


to się robi 

Biuro teatralnych producentów, Bruce'a 
Jordana i Marylin Abrams, w Chicago jest rniej
scem znanym i kojarzonyrn z jedną z najsłynniej
szych w teatrze komedią pod tytułem Szalone no
życzki. Afisze, zdjęcia, nagrody, listy, entuzjastycz
ne recenzje, wspaniałe statystyki dowodzą, że ma 
się tu do czyni enia z wielkim sukcesem w nieła
twej dziedzinie show businessu, dużymi pieniędz
mi i z rozbudowaną strategią marketingową, by 
ten sukces trwał. Wśród rozlicznych pamiątek i 
dokumentów jest tylko jeden, który przypomina 
daleką przeszłość: na ścianie biura wisi oprawio
ny w ramki fragment listu. Pisał go w 1976 roku 
Bruce Jordan do Marylin Abrams, a rzeczony frag
ment brzmi: "Marylin, znalazłem sztukę i jeśli mo
glibyśmy mieć prawa autorskie, to byłby to świet
ny kawałek do wystawienia." 

Jordan pisał o tekście zapomnianej niemieckiej 
sztuki z 1965 roku Paula Partnera Scherenschnitt. 
Paul Partner (1925--1984) urodził się w.Wupper
talu, studiował germanistykę, romanistykę i filo
zofię; od 1958 roku do śmierci mieszkał w Szwaj
carii ; byl pisarzem, badaczem zjawisk kulturo
wych, reżyserem, kierował zespołem aktorskim, 

był tłumaczem, wydawcą. Intere
sował go odbiorca literatury, jego 
stosunek do sztuki. Scherenschnitt 
jest solidnie, ponuro napisanym 
dla teatru kryminałem , który 
wśród wielu podobnych, opartych 
na popełnionym morderstwie i 
policyjnym dochodzeniu, odzna
czał się tym znaczącym szczegó-

Paul Portner 

w Ameryce 

łem, że w finale spektaklu publiczność głosowała 

kto zabił. W zamierzeniu Partnera sztuka ta mia
ła pełnić w teatrze rolę psychodramy. 

Pierwsza amerykańska wersja sztuki Partnera 
nosiła zaczepny tytuł Whodunit (Kto to zrobił) i 
była grana w GeVa Theatre w Rochester 
z Brucem Jordanem w roli fryzjera Toniego. Wpi
sane w sztukę głosowanie publiczności, chętnie 
przez nią podejmowane, interesowało Jordana 
na każdym przedstawieniu. Twierdzi, ż e sztuka 
Partnera zapoczątkowała istnienie w Ameryce te
atru interaktywnego. 

Więc z Rochester pisał Jordan wspomniany 
wyżej list do Marylin Abrams, która spokojnie żyła 
z rodziną w Albany N.Y., z Rochester zabrał tekst 
kryminału i wkrótce namówił Abrams do zajęcia 
się sztuką. Za 50.000 dolarów kupili pełne prawa 
autorskie i kiedy piękna miejscowość Lake Geor
ge N.Y. zapełnitiła się turystami szukającymi oka
zji do miłego spędzenia czasu, Abrams i Jordan, 
byli nauczyciele i pasjonaci teatru , grali sztukę 
Partnera w Dinner Theatre. Nieco skróconą , bez 
nadmiernej powagi i psychologii i zawsze byli 

ciekawi finału, owego głosowania 
publiczności, jej odpowiedzi na 
tytułowe pytanie Whodunit. Pu
bi iczności nie musieli długo na
mawiać , ona bardzo chętnie od
powiadała na propozycję akto
rów, brała nieoczekiwany dla sie
bie udziału w zakończeniu sztuki 
i decydowała o losach bohate
rów. Abrams wspomina, że było to 
"absolutnie magiczne zdarzenie" i 
z niego wzięła się myśl , że warto tę 
chętnie współpracującą publicz
ność wykorzystać w dużo więk
szym stopniu . Jednocześnie, jak 
opowiadają oboje, dzieri po dniu, 
powoli, lecz twórczo i konsekwent
nie, psychodrama Partnera zamie
niała się w rzecz nową -- skrzyżo

wanie kryminału z komedią, co 
zdaniem Abrarns, jest najsilniejszą 
formą rozrywki. Adaptacja polega
ła na takim poprowadzeniu dzia
łań aktorów, konstruowaniu scen i 
dialogów, by w teatralnym śledz
twie publiczność chciała rozpocząć 
rozmowy z aktorami. 

