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ukazywania

Sułkowska

Szczęsna.

Znany dramaturg francuski , Marcel Achard, skłRda
gratulacje Robertowi Thomas z okazji przyznania mu
nagrody QUAI DES ORFEVRES za rok 1961/1962

mło

Thoa .as jest autorem jeszcze
Robert
dym.
w 1930 r. Jest FrancuUrodził się

Inspicjent:
Henryk Zandecki

zem. Bardzo wcześnie zaczął pasjonować s:ię
teatrem. W jego rodzinie nikt nie zdradzał zamiłowań aTtystycznych. Sam nie oglądał w
dzieciństwie żadnego przedstawienia teatralnego. Wcześnie jednak zaczął organizować
przedstawienia amato!l"skie i z dużym zainteresowaniem czytać sztuki drrukowane w „Petite
Illustration".
Pewnego razu piostanowił udać się do Paryża,
nie mając pieniędzy, ani znajom ych w stolicy.
3

Pracował

na poczcie. „Roznosiłem telegramy wspomina Thomas w jednym z wywiadów. To, co mnie pomagało w życiu najwięcej, to optymizm i pewność, że wreszcie któregoś dnia
zaspokoję swoje ambicje". Udało mu się wkrótce zaangażować do jednego z teatrów pm·yskich.
W roku 1950 powierzono mu zastępstwo
w jakiejś większej iroli w komedii muzycznej.
Odtąd grywał z powodzeniem przez trzy lata
w różnych teatrach i kabaretach zarrówno
w Parryżu jak i na prowincji.
W tym czasie zaczął już pisać sztuki. Napisał
ich około dziesięciu zanim jedną z nich wystawiono. P:remiera „Ośmiu kiobiet" odbyła się
w roku 1958 w Nicei. Tam też w następnym Toku wystawiono „Łączni~kę".
Pierwszą sztuką Thomasa graną w Paryżu
była „Pułapka na samotnego mężczyznę" (1960).
W rok później wystawiono w Teatrze Edwac.rda
VII „Osiem kiobiet". Obie sztuki otrzymały w sezonie 1961/62 jedną z nagród Paryża.
Dziś Robert Thomas jest aµtorem barrdzo popularnym, grywanym nie tylko we Francji, ale
w całej EUJTopie. I w Polsce grane są obecnie
dwie sensacyjne sztuki Thomasa: „Osiem kobiet" i „Pułapka na samotnego mężczyznę".
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RODZINA:
Gaby - matka, wytworna, rasowa, typ „idealnej mieszczki". Lubi wygody, swojego kirawca, swoje dwie cÓTeczki oraz swojego męża,
oczywiście ...

jej starsza córka,
Studiuje w Anglii, co
rego tonu ...

Zuzanna -

wdzięku.

świeża,
należy

pełna

do dob-

Katarzyna - jej młodsza córka, szelma, bardzo
w stylu „nowej fali". Przepada za powieścia
mi kiryminalnymi, którymi się zaczytuje po
nocach. Błazen w rodzinie. Nie nadaje się do
prezentacji w wytwornym towarzystwie ...
Starsza Pani - babcia, trochę prowincjonalna,
przeszła przez niejedno w życiu. Obecnie dba
o swoją rrentę, o swoje osobiste wygody. Została przygarnięta do domu swojej córki,
uwielbia swoją rodzinę (tak ona sama twierdzi).

siostra Gaby, zgorzkniała, ciągle się
na wszystko, na wsz.ystkJi.ch, na cały
świat. Wszystkie jej Wysiłki znalezienia męża
spełzły na niczym. Teraz mści się na całej
rodzinie za te jej niepowodzenia życiowe. Lubi dobirze zjeść ...

Augusta ska,rży
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SŁUŻBA DOMO WA:

Chanel - kobieta powabna, wychowała dziewczynki Gaby. Czuje się członkiem rodziny. Na
pewno wie o niejednej tajemnicy rodzinnej
tego domu, ale nie zdTadzi jej nikomu. Zacna
kobieta - niewątpliwie ...
Luiza - nowozaangażowana pokojówka, ładna
dziewczyna, ale dość bezczelna i przewrotna ... Nie pozwala sobie deptać po piętach ...
ORAZ TA, KTÓREJ
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SPODZIEWAJĄ :

Pierrette - przystojna kobieta, wyniosła, energiczna, wyrachowana tancerka, „która kiedyś
tańczyła nago".

W PARYŻU
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W BERLINIE

W MADRYCIE

W AMSTERDAMIE

Kr11t11ka. par11t>ka o t>złuefl:
OSIEM KOBIET
MAURICE CIANTAR:
Sztuka kryminalna bez policjantów i bez kogokolwiek 7. zewnątrz, z wyjątkiem niewidzialnej ofiary. W tym upozorowanym mizogenizmie „Ośmiu ko biet" należy doszukiwać się przede wszystkim satyry
na rodzinę.
Przez swoją ostrą zjadliwość sztuka łączy w sobie
„Rodzino, nienawidzę cię" Andre Gide'a z „Kłębowi
skiem żmij" Franc;ois Mauriaca. Z tą tylko różnicą,
że Robert Thomas przedstawia wszystko bardziej hu morystyczni!'. A humor ten pojawia się zawsze niespodzit>wanie. Ledwie zdążyliśmy się roześmiać, a już
zostaliśmy zaintrygowani nową sytuacją dramatyczną. Hitchcock znalazł tu swojego konkurenta.

Paris-Jour
PAUL GORDEUX :

W HELSINKACH

W atmosferze, która przypomina trochę „Niebezpieczny zakręt" Priestleya, każda z ośmiu kobiet
oskarża i broni się, lecz przy okazji, niemal mimo
woli, demaskuje siebie i wywołuje nowe wątpliwości .
.Test to jakieś generalne negliżowanie, gdzie nikt nie
wydaje się niewinnym oraz bezwzględne sondowanie
głębin duszy kobiecej. Zapomina się w tym momencie o kryminalnej intrydze i nie widzi się nic więcej
poza okrutną komedią ludzką, ostrą psychologicznie
i prawdziwą.
Aby wywołać śmiech, autor spożytkowuje po drodze cały repertuar gagów, wzbudzając wśród publiczności wybuchy śmiechu.

France - Soir
GEORGES

LER~1INIER:

Istnieje pewien styl zabawnej angielskiej komedii
kryminalnej. Robert Thomas bez uciekania się do
naśladownictwa znajduje jakiś ton, klimat paryski.

Le Parisien - Libere
IO

Il

W REPERTUARZE
TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ:
Juliusz Słowacki
MAZEPA

Daniel Defoe
PRZYPADKI ROBINSONA KRUZOE

Shimon Wincelberg
KATAKI czyli WRór.
{
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DYREKTORA:
Karol Czapek
ZARAZA

BIAŁA

Lesław M. Bartelski
PIERWSZA MIŁOŚĆ

Michał Bałucki

GRUBE RYBY

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH:
Kierownik techniczny p. o. Maksymilian Rohn,
Stolarnia - Teobald Orzechowski, Malarnia - Józef
Zamyślewski, Pracownie krawieckie: męska -Antoni
Sołobodowski, damska Zofia Lewandowska, Rekwi:i:yty - Jan Pokorski, Główny elektryk - Tadeusz
Szyming

WYDAWCA:
TEATR ZIEMI POMORSKIEJ
W GRUDZIĄDZU
GrZGraf. 215 - 28.1.65 - Gz-18/23 - 2500
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