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Jan Tomaszewicz 
Dawny aktor - grywał w Bydgosz
czy, później w warszawskiej Syre
nie poszedł w dyrektory, 
prowadzi w duumwiracie z Walde
marem Matuszewskim Lubuski Te
atr w Zielonej Górze. I oto przyszło 
mu wrócić do pierwszego zawodu 
jedną z najpiękniejszych ale I naj· 
bardziej wymagających ról w re
pertuarze klasycznym: 
Łopachlnem w "Wiśniowym sa
dzie". Rezultat zachwycający. Jego 
Łopachln w topornym, pogrubiają
cym sylwetkę paletku ma w oczach 
niepowstrzymaną, pijaną radość, 

że staje się właśclclelem wiśniowe
go sadu; kroczy nie widząc nic, 
kropi gafę za gafą. Połączenie pro
staka I dziecka: nie widziałem jesz
cze takiego Jermołaja bijącego 

Intensywnością przeżycia Ranie
wską, Gajewa. Wszystkich. 

Polityka 20.08.1994 r. 

rys. Arkadiusz Gacparski 

MICHAEL FRA YN 

Urodził się w 1933 r. w Londynie. 

S
tudiował filozofię w Cambrigde. W latach 1957-1963 pracował jako reporter I felietonista w dzienniku The Guardian, od 1963 na kolej
nych pięć lat przeniósł się do tygOdnika Observer- gdzie nadal jeszcze zamieszcza swoje reportaże z różnych krajów (Kuby, Izraela, 
Japonii, Szwecji). 

W latach 1965-1973 wydał pięć powieści I książek o problematyce fi lozoficznej. Jest laureatem nagród: im. Somerseta Maughama (1961), 
Howthorden (1967) i nagrody wydawców prasy· National Press Award (1970). 

Teatrem I dramaturgią zainte resował się w końcu lat siedemdziesiątyc h, pisząc najpierw dla telewizj i: Jamie (1968) i Birthday (1969). 
W roku 1970 zadebiutował w Garrick Theatra czterema jednoaktówkami pod wspólnym tytułem The Two of Us. Wkrótce powstały następne 
sztuki: The Sandboy (1970) , Alphabetical Order (1975) ·najlepsza komedia roku według opinii dziennikarzy Evenlng Standart, Ośle lata 
(Donkeys Years, 1976) · nagroda Stowarzyszenia Teatrów West Endu, z roku 1980 pochodzą Liberty Hall i Make and Breake ·również uz
nane za komedię roku, Czego nie widać (Noises Off, 1982), grana również w Polsce pod tytułem Z tytu, w Londynie osiągnęła ponad 1 OOO 
przedstawień, a przez rok szła na BrOdwayu , oraz Benefaktors (1985). 
Frayn jest również tłumaczem, główn ie z rosyjskiego. 

Przełożył Wiśniowy sad 1i Trzy siostry Czechowa I Płody edukacji Lwa Tołstoja . Zafascynowany twórczością Czechowa napisał dramat w 
oparciu o jego Płatonowa. 

Sztuki Frayna cechuje specyficzne połączenie wysokiego lotu komedii i wyrafinowanej farsy. Obok Ayckbourna I Shaffera należy do najwy
żej cenionych współczesnych autorów komedii, 
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Feeria gagów 
O tym jak widzowie teatralni 

spragnieni są dobrej komedii 
świadczy ostatnia frenetycznie 
oklaskiwana w Teatrze 
Wsp6łczesnym na "Scenie 19.15' 
komediofarsa 'Czego nie widać' 
Michaela Frayna, która jest już piątą 
premierą na tak zwanej małej 
scenie teatru na Mokotowskiej. (.„) 

Sztuka oparta jest na dosyć już 
wyeksploatowanym, ale tym razem 
rozegranym w sposób oryginalny i 
pełen zaskakującej inwencji, 
pomyśle dramatycznym: teatru w 
teatrze. 