By ten cel osiągnąć bez spe
cja 1 nego trudu sztuka powinna 
być przyjazna dla widzów, ternu 
zaś miało sprzyjać miejsce akcji 
-- każdemu dobrze znany salon 



fryzjerski, także bardzo typowi bohate
rowie, tacy, jakich można spotkać każde

go dnia, w reszcie rzecz naj ważniej sza: 

tekst w gła szany ze sceny musi być moc
no związany z mi ejscowośc i c:i , w której 
teatr gra tę sztukę. Wszystkie rea lia po
winn być dla publi czności czytelne. (Taki 
w arun ek st awi ają Abrams i Jordan auto
rom prze kł adów na obce j ęzy ki i r żyse
rom Sza lonych nożyczek.) 

Więc kiedy sztuka Partnera ulegała w 
Lake George z naczącym przemi anom i 
podoba ła s ię public z ności, dosz ło do 
pewnej niepozornej, takiej jakich w iele, 
rozmowy, która wkrótce zmienił a hi sto
rię życ i a dwojga ludzi . Na przedstawie
nie pr·zybyli turyści z Bostonu i oni, w r z
mowie po spektaklu , zapytali Jordan : -
„ Ki edy przywieziesz to do Bostonu ?" - 11To 
świetny pon1ysł" - odpowiedzieli Bruce i 
Jordan. 

Pojechali do Bostonu, w mieszkaniu 
zorganizowali biuro, wynaj ę li mały te
atrzyk, skompletowali zespół aktorski , 
wreszc ie . ztuce dali zupełnie nowy tytuł : 

Szalone nożyczki i z dniem 29 styczni a 
1980 roku zmienili s i ę w ludzi bogatych i 
szczęśliwy h. Także od tego dnia ponoszą 
trud nadzorowania licznych, coraz liczniej
szych realizacji sztuki na całym świecie. 

Szalone nożyc ki w Bostonie (do dzi ś 

od 1980), potem w Chicago (do dziś od 
19 8 2) , wkrótce w Waszyn gtonie , 

San Franci sco, Montrea lu, Barce lonie, 
Tel Awiwie, Budapeszc ie, M elbourne, 
Londyni e, Hono lulu i w wielu innych du
żych i małyc h miastach - wszędzie tam 
Szalone nożyczki odniosły sukces. 

Siedmiokrotnie czytelni Boston Glo-
be przyznali Szalonym nożyczkom nagro
dę "Najlepsza komedia roku". Trzykrotnie 
w ankiecie Chicago Tribune czytelnicy ga
zety glosowa li na Szalone nożyczki jako 
"Najlep szą sztukę roku" . Nożyczki zdo
były wyróżnien ie pisarzy America's Ra
ven Award, przyznawane utworom z wą t

kami kryminalnymi oraz prestiżową na
grodę Ch arli ego Chaplina, którą nagradza 
się komedie. W 1997 roku Sza lone no
życzki zostały wpisane do Światowej Ks ię
gi Rekordów Cuinnessa jako najdłużej bez 
przerwy grana sztuka (nie będąca musi
ca lem!) w hi storii amerykańskiego teatru. 

