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KRYSTYNA HORODYŃSKA 

Dotty Otley 

No wifc trzymam słuchawkf. 
Odkładam słuchawkf 
i zostawiam sardynki. 

JERZY Z. NOWAK 

Lloyd Dallas 

Stop. chwilaczJ<f. mamy awarif. 

WAASZOSŁAW KMITA 

Garry Lejeune 

Nie przejmuj sif. 
kotlcu, to tylko próba 
techniczna. 

EWA KIBLER 

Brooka Ashton 

Dobrze, ale ja się pogubiłam. 

ELWIRA ROMAŃCZUK 

Poppy Norton Taylor 

Kurtyna w górę? 

LECH WIERZBOWSKI 

Frederick Fellowes 

Przepraszam was wszystkich, czy 
ja coś sknociłem? 

EWA WIERZBOWSKA 

Belinda Blair 

Co za uroczy zespól tak się milo, 
wesoło fXBCuje. 

IGNACY LEWANDOWSKI 

Tim Allgood 

Zrozum. że może wcale nie byt 
przedstawienia. 

JERZV GÓRNY 

Selsdon Mowbray 

Mam powtórzył wejściel 

Foto 
Andrzej Gałkin 

Zakład Fotograficzny 
Kalisz. ul. lazienna 1 



Michael Frayn 

(ur. 1933), pisarz, reporter, filozof z wyksztalcenia, 
autor pięciu powieści , licznych sztuk teatralnych 
i telewizyjnych, swoją „ autoteatralną" farsą Czego nie 
widać odniósł olbrzymi sukces w rodzinnej Anglii 
i w wi~u krajach europejskich. W Polsce, od chwili 
druku w „Dialogu" w 1984 r. sztuka Frayna nie schodzi 
praktycznie z afiszy. Od wieków temat i chwyt „teatru 
w teatrze" sprawdzają się znakomicie i najpewni~ nie 
raz jeszcze po ten zabieg sięgnie dramaturgia. 
Frayn skorzysta! z sukcesu sztuki, która " podgląda", 

ośmiesza i trochę kompromituje teatr, ale przede 
wszystkim jest znakomitą zabawą, i w 1990 r. pojawila 
się na scenie Aldwych Theatre jego kolejna „teatralna" 
farsa, look look której bohaterem (zbiorowym) jest 
publiczność. Tym razem jednak nie obylo się bez 
uszczypliwych uwag i zlośliwych rad recenzentów, 
którzy dość zgodnym chórem orzekli, że materialu 
starczalo na dwudziestominutowy skecz, a nie na 
dwugodzinne przedstawienie. Ale i ta sztuka, co warto 
podkreśl ić, zachowala charakterystyczne dla Frayna 
poczucie humoru, odrębny styl i język, a także ostre, 
choć nie nachalne portretowanie postaci. 
Frayn znakomicie pokazuje teatralną kuchn ię, jej 
smaczki, pikantnośc i , n aj różniejsze przyprawy, z 
których, mimo wszelkich przeciwności, rodzi się 

przecież jak i ś pasztet. A że nie zawsze jest on 
strawny? Tym jest śmieszniejszy . 
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Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Dom handlowy 

TO MIKA 
Kalisz, ul. Pułaskiego 51 

oferuje szeroki asortyment 
mebli domowych 

biurowych i sklepowych 

meblościanki 

zestawy stołowe 
sypialnie 

meble kuchenne 
zestawy wypoczynkowe 
stoły, krzesła i stoliki 

szafy 
kanapy i tapczany 

biurka 
krzesła i fotele obrotowe 

regały 

a ponadto lampy, 
wykładziny PCV, AGD 

i artykuły chemii gospodarczej 

UWAGA! Dla prowadzący~ działalność go~arC'lą 
prowadzimy sprzedaż mebli biurowych i Sklepowych 

bez podatku obrotowego. 



Teatr po leca 
swoich przyjaciół 

Największy producent 
tkanin dekoracyjnych 

dla instytucji artystycznych 
i nie tylko 

RUNOTEX S.A. 
Kalisz, ul. Chopina 25 

Społem 

Spółdzielczy Dom Handlowy 

TĘCZA 
NOWY RYN EK 9 

• • • 
zaprasza codziennie 
od godz. 8°0 do 1 g oo 

w soboty od godz. 8°0 do 1 5°0 

i życzy swoim klientom pomyślnych zakupów. 

Najw iększa w mieście oferta 
handlowa! 
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Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

„ELEKTRIM" 
Kalisz ul. Kanonicka 1 

tel. 734-60 

wszystko co związane jest 
z elektryczno.frią: 

przewody, lampy, bezpieczniki 
osprzęt, urządzenia grzewcze 

Salon 5/tórzany 

•scarU1 
Kalisz, ul. Babina 2 

/ 

"" 

oferuje szeroką gamę wyrobów ze skóry: 
wytworne torby i modne teczki, buty, 

kurtki i galanterię 
oraz detaliczną i hurtową sprzedaż 

środków do konserwacji skór 

firmy „Kiwi" 

Wybierasz się w podróż - wstąp do nas 



Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Ekskluzywna odzież? 
Damska i męska? 

„JOTES" 
J. i D. Sobczyńscy 

Kalisz, ul. Zamkowa 1 
~ 
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Kaliska Agencja Medyczna 

,,MEDIX'' 
Kalisz, ul. Majkowska 13a (Pałacyk) 

tel. 763-89 
zaprasza codziennie od godz. 16.00 

do gabinetów lekarskich o następujących 
specjalnościach: 

interna, pediatria, ginekologia, 
chirurgia, ortopedia, urologia, 
laryngologia, neurochirurgia, 
stomatologia, rehabilitacja, 

fizykoterapia, logopedia, psychologia. 

Umożliwiamy wykonanie następujących 
badań diagnostycznych: 

RTG, USG, badania analityczne, 
endoskopia, rektoskopia, 

audiometria, badanie nasienia. 

TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

Dyrektor administracyjny 
MACIEJ UJMA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
KRYSTYNA RUDA 

Kierownik techniczny 
EUGENIUSZ WAWRZYNIAK 

Kierownik dzialu elektryczno-elektronicznego 
KRZYSZTOF DUL 

Brygadzista sceny 
GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej 
BARBARA HUMELT 

krawieckiej męskiej 

JÓZEF PODOGRODZKI 

fryzjerskiej 
WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytor 
MACIEJ GÓRNICKI 

Elektrycy 
RAFAŁ JEZIERSKI. JANUSZ SZYCHTA 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUŻBIAK. GRZEGORZ KU$ 

Kwiaty na premierę dostarcza 
Gospodarstwo Ogrodnicze - Jadwiga i Witold Śniochowie 

Kalisz, ul. Konińska 2 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. 
Kase czynna codziennie oprócz poniedzialków od godz. 9. oo do 1300 

i na jedną godzi nę przed rozpoczęciem przedstawienia. 
w niedziele i święta - na dwie godziny przed spektaklem. 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
prosimy kierować do Biura Obsługi Widzów - tel. 730-47, B. 9 w . 29 