Treść, jak w każdej farsie, jest 
dość błaha. Prowincjonalna trupa 
objazdowa teatru przygotowuje 
przedstawienie na kolejne toumee. 
Pierwszy akt pokazuje zespół 
kabotynowatych aktorów, bardzo 
podobnych do tych, których 
Reymont sportretował w 
'Komediantce', którzy pełn i 
wzajemnych pretensji, animozji, 
fochów i urazów przeprowadzają 
próbę generalną nowej sztuki, 
obserwowaną i korygowaną przez 
reżysera I obfitującą w rozmaite 
zabawne nieporozumienia 
kontrapunktowane rutynowymi 
gagami. Ten pierwszy akt jest 
wyraźnie przeciągnięty, trwa niemal 
półtorej godziny, zaś treść ramoty, 
którą w pocie czoła grają na scenie 
wędrowni komedianci jest raczej 
mało zabawna i opowiada o 
perypetiach państwa Phi lipa i Flavi! 
Brentów. Uciekajac przed 

natręctwem poborców podatkowych 
rzekomo udają się oni na urlop do 
Hiszpanii, w istocie zaś po kryjomu 
wracają do swej wiejskiej 
rezydencj i, gdzie oprócz 
pozostawionej tam gosposi Dolly 
Otley zastają agenta firmy 
handlującej typowymi angielskimi 
rezydencjami Rogera 
Tremplemaina i jego sekretarkę i 
kochankę w jednej osobie Vickl. 

Salon w wiejskiej rezydencji 
państwa Brentów ma czworo drzwi 
na parterze, czworo na antresoli, 
schody i okno. W tych drzwiach co 
chwila pojawiają się lub znikają za 
nimi bohaterowie komedii, zgodnie 
z absurdalną l ogiką farsy obfitującej 
w zupelnie karkołomne 
dramaturgicznie sytuacje i gagi na 
granicy czystego absurdu, tym 
bardziej groteskowego, że reżyser 
co chwila zatrzymuje akcję, by po 
skorygowaniu wznowić ją po 
kilkudziesięciu sekundach. 
Przypomina to technikę 
zatrzymywanych klapsami kadrów 
podczas kręcenia filmu. Wreszcie 
po wielu perypetiach próba dobiega 
końca. 

W drugim akcie oglądamy tę 
samą próbę od strony kulis. Tam, 
po drugiej stronie dekoracji, 
równolegle z akcją na scenie, 
aktorzy odgrywają w trzech 
czwartych pantomimiczne sceny 
poniekąd komplementarne do akcji 
sztuki, utrzymane w konwencji 
równie co one absurdalnej 
improwizacji, tyle że umotywowanej 
zarówno treśc i ą granej na scenie 
sztuki jak osobowością aktorów, 

Sardynki, 
torby, kartony 

stając się właściwym tematem, 
mimo że przez cały czas aktorzy 
nie rezygnują z grania. To 
właśnie uruchamia akcję. Farsa 
zaprezentowana w I akcie 
podczas przedpremierowej próby 
staje się podwójnie śmieszna, 
gdy oglądamy ją od zaplecza 
wprowadzeni w skomplikowaną 
sieć międzyludzkich powiązań . 
Ale prawdziwym zaskoczeniem 
jest akt Ili - pokaz rozsypującego 
się spektaklu, który odw iedził już 
wiele angielskich miasteczek 
docierając wreszcie do 
wymarzonego celu podróży, 
którym jest Stockton-on-Tees. 
Niewiele ma on wspólnego z 
przedpremierową próbą. Tak 
dalece, że tylko sardynki, torby i 
kartony, z którymi aktorzy nadal 

Z ARCHIWUM 

którzy przechOdz od scenicznej 
fikcji do zakulisowe ealności 
wchodzą w swoją prawdziwą kórę 
I grają siebie. 

To wielokrotne przechodzeni 
od fikcji do rzeczywistości w miarę 
upływu czasu nabiera 
kalejdoskopowego tempa i to do 
tego stopnia, że następuje 
całkowita osmoza scenicznej i 
zakulisowej dramaturgiiwydarzeń, 
co wzmacnia efekty farsowe, 
których prawdziwa fajerweńcowa 
erupcja nastąpi dopiero w akcie 
trzecim. Oglądamy w nim tę samą 
sztukę już po raz kolejny 
wystawianą podczas tourne, tym 
razem znowu od strony widowni, 
ale za to całkowicie uwolnioną z 
rygorów autorskich i aktorskich. 
Aktorzy są zblazowani i znudzeni 
grą, kolejne epizody reżyse ruje 
więc przypadek, aktorzy haftują, to 
jest dostosowują swe kwestie do 
nieoczekiwanych zwrotów akcji co 
w rezultacie zmienia cały trzeci akt 
w feerię gagów, absurdalnych aż do 
zupełnego ogłupien ia zbiegów 
okolicznoścl , które są jednakże 
czytelną kontynuacją w tej mierze 
fabuły obu poprzednich aktów, co 
oczywiście zwielokrotnia efekty 
komiczne i wprowadza widownię w 
rodzaj transu współuczestnictwa w 
tej scenicznej zgrywie, której 
alchemia jest tak prosta jak prosty 
jest zazwyczaj komizm farsy.( ... ) 