Bruce Jordan pytany o tajemnicę tak 
wielkiego powodzenia i sukcesu sztuki 
odpowiada krótko: "Bo jest śmiesz na!" I 
dodaje, że klu czowym, obok działa ń ak
torów i ich inwencji komediowej, jest w 
przedstawieniu udział publiczności, któ
ry staje s ię dodatkowym źródłem zaba
wy. "Widzowie cz uj ą si ę ważni , a my im 
na to pozwalamy. Wykrzykują różne pod
powiedzi , protestuj ą głośno gdy na sce
nie detektyw przeoczył co ś oczywistego 
lub poplątał zdarzenia, dyskutują z boha
terami sztuki, d ają im rady, pouczają i - Bruce Jordan 1 Marylin Abrams. Producenci Szalonych nożyczek. 



co ważne - bawią się tą sytu acją. Każdy 

może się odezwać, wtrącić swoje trzy gro
sze, jest pełna demokracja. My tylko do 
tego zachęcamy, ale nie musimy długo, 

publiczność natychmi ast reaguje. A gdy 
na koniec widzowie glosują to widać, że 

maj ą wielką radość w decydowa niu o tym 
kto zabił. A my n1ówimy wtedy skromnie: 
Gramy tak, jak chcecie. Bardzo ważne są 
dwa elementy - czas: dzisiaj ; dialogi: do
tyczą miejsca, w którym sztu ka jest gra
na. Dowcipy, wszelkie gagi muszą odno
si ć s ię do specyfiki mi asta, także jego in
stytucji, grup zawodowych, znanych 
mi eszkańców. Nic, co mówią aktorzy, nie 
może być dla widza n iezrozumiale. Dla 
aktorów są to z upełnie nowe zadania, bo 
tekst musi być odz iennie aktualizowany, 
więc oni kJ.~dego dnia pól godziny przed 
przedstawieniem czytają lokalne gazety, 
by wszelkie nowe, ważne, także sensacyj
ne zdarzenia rnogly znaleźć się w dialo
gach na scenie. Dochodzi więc trudny 
element improwizacji, sprawdzania no
wych dowc ipów, uważnego słu c h a nia 

re ak j i publi znośc i i podejmowania na
tych miastowej de yz ji , czy dowcip moż
na rozwinąć, zatrzymać taką wersję, czy 
ją odrz uci ć . Aktorzy powinni miec: wie
dzę o publicznośc i - skąd przyjechała, w 
jakim jest wieku, jak jest ubrana, czy ktoś 
szczególn y og l ąda przedstawienie - to 
wszystko możn a i warto skomentować na 

scenie i tym zaskoczyć widzów. Dlatego 
specjalny wysłannik aktorów kontaktuje 
się z działem biletów zbiorowych, obser
wuje wchodzącą do teatru publiczność i 
śpi eszy z w i adomościami za kulisy. Nic 
dziwnego, przecież te informacje staną się 
podstawą nowych dialogów, może dow
cipów, gagów, a ta codziennie inna pu
bliczność stanie się 7. aktorem Szalonych 
nożyczek. Dzi ę ki niej każde przedstawie
nie jest odmienne, co z kolei fascynuje 
aktorów, którzy prowadzą swoje statysty
ki na kogo najczęśc iej widzowie głosuj ą ." 

Krytyka przyjęła Szalone nożyczki bar
dzo przychylnie i tyrn samym przyczyni
ła się do sukcesu frekwencyjnego przed
stawienia, bo teatralna recenzja ma w USA 
kolosa lny wpływ na pozostanie sztuki na 
afiszu, komplety w idzów i dochody -- po
zytywna je pomnaża, zła - wręcz prze
ciwnie. "To nie Szekspir, na pewno ... ", 
"Nie jest to Czechow, nawet nie KJufmann 
i Hart ... ", "Dokładni e nie jest to Hamlet. .. " 
etc., etc. - tak rozpoczyn ały si ę recenzje, 
lecz po krótkim "ale" sypał y się komple
menty, entuzjastycznie formułowane po
zytywne oceny i stwierdzenia, że w ga
tunku "komedii kto to zrobił" (comedy 
whodunit) Szalone noży zki s ą doskona
le, świetne, pomysłowe, zaskakujące, sza
lone, ś mieszne, zabawne, zwariowane. 
"Idź. Idź cztery razy. To jest szal!" -- na
mawiał czytelników recenzent Austin 

