiedzieli, e: "Dziunek (Tadeusz Kantor) by si  ucieszy ".ż ę ł

Trajler spektaklu youtube:
https://youtu.be/t7cMe1qyPDQ

Strona na facebooku:
https://www.facebook.com/kantorwparyzu/

Paweł Zapendowski

Dramaturgia, muzyka, malarstwo. Spektakle autorskie: "Noc Trakla" (2017 - 
Festiwal Trakl-Tat), "Kantor w Paryżu" (2016), "Trakl: Greta i Georg" (2016), 
"Jestem jaka jestem" (2013, Espace Beaujon - Paris), "Jak z Almodovara" (2013), 
"Kokaina (dzień 1 i 2)" (2010), "Budowniczy lalki" (2000), "Dzieci Rimbauda" (1997),
"Mgła na dzień dobry" (1995). Urodził się w Krakowie. Absolwent krakowskiej 
Akademii Muzycznej i ASP, gdzie studiował u wybitnych polskich scenografów: 
Jerzego Skarżyńskiego i Andrzeja Kreutza-Majewskiego. Związany z Piwnicą pod 
Baranami. Należy do ZPAP i SDP. Ma na koncie liczne realizacje teatralne 
i scenograficzne, koncerty, nagrania dla tv i radia, muzykę filmową, wystawy 
indywidualne i zbiorowe.

http://www.zapendowski.pl/
https://www.facebook.com/kantorwparyzu/
https://youtu.be/t7cMe1qyPDQ


Kantor w Pary uż  by  grany:ł

2017

10 lutego (piosenka francuska) - KFK
4 marca - KFK
24 marca - KFK
13 maja - KFK
9 września - KFK

2016

20 marca  (czytanie) - Klub herbaciany "Nie lubię 
poniedziałków" Kraków
18 kwietnia (premiera)- ŚOK
25 kwietnia - ŚOK
3 października - ŚOK
7 listopada - ŚOK

Aktorzy jacy wystąpili w "Kantorze w Paryżu":

Kantor, Biedna Dziewczyna
Izabella Grzybowska
Zuzanna Zając

Pan Wojtek z Paryża, sobowtór Kantora
Wojciech Gałziński

Żyd Wieczny Tułacz, aktor zespołu Kantora
Jacek Łukaszewski
Jakub Wierzejski
Marek Wolny

fotoreporter
Andrea G. Cattaneo

"ja"
Sarah Kościńska
Judyta Jakubińska

uliczna śpiewaczka
Sarah Kościńska

Wojciech Szpak - akordeon 



Jan Szczepański W24 - KANTOR w Paryżu z piosenką francuską

Czytaj wiecej: 
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jan_szczepanski_w24_kantor_w_paryzu_z_pio
senka_francuska_360301.html

Ja osobiście odebrałem to jako komedię muzyczną o aktorach polskich 
działających w teatrach zagranicznych. Po skończonym spektaklu Wojciech 
Gałziński powiedział mi, że wiele scen do scenariusza „Kantora w Paryżu” zrodziło 
się w jego głowie na podstawie jego własnych historii przeżytych poza granicami 
Polski na obczyźnie gównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzucił go los. 
Opowiadał o tym autorowi tekstów i reżyserowi Pawłowi Zapendowskiemu z którym
zetknął się przy realizacji jego poprzedniej sztuki „Jak z Aldomovara”. 

Zachęcony świetnym kolorowym plakatem i ulotkami z jakże trafnymi 
przyciągającymi sloganami w stylu KANTOR w PARYŻU z PIOSENKĄ 
FRANCUSKĄ, Pan Wojtek z Paryża. Poszedłem w ciemno na ten spektakl i nie 
zawiodłem się.

Jakże aktualna jest ta sztuka dzisiaj kiedy to głównym tematem medialnych 
doniesień w mass mediach jest problem masowej migracji rzesz uchodźców 
z ogarniętych pożogą wojenną terenów Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. 
Emigracja ludzi teatru, aktorów polskich na Zachód jaką pamiętał Wojtek Gałziński 
była całkowicie inna niż emigracja rzeźbiarzy czy malarzy. Ci ostatni szybko 
przebranżowiali się i aby przeżyć często stawali się uznanymi rzemieślnikami. 
Aktorzy mieli trudniej. Bez znajomości języków nie byli w stanie imponować 
opanowanymi tekstami polskich wieszczów. Chwytali się najprzeróżniejszych prac 
by przeżyć. Dopiero pojawienie się na Zachodzie Kantora, który w prawdzie był na 
początku niezrozumany ale był uznawany za awangardowego. I właśnie ta jego 
awangardawość zyskała mu od razu sławę. Kantor przygarniał polskich aktorów. 
O tym opowiada sztuka. Genialny pomysł, że Kantora gra kobieta i to bardzo 
młoda. Dla młodej aktorki propozycja zagrania Kantora okazała się świetnym 
debiutem, który pozwolił jej odkryć prawdę, że aktorstwo jest jej życiowym 
powołaniem. Ona właśnie jako kobieta wcielając się w postać i osobowość 
sławnego Kantora przykuwa widza bardziej niż zrobiłby to aktor mężczyzna.
 
W swoim wywiadzie udzielonym Jakubowi Wydrzyńskiemu, opublikowanym w 
tegorocznym marcowym numerze drukowanego programu w www.lamelli.com.pl , 
Paweł Zapendowski wspomniał o swoich planach napisania o Kantorze sztuki 
teatralnej pt. „Wigilia, Kantor i ja” niedługo po śmierci Kantora w 1990 roku. 
Ze sztuki tej reżyser przytoczył dwie sceny pokazujące alter-ego Zapendowskiego 
w wieku 10 lat. Wtedy to jako mały chłopiec idzie do Cricoteki by spotkać się 
z Kantorem widzianym przez niego w TV. Kantor jest zajęty- właśnie wyjeżdża 
do Paryża. Druga scena znowu w teatrze Cricoteka. Na spotkanie jest już jednak 
za późno - właśnie ma miejsce jego pogrzeb. To tak jak w życiu często bywa. 
Pierwsza scena pokazuje małego chłopca, który jeszcze nie dorósł do tego 
by Kantor się nim zajął i spotkanie jest niemożliwe a druga scena ukazuje 
niemożliwość spotkania bo jest już za późno. 

Jan Szczepański

http://www.lamelli.com.pl/
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