Marcin Kogge 

" Dziś" 1992 nr 7 

mają kłopoty, pozostają znakiem 
rozpoznawczym. Komizm 
sytuacji staje się absurdalny i 
wszyscy włącznie z samymi 
bohaterami mają wrażenie, że na 
scenie może się zdarzyć 
wszystko. Różne są reakcje na 
ten stres. Jedna z aktorek 
kurczowo trzyma się tekstu mimo 
nowo zaistn i ałych warunków. 
Ślub jednej z par nie 
przewidywany w teatralnym 
scenariuszu 'Co widać' staje się 
efektownym finałem 
definitywnym triumfem życ ia nad 
sztuką. ( ... ) 

Kalina Zalewska 
"Przegląd Powszechny• 1992 nr 6 

Tematem farsy Frayna są 
znikające i pojawiające się 
nieoczekiwanie talerze sardynek, 
torby 1 kartony, czyli I akt sztuki 
'Co widać' granej przez angielski 
teatr objazdowy. Naprawdę 
tematem są ludzie tworzący 
zespół teatralny. Tytuł całości 
'Czego nie widać' sugeruje, że 
zaglądamy tu pod podszewkę, za 
kulisy, z drugiej strony sceny. I 
rzeczywiście; li akt jest nawet 
demonstracją przedstawienia 
oglądanego od zaplecza, co 
samo w sobie jest 
emocjonującym spektaklem. Ale 
chodzi tu przede wszystkim o 
to, czego nie widać, a od czego 
w dużym stopniu spektakl 
zależy: o układy i zależności 
między członkami zespołu, 
uczucia miłości, niechęci, 
solidamoścl łączącej tych, 
którzy pracują na wspólny efekt, 
znajomość innych pozwalającą 
sterować ich poczynaniami. 
Życie prywatne tej specyficznej 
grupy ludzi wkracza na scenę 

Michael Frayn, "Czego nie widać". Przełożyl i z angielskiego 
Małgorzata Semil i Karol Jakubowicz. Reżyseria Macieja 
Englerta. Scenografia Marcina Stajewskiego. Występują: Marta 
Lipińska, Krzysztof Wakuliński Ewa Gawryluk, Krzysztof 
Kowalewski, Anna Majcher, Bronisław Pawlik, Agnieszka 
Suchora, Witold Wieliński, Marek Bargiełowski. Teatr 
Współczesny, premiera 2 lutego 1992 roku, w Warszawie. 

Coś się zmieniło ( .... ~ 

Teatr w 
teatrze ... 

Z tym motywem wiązano różne, 
nierzadko przeciwstawne sensy. 
Kiedy przedstawiano w teatrze 
sceniczne kulisy, chodziło często o 
kontrast między pięknem albo 
blichtrem sztuki i prawdą życia . 

Kiedy natomiast w ramach 
jednego przedstawienia pokazywano 
fragment innego, czyniono to na ogól 
po to, żeby postawić znak równania 
między życiem i teatrem. Frayn 
(chociaż niby przeciwstawia 
zaplecze - scenie) też stawia taki 
znak równania. Nie ma różnicy 
pomiędzy chaosem teatru i 
rzeczywistości. Tego żywiołu nikt 
okiełznać nie potrafi. Wszelkie próby 
zaprowadzenia ładu bałagan tylko 
potęgują. Jest w tym paradoks: 
chaos w farsie został jednak 
zarejestrowany i to z matematyczną 

precyzją. Więc może kryje si ę za tym 
myśl głębsza, taka mianowicie, że 
tylko dzięki sztuce można go 
ogarnąć, zapisać i tym samym 
opanować. 