American Statesman, Michael Barnes. Pi
sano, i miał to być komplement, że ta ko
medi a to połączenie sztuk Stalowe ma
gnolie i Pułapka na myszy. (Pierwszy tytuł 
kryje popularną kobiecą sztukę, której 
akcja toczy się w salonie fryzjerskim, a 
dialogi dotyczą spraw związanych z 
życiem przeciętnych mieszkar1ców mia
steczka; w Polsce bard ziej znana jest 
wersja filmowa sztuki; drugi tytuł to oczy
wiśc ie najsłynni ej szy kryminał mistrzyni 
gatunku, Aghaty Christie.); pisano, że Sza
lone nożyczki mają szansę stać się ame
ry ka11 ską odpowiedzią na brytyjski rekord 

Pułapki na myszy. Z opini ami krytyki zga
dzała się pub I iczność, a na frekwencję 
duży wpływ miały prywatne rozmowy 
tych, którzy już spektakl widzieli i na pój
śc ie do teatru namawiali innych . Nieustan
nie rosła (i stale rośnie) liczba zagranych 
przedstawień , liczba przychodzących na 
Nożyczki widzów. Produ cenci zarobili 
miliony dolarów. 

"Ostatecznie - powiedziała Lind a 
Robinson , aktorka grająca Barbarę- Sza
lone nożyczki mogą stać się McDo
nald 'sem amerykar\skiego teatru. Na
zwij je: McTea tr." 

lnform<ic je pochodzą z materiałów rek lamowych przysłanyc h przez Cranberry Productions Inc. Marylin Abrams 
and Bruce Jordan . 

Na język polski Szalone nożyczki prze łoży ł a (we rsj a dla Warszawy) El ż bi eta Woźniak , kt ó ra 
publiczności znana Jest z przek ładów s ły nnyc h fars Raya Cooneya (Ra tuj s ię kto może, granej też w 
Polsce pod t ytułem Mayday, Hotel Westminster, Okno na parlament, Wszystko w rodzinie) i Je go 
syna , Michaela (Z rączki do rączki). Przełożyła także: Sza lelis two Jerzego Ili Bennetta , Nagle zas tęp
stwo Ludwiga, Pomys ł na morderstwo Ta ylora. Od 1982 roku mieszka w Londynie. 
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Antoni Wzięty Jacek Łuczak 
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Rzecz dzieje się w salonie fryzjerskim Szalone nożyczki. 

przełożyła Elżbieta Woźniak 
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Prapremiera polska 28 marca 1999. 
Prawa autorskie reprezentuje AD iT. W e współpracy z Crandberry Produ ctons Inc. 



Aktorzy Szalonych Nożyczek 

Barbara Laul<s 

Najpierw były studia aktorskie we w ro
cławskiej szkole teatra lnej ( ukończone w 1982 
roku), a potem typowa i przydatna aktorska 
wędrówka - praca w teatrach w Płocku, Zi e
lonej Górze, Opolu. W zgodzie z wa run kami 
zcv nętrznym i g ra ł a An ie; w adaptacji powie
śc i M ontgom .r Ania z Zi('-
lonego WLgc3rza i Kl a rę w 
Ślubach pci nicrisk ich Fr -
dry, i Hesi~ w Muralnośc i 

pani OulsJ.:iej Zct rol sk iej. 
B y ł a t ż Wrói ką i H ar
fi;ir k ą w WyL1vo lc niu , 
P ,rnną w Akropolis Wy
sp i ;11iskiego, Zoi i<J w }c1nic 
lv1c1 r ie ju Wśc ie kl icy, 

