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reżyseria - PIOTR DĄBROWSKI 6 „o t. /';f./ 3 

Wielbicieli talentu Raya Cooncya z pewnością ucieszy 
wiadomość, że ten znakomity aktor i dramaturg, produ
cent i reżyser, ulubienice West Endu i zdobywca Broad
wayu, obejmuje oto we władanie słynny londyński Płay
housc - budynek teatralny o ponad stuletniej historii; 
gmach, który ogląda! debiut Bernarda Shawa, gdzie 

Olivier, skąd BBC transmitowalo pierwsze koncerty The 
Beatles i The Rolling Stones. 
Przypomnijmy, że Ray Cooncy zadebiutował już jako 
chłopiec w roku 1946 w londyńskim Palace Theatrc. 
Kolejne dzicsi~ łat to terminowanie na rozmaitych 
scenach. Rozgłos zdobywa w zespole Briana Rix.a w Whito
hall Theatrc świetnymi rolami w „Dry Rot" i „Simplc 
Spymcn". W tym samym czasie Ray zaczyna pisać dla 
teatru. Obecnie jest autorem kilkunastu sztuk, które 
oglądał nic tylko Londyn - przetłumaczone na .blisko 
dwadzieścia mków, prezentowane były na scenach 
całego świata. Na Broadwayu kilka z nich zyskało mu 
sławę nic tylko jako autorowi, lecz także jako reżyserowi 
i aktorowi. 
(Na polski przełożono „Ratuj się kto może", „Okno na 
parlament", ,,Hotel Westminster"). 
Jako reżyser i producent Ray nic ogranicza się wyłącznic 
do własnej dramaturii. Wicie głośnych „przebojów" West 
Endu to jego dzieła. 

Teatralnym poczynaniom Cooncya przez wicie lat przy
świecało jedno gorące pragnienie - powołanie do życia 
teatru o wyraźnym profilu komediowym. W 1982 roku 
Ray przystąpił do realizacji swego projektu. Jego wysiłki 
zaowocowały w rok później utworzeniem Theatrc of 
Comedy. Zaczątkiem zespołu była grupa ok. 30 artystów 
- aktorów, pisarzy i reżyserów. Ich siedzibą został 

Shaftesbury Theatrc. 
W ciągu dziesięciu lat Ray Cooncy zrealizował w Teatrze 
Komedii ponad czterdzieści przedstawień. Do tego trzeba 
dodać przcdsięwzi~ związane z obcmością Teatru 
w radiu, telewizji i filmie. Niewyczerpany w twórczej 
aktywności Cooncy wciąż nic spoczywa na laurach. 
Dyrektorowanie Theatrc of Comedy przekazał Alanowi 
Strachanowi, własne zaś siły i zainteresowanie postanowił 
obecnie poświęcić temu, aby Playhousc Theatrc uczynić 
centrum życia kulturalnego. 
Znając jego zapał, entuzjazm i pracowitość, jesteśmy 
przekonani, że odniesie kolejny sukces. 
Z pożytkiem dla nas wszystkich. 

(Życzliwy) 
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A CROSS 

1. miejsce pracy Johna Smitha 
10. imię sąsiada 
11. rola reportera 
12. agencja, która pierwsza podała 

informację o wypadku na ... 
14. sąsiad z góry 
lS. Barbara 
16. na pierwszej stronie g~ty 
18. imię autora 
20. przestępstwo pana Smitha 
23. żona Kici 
25. siostra Mary 
'1:1. zrobił zdjęcie do gazety 
28. gra inspektora 
32. domniemana profesja Gardnera 
33. miejsce pracy Kici 
34. Gardner prywatnie 
35. niejeden na scenie 
36. w ręku reportera 

DOWN 

2. Stanley Gardner 
3. narzędzie zbrodni 
4. imię reżysera 
S. jedna z żon 
6. przyjaciółka Bobby'ego 
7. często dzwonił 
8. scenograf 
9. pan Smith dla znajomych 

13. główny bohater 
_ _. __ 17. pan Smith 

19. patron teatru 
21. jedna z żon 
22. Porterhouse 
24. Mary Smith po spektaklu 
26. gra pana Smitha 
29. Barbara prywatnie 
30. jeden z inspektorów po pracy 
31. jedno z podobieństw inspektorów 
32. przelała się przez sufit 

(m) 
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