I taki też sens nadrzędny wynika 
dla mnie z warszawskiego spektaklu 

najlepszego w guście i 
rzemieślniczym wykonaniu 
farsowego przedstawienia, jakie 
widziałem na polskich scenach. 
Rusza ono, jak trzeba, niespiesznie, 
żeby po niedług im czasie osiągnąć 
zawrotne tempo. Kiedy ta karuzela 
zaczyna si ę kręc ić , czujemy się 
mądrzejsi od scenicznych postaci, 
bo wierny ,kto i dlaczego spóźnia się 
na scenę i gdzie powinny być 
sardynki. W finale j uż tylko tyle, że 
nic się nie zgadza, ale śmiejemy się 
do rozpuku z absurdalnych w swoim 
uporze prób opanowania sytuacji. 
Maciej Englert dobrze poznał 
skomplikowany mechanizm tej farsy. 
Zrobił to tak dokładnie, że mógł 
sobie pozwolić zarówno na 
rezygnację z niekoniecznych 
operacji w 1eJ "komputerowym• 
autorskim programie, jak i na 
wprowadzenie do niego usprawnień , 
takich choćby jak przezabawna 
scenka z drzwiami, które u Frayna 
zacinają się naprawdę , a u Englerta -
choć działają dobrze - to jednak 
sprytny inspicjent (udany debiut 
Witolda Wielińskiego) długo je 
naprawia. · Farsa swoją precyzją, 
ilością działań i timingiem wymusza 
zespołowość gry. I tak grają na 
Mokotowskiej, ciesząc się przy tym 
radością z partnerowania. Nikt w 
dialogach nie kłamie. Postaci są 

z 

konturowane I 
zawsze utrzymane rygorach 
dobrego smaku. Wszysc rają w 
jednym stylu. W tym przedsta lentu 
nie ról chybionych, ale (coś w k cu 
zależy od aktorskie o 
doświadczenia, siły komicznej 
efektywności poszczególnych ró 
'rządzą" w nim aktorzy dojrzali. 
Marta Lipińska - bardzo zabawna w 
swojej powolności i zagubieniu, 
Bronisław Pawlik - jakże śmieszny i 
realistycznie prawdziwy w 
szczegółach przedstawianej postaci, 
oraz - przede wszystkim - Krzysztof 
Kowalewski, którego komizm (oparty 
na zasadzie świadomie opóźnianych 
reakcji) świetnie kontrastuje z 
szybkością i nadekspresją równie 
doskonałego w swojej roli Krzysztofa 
Wakulińskigo . 

Coś się zmienia. Jeszcze 
niedawno twierdzono, że w Polsce 
aktorzy nie potrafią grać farsy, że 
farsa dobrze wystawiona jest u nas 
zjawiskiem tak rzadkim jak 
dwugłowe cielę . Maciej Englert raz 
jeszcze dowiódł, że jest to okaz 
normalny. Przynajmniej w Teatrze 
Współczesnym. („.) 

Andrzet Wanat 
"Teatr" 1992 nr 415 

Sardynki wchodzą, 
sardynki wychodzą 

( ... ) A grana przez nich farsa? 
Jest antologią najklasyczniejszych 
chwytów i gagów gatunku: 
wszelkie możliwe qui pro quo, 
bliźn iacze podobieństwo 
nieznajomych, rozpoznanie się 
ojca i córeczki, ukrywanie się 

w głęb i , my widzimy z niego tylko 
blask reflektorów i słyszymy 
dialogi. Konstrukcja, jaką w tym 
akcie wymyślił Frayn, godna jest 
honorowego członkostwa 
towarzystw matematycznych. Oto 
na akcję granej na scenie farsy 
nakłada się teraz akcja druga -

scenicznym i zakulisowym, mnoż 
się gagi - znowu najklasyczniejsze 
chwyty farsowe: Frayn buduje 
farsę do kwadratu, proporcjonalnie 
potęgując śmiech na widowni. 