Sio;.tr,1 AnncJ w Wa riaci • 
i z.i konniry Wi tkacego, 
Jan e w Happy Endz ie· 
La1H_· . . cl 1991 roku 13a r
b.:i ra l auk j e~t łódz 

kim Teatrze Powszech
nym. Na pucz,1(ku: Hc
l cn ćl w tv liło<ci i gn iewie 
O~born c' a , Lalka w l'u 
uy w teatrze CO ;o M.:i-
1 szh. i, Essie w 1arsie I or
Sd to nie' wsz stko Harla 
i Ka ufmann ;:i i s ł y nna 

rola: O na \ Tutarn Scha
e 1 fe r a. Słynna , bo 

brawurowo zagrana, bo obsypana nagrodami 
na teatralnych festiwa lach w Szczecinie, Ka 
liszu, Warszawie i wyróżniona łódzką Złotą 
Maską przyznaną za n a jl e pszą mię kob i ec ą 
w sezonie 1992/Cn . Po czterech latach zno
wu zag ra ł a w dwuosobowej sztuce i znowu, 
jak w Tutam, z Broni s ławem Wrocławskim -
biła to ro la Diny w utworze Złotnikowa Prz y
szedł mężczyzna do kobiety. Wymieńmy jesz
cze główną ro lę w fa rsie Raya Coone 'a Okno 
na parlament, Pan ią Cooper w farsie tym ra
zem Michae la Coon ya z rc/CZki do rączki, 

A ktorkę w kob iecej wcrsj i Kwartetu Scha tre-
1·a, Anastazj N ibek w SLtucc W itka ego W 
małym dworku, Lue ll ę So;imcs w Naszym 
mieście W ildera, Pa ni ą Duppcri w komed ii 
Serrcau Królik Królik; i znów jest Dulska, 

le teraz Ba rbara Lauks gra Juli ,bicwiczow<J . 
z grom adzonych w t ~ atra lnym archiwum 

wyc inków prasowych daje s i ę u łoiy c' 

ni l'krr>t ką li stę okr ś l ·11, iakimi opi
sywano Ba rb ci r~ L<wks w rcn'n

L J<l -h - np. przeza bawna, św i et 

na, iyw i o ł owa , kobieca, c/ow
C11Jna, utalentowa na, wyr.i 

zi "t;:i, etc. , etc. Gdy inni 
mnoży li przymiotniki , 

Jeden z recenzent ów 
n a p i s a ł zw i ęź l e: 

" r a d yc yjn i e 
św it'lna". 



Aktorzy Szalonych Nożyczek 

Ewa Tucholska 

Studia w łódzkiej filmówce zakończy
ła (1992) wielkim sukcesem: za role Pani 
Smith w Łysej śpiewaczce Ionesco i tytu
łową w Agacie Duras zdobyła nagrodę na 
1 O. Przeglądzie Spektakli Dyplo
mowych Szkół Teatralnych. 
Od 1992 roku jest aktorką 
Teatru Pow szec hnego. 
Już w pierwszym sezonie 
zagrała dwie duże role -
Alison w Miłości i gnie
wie Osborne' a i Antygo
nę w tragedii Sofoklesa. 
Potem była efektowna 
Amalia w sztuce Nagy'ego 
lbusar, potem Sally w farsie 
Michaela Cooneya Z rączki do 
rączki. Gra Dianę w Ani z Zie
lonego Wzgórza wg Montgo
mery, Różę w Małym Księciu 

wg Saint-Exupery'ego, tytu- / 
!ową rolę w Balladynie Sło
wackiego, Ma rię w ko-
medii Serreau Królik 
Królik, Hankę w 
Moralnośc i pani 
Dulskiej Zapol-

ogromnie lubi , w Przebojach kabareto
wych pierwszyc h i drugich. Kilka lat 
ternu wzięła udział w konkursie Przeglą
du Piosenki Aktorskiej, nie dostała na
grody, ale przecież wyróżnieniem było 
zaproszenie aktorki do występu w kon -

cercie laureatów tego Przeglądu. Trudnej 
sztuki stepowania nauczyła się (i nadal ją 
doskonali) w Prywatnej Szkole Tańca Iriny 
Nowakowskiej w Warszawie. W duecie 