A czy możliwa jest farsa do 
sześcianu? Tę mamy w trzecim 
akcie, gdzie jesteśmy widownią 
oglądającą kolejne przedstawienie 
znów od przodu. Akcja zakulisowa 
od pierwszych kwestii nakłada się 
na akcję farsy, katastrofy 
przychodzą natychmiast i po paru 
kwestiach konstrukcja farsy wali 
się z efektownym trzaskiem. 

wszystkich przed wszystkimi, 
opadanie spodni, galopada 
pomyłek, etc. Dziesięcioro drzwi 
(też ż elazny warunek farsy) 
trzaska nieustannie, postacie 
sztuki kręcą się w farsowym 
kołowrotku , schodząc i wychodząc 
oraz wnosząc i wynosząc talerze 
sardynek. To ostatnie kompletnie 
nie ma sensu, ale brak sensu jest 
też istotnym atrybutem farsy, 
takim jak rozbieranki i nieustanne 
nieporozumienia. Dalej: ów akt 
farsy, który oglądal i śmy w 
pierwszym akcie jako próbę 
przedgeneralną, w drugim 
oglądamy już podczas jednego z 
przedstawień. Tyle że nasz punkt 
widzenia został odwrócony: 
siedzimy teraz za kulisami, 
oglądamy odwrotną stronę 

dekoracji, spektakl dla 
wyimaginowanej widowni toczy się 

zakulisowa, palna 
skomplikowanych konfliktów, 
starć, obrażania się, godzenia i 
mnóstwa innych uczuć. Rozgrywa 
się ona w formie pantomimy (w 
trakcie przedstawienia za kulisami 
si ę nie gada), zaś jej przebieg 
determinuje grana farsa: w 
najbardziej niestosownych 
momentach ktoś musi wyjść na 
scenę, bądź ktoś właśnie z niej 
schodzl. W miarę p i ętrzenia się 
kłopotów i nieporozum ień za 
kulisami, rośn ie też seria katastrof 
na scenie, łatanych rozpaczliwymi 
improwizacjami; rozeźlen i coraz 
bardziej artyśc i nieustannie robią 
sobie złośliwości na obu planach, 

Aktorzy improwizują, 
niespodzianka goni 
niespodziankę , gag goni gag, 
spektakl odrywa się od sceny i 
żegl uje w obłoki humoru 
absurdalnego. Tu już nie ma ani 
pól minuty pustej - bez gagu, bez 
śmiechu . ( ... ) 

Jacek Sieradzki 

"Teatr" 1985 nr7 

Teatr Współczesny we Wrocławiu : Z TYŁU Michaela Frayna. 
Przekład: Karol Jakubowicz, Małgorzata Semil , reżyseria: Grzegorz 
Warchoł, scenografia: Krzysztof Baumiller, Wiesław Olko. 
Prapremiera polska 20 IV 1985 
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TYLKO 
Grand Theatre 

w Weston - Super - Mare 
poniedziałek 14 stycznia 

3 przedsta'Wienia! Theatre Royal 
wGoole 

środa 13 lutego Początek sraektakli 
godzina 19 ° Theatr Miejski 

w Stocton - on Tees 
sobota 6 kwietnia 

ROBIN HOUSEMONGER 

CO WIDAĆ? 
Salon w wiejskim domu państwa Berentów. Jest środa po południu 

OSOBY: 

Mrs Clackett ....... DOTIYOTLEY 
Roger Tramplemain .. . .............. GARRY LEJEUNE 
Vicky .......... .................. ..... . ...... . . ........... BROOKE ASHTON 
Philipe Brent .. 
Flavia Brent ... 
Włamywacz 
Szejk ... 

........ .. FREDERICK FELLOWES 
............... BELINDA BLAIR 

.......................................................... .................. .. .......... ....... SELSDON MOWBRAY 
............. FREDERICK FELLOWES 

Reżyseria 
LLOYD DALLAS 

Inspicjent 
TIM ALLGOOD 

Asystent 
POPPY NORTON-TAYLOR 

Światowa prapremiera przed wyruszeniem na toumee europejskie! 
Osoby spóźnione nie będą do przerwy wpuszczone na widownię. 