-

ze swoją nauczycielk ą wspa
ni.ale tańczyła , stepowała i 
śpiewała słynną piosenkę Ty 

masz w sobie coś na 
koncercie jubileuszo
wym Jana Szurmieja. 

skiej. Śpiewa, co Ew" „ rucho lskJ ( mali-i l w Jbusa rze Nagy' ego. (1994) 



Aktorzy Szalonych Nożyczek 

Andrzej Jakubas 

Po studiach we wrocławski ej sz kole 
teatralnej (1983) grał w teatrach w Gru
d zi ądz u (Franio w Szczęśc iu Frania 
Perz yńskiego), Bydgoszczy (Jasiek w We
selu Wyspiańskiego; Rycerz i Lud w Ry
cerzach Arystofanesa - za obie role został 
nagrodzon y na Festiwalu Teatrów 
Małych Form w Szcz ecinie w 
1986), w Radomiu (Juhas w Gałąz

ce rozmarynu Now akowski ego),w 
Teatrze Studyjnym w Łodz i; od 1991 
roku jest w zespole Teatru Po
wszechn ego . G rał międ z y 

innymi Karo la w Ciężkich 

czasach Bałuckiego, Gogo w 
Burzy w teatrze COCO Ma
le zki , Wacława w Zernście 
Fredry. Gra Reżysera w Na
szym mieście Wildera, Cho
chlika w Balladynie Słowac
kiego, Lotnika w Małym Księ
ciu wg Saint-Exupery'ego, Żoł
nierza w sztuce Serreau Królik 
Kró lik, Kazimierza Moczarskie-
go w adaptacji Rozmów z katem 
Mocza rski ego. Ze Zbigniewem Szcza- Andrzej Jakubas (Gogo) 

w Burzy w teatrze COCO Maleszki. (1992) 

[ 

I 
\ 

1 
\ 

M <J ciek 1V1ikulski ( 'l-1 / .. 
w M I I d y Ks1qL\' ) A u 

a ym Ksi~~c11 1 wg S.i int-F ' • . ~ rze1 /clkubds (Lotnik) 
xupe1y ego. { I 99-1 



Aktorzy Szalonych Nożyczek 

Piotr Lauks 

Jest absolwentem wydziału aktorskie
go szkoły teatralnej we Wrocławiu (1982). 
Zanim przyjechał do Łodzi pracował w 
teatrach w Płocku, Zielonej Górze i Opo
lu. Spośród wielu ról, które tam zagrał 
przypomnijmy Okularnika w sztuce Szuk
szyna Gdy obudzą się rankiem, Leonida
sa w Ciężkich cz asach Bałuckiego, Lan
celota w Smoku Szwarca, Gustawa w Ślu
bach panietiskich Fredry, Karmazyna w 
Wyzwoleniu Wyspiańskiego, Zbyszka w 
Moralności pani Dulskiej Zapolskiej , Aba
karowa w adaptacji prozy Hłaski Brud
ne czyny, Harry'ego w komedii Schis
gala Sie kochamy, Wacława w Mężu 
i żonie Fredry, Hektora w Akropolis 
Wyspiańskiego, Drmnia w Komedii 
omyłek Szekspira. On, bohater 
słynnej sztuki Głowackiego Po
lowanie na karaluchy, to ostat
nia rola Piotra Lauksa w te
atrze w Opolu i jedna z 
pierwszych w Teatrze 
Powszechnym w 
Łodzi, gdzie pracu-
je od 1991 roku. 
Nowym doświad-

czeniem aktorskim były tu dla niego role 
w farsach, które rychło stały się jego nie
mal specjalnością, przy wielkim aplauzie 
pub I iczności - Donald w utworze Forsa 
to nie wszystko Harta i Kaufmanna, Wil
ley w Oknie na parlamenC Stanley w Ra
tuj się kto może Raya Cooneya, Eryk w 
farsie Michaela Cooneya Z rączki do rącz
ki, Clive w O co biega Kinga. Był też Koz
droń w sztuce Witkacego W małym dwor

ku, jest nadal Schielke w 
Rozmowach z katem wg 
Moczarskiego, Karol 
Webb w Naszym mie

ście Wi I dera, 
Krugel w 

Graczach 
Gogola. 



Aktorzy Szalonych Nożyczek 

Jacel< Łuczak 
Urodzony w Łodz i. Wyksz t a łcony w 

Łodz i (VI LO, PWSF v i Tl. Z braku pie
niędzy w kasi e sz koły jego rok dyplomy 
musiał realizowac' w teatrze w E lbl ąg u 

(1 98.1) . Pobyt tani miał zasadn iczy wpł w 
na decyzję młodego akto-
r a o pow roc ie do 
Łocl z i. Dyrektoro
wi Te atr u Po 
wsz chnego, M i
rosławowi Szo-
n e rt o w i, z a-
wdz i ęcza ł 

angaż, ale przede wszystkim stworzoną 
szansę grania ró l. Sukces pr yszedł na
tychmiast - nagrod a za najlepszy debiut 
w roku 1985 za rolę Milosza Hrmy wada
ptacji powieśc i Hrabala Pociągi pod spe
cjalnym nadzorem. Potem grał m.in. M a
nekina 6. i Lokaja 2. w Balu manekinów 
Jasieńskiego, Brzd ąca w Piotrusiu Panu 
Rarry'ego, Piszczka/ Tyzbe w Śnie nocy 
letniej Szekspira, Reżysera w Aktorze 
Schaeff · ra, Papagena w wersji dla dz ieci 
Czarodziejskiego fletu M ozarta, A lbina w 
Ślubach panier'iskich Fred ry, Hrab iego 

Poc ieja w Karrnanioli Kulrno ej, Jirn
mi go w Miłośc i i gniewie O shor
ne'a, Chucka Baxtera w O bieccl n
kac h cacankach Simona, i a ło w 
frtr. ie O kno na µarlament Raya Co

oneya i Normana w farsie M ichae la 
Cooneya Z r<1czki do rączki. W bi eżq-

cy1n repertuarze Teatru Pow szechnego 
Jac k Łuczak gra Sk i erkę w Balladyn i Sło

wackiego, Pij aka w Ma l m Księciu wg 
Sa i n t - Exupćry' go, F rern iera i Poli cjantu 
w ztuc Serreau Królik Kró lik, A l k i ja 
w Gra zach Gogo lL1; jest kon i ransjerem 
i śp i ewa w 1. i 2. PrLebojach kabareto
wych, w 1ych ostatni ch, pt. Kocham Pary i , 
"rozśm i e:zc do ł e/ 11 

- jak pisan , a ocen<;> 
jego pracy w spektaklu Kal ina J e rąkow

ska w Gaze i W yb r z j ko riczy stw ier
dzeni rn : "to kabaretowy tal nt najuyst
sze j w ody. " 



Aktorzy Szalonych Nożyczek 

Artur Majewski 

Zaczął od muzyki. Naukę w szkole 
podstawowej łączył ze śpiewaniem w naj
słynniejszym polskim chórze Poznańskie 
Słowiki Stefana Stuligrosza. Czas szkoły 
ś redniej to również czas jego działania w 
młodzieżowym Teatrze Penetracje, pro
wadzonym przez Wiesława Komasę, skąd 
prosta droga prowadziła do szkoły teatral
nej . Tę skończył w 1984 roku w Krako
wie, a zawodu uczyli go Anna Polony, 
Jerzy Trela, Edward Lubaszenko. Na 2. 
Przeglądzie Spektakli Dyplomowych 
Szkól Teatralnych grał Lefranca w Ścisłym 
nadzorze Geneta i ta właśnie rola spowo
dowała, że został zaangażowany do Te
atru Powszechnego w Łodzi. Od razu zro
bił zastępstwo w roli Ferdynanda w Intry
dze i mihści Schillera. Potem śpiewał i 
grał w Śpiewniku domowym Moniuszki , 
Kramie z piosenkami Sch i li era, w spekta
klu Hej, to jeszcze nie koniec. Wymień
my jeszcze inne role Artura Majewskie
go: Giles Ralston w Pułapce na myszy 
Christie, Lokaj 1. i Manekin 3. w Balu 
manekinów J a sieńskiego, Tam ino w Cza
rodziejskim flecie Mozarta (wersja dla 
dzieci), Lucencjusz w Poskromieniu zło-

śnicy Szekspira. Dzisiaj , w bieżącym re
pertuarze Teatru Powszechnego gra Stra
cha na wróble w Czarodzieju z Krainy Oz 
Bauma, Latarnika w Małym księciu wg 
Saint-Exupery'ego, Filona w Balladynie 
Słowackiego, Strzałkę w Skąpcu Moliera, 
śpiewa w pierwszych Przebojach kabare
towych. Z miłości do jazzu nauczył się 
grać na saksofonie. Tę umiejętność udo
wodni/ w przedstawieniu Forsa to nie 
wszystko Harta i Kaufmanna, w którym 
grai na saksofonie standardy orkiestry 
Glenna Millera, co "Express Ilustrowany" 

w relacji z premiery odnoto
wał: "Osobne, gromkie 

brawa zebrał grający na 
saksofonie 

Artur Majewski." 

Artur Majewski (Filon) w Balladynie Słowackiego. (1998) 
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BANK 
PEKAO SA 

Dom Mody 
~------ -------.......... 

życzy Państwu niezapomnianych wrażeń 
w nadchodzącym sezonie teatralnym 

N ową kolekcję „Telin1eny" 
znajdą Państwo w salonach firmowych 

w Łodzi: ul. Piotrkowska 78 i Sienkiewicza 36 
oraz w salonach największych miast Polski 
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A ZWOLTEX -
LIDER NA POLSKIM RYNKU RĘCZNIKÓW I KOCÓW 
U nas możesz wybrać ręczniki, koce 1 płaszcze kąpielowe w całej palecie barw i wzorów. 

Ale nie tylko: codziennie w swojej łazience możesz mieć miękkie, 
puszyste ręczniki z eleganckimi bordiurami, 
aplikacjami i haftami. 

Ale nie tylko: nie musisz JUŻ szukać eleganckiego płaszcza 
kąpielowego w zagranicznych magazynach , 
bo znajdziesz go u nas. 

Ale nie tylko: ciepły, miły puszysty koc otuli Ciebie i Twoje 
dziecko we śnie , ekologiczne barwniki i prostota 
prania sprawia, że pozostaie on równie piękny, 
choć kolejne dni i noce będą płynąć. 

Fabryka Wyrobów Frotowych i Kocowych ZWOLTEX SA 
98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 64/66 

tel. (043) 823 46 29; fax (043) 823 46 15 

[ RENTSCH POLSKA ] 



ZESPÓŁ 
ELEKTROCIEPŁOWNI 

W ŁODZI 

90-972 Ł , d , . o z 6, ul. J. Andrzeiewskiej 5 tel. 675 50 OO fax 675 51 94 

STUDIO KEUNt 
GABINET KOSMETYCZNY „LASER" 
Łódź, ul. Gdańska 2Ztel. 630-27-15 

• POLLENA EWA S.A. 

~ 

WOLCZANKA 
Salony firmowe w lodzi: 
- P!otrkowska 38 - Wólczańska 243 
- Piotrkowska 210 - sklep ZA GROS/KW' I , o czanska 243 