Przypominamy o zakazie palenia tytoniu na widowni/ 

l 

'" t eatr lubuski 
w Zlalon•J G6rz• 

Premiera. wyjazdowa. 
12 listopa.dl2 godz. 1800 

~wiebodzin 

Premiera w siedzibie Teatru 
19 listopada., godz. 1900 

Zielona Gćra 

MICHAEL FRAYN 

CZEGO NIE WIDAĆ 
(Noises Off) 

Przekład: Karol Jakubowicz i Małgorzata Semil 

OSOBY: 

Dotty Otley 
Garry Lejeune 
Brooka Ashton 

Frederick Fellowes 
Belinda Blair 

Selsdon Mowbray 
Poppy Norton-Taylor 

Tim Allgood 
Lloyd Dallas 

Iwona Kotzur 
Janusz Młyński 
Tatiana Kołodziejska 
Sławomir Krzywiźniak 
Elżbieta Donimirska 
Wojciech Romanowski 
Beata Zygmuntowicz 
Jacek Wojciechowski 
Tomasz Karasiński 

Reżyseria 
JAN TOMASZEWICZ 

Kostiumy i aranżacja wnętrz 
Wiesława Janczewska 

Dekoracje 
Arkadiusz Gacparski 

Asystent 
Jarosław Wożniak 

Asystent reżysera: Janusz Młyński 

Inspicjent, sufler: Waldemar Trębacz 



Amerykańska "policja sceniczna", czyli kontrola sceny 

KONTROLA SCENY 

Nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie ................................................ „„„„.„ ................... „„ ..... „ 

WYKROC.{':ENIE GRZYWNA [ WYKROCZENIE GRZYWNA [ 

unatyzm, nieobecność w czasie akcji scenicznej 50$ 

[ ] Zgrywanie się 25$ 

[ ] Nieuzasadnione wysuwanie się na pieiwszy plan 50$ 

[ ] Deneiwujący manieryzm gry 75$ 

[ ] Świadome przerywanie gry 15$ 

[ ] Czekanie na swoją kwestię 90$ 

[ ] Czekanie na Godota (bierność na scenie) 20$ 

[ ] Pozbawiona smaku improwizacja 17$ 

[ ] Wydawanie dźwięków nie uzasadnionych tekstem 200$ 

[ ] Nieuzasadnione odwracanie uwagi widowni 

od gry kolegów 

[ ] Nieuzasadnione spowodowanie tego, 

że widownia nie zwraca uwagi na twoją grę 

CHARAKTERYZACJA 

[ ] Niewidoczna 

[ ] Groteskowa 

[ ] Naśladująca inną postać 

OGÓLNE WYKROCZENIA NA SCENIE 

[ ] Spóinione wejście na scenę 

[ ] Wejście na scenę nie objęte scenariuszem 

[ ] Niedopuszczalne zapachy ciała, nieświeży oddech 

[ ] Niekontrolowane objawy syndrom 

premenstrualnego 

INNE WYKROCZENIA NA SCENIE 

[ ] Pa trzenie na własne stopy 

[ ] Potykanie się o własne stopy 

[ ] Patrzenie na stopy kolegów 

[ ] Potykanie się o stopy kolegów 

[ ] Nie zapisane w scenariuszu dotykanie mebli 

[ ] Nie zapisane w scenariuszu dotykanie kolegów 

[ ] Wchodzenie w kwestię kolegom 

[ ] Deptanie kolegom po nogach 

[ ] Atakowanie partnerów rekwizytami 

[ ] Nieproszone wtrącanie się do reżyserii 

[ ] Drapanie się w momencie, 

kiedy się ma zastygnąć w bezruchu 

[ ] Zasypianie w momencie, 

kiedy się ma zastygnąć w bezruchu 

100$ 

300$ 

35$ 

75$ 

200$ 

45$ 

75$ 

100$ 

80$ 

50$ 

75$ 

100$ 

150$ 

60$ 

200$ 

125 $ 

60$ 

90$ 

500$ 

25$ 

50$ 

[ ] Poruszanie ustami, gdy kolega mówi kwestię 100$ 

8 

l l 
L 

bsceniczne użycie chronnych nakolanników 

[ ] Użycie kolegi jako rekwizytu 

[ ] Podskakiwanie, podrygiwanie, gapienie się 

[ ] Patrzenie na reżysera w sposób ośmieszający go 

[ ] Patrzenie na reżysera w sposób ośmieszający go 

i potrząsanie głową 

[ ] Wzorowanie się na spektaklu z przeszłości 

[ ] I rytująco ·wyrafinowane gesty 

[ ] Demencja nie objęta wskazówkami reżysera 

[ ] Niegodne podlizywanie się przełożonym 

[ ) Niegodne podlizywanie się personelowi teatru 

[ ] Niegodne podlizywanie się reżyserowi 

[ ] Cedzenie słów, seplenienie 

[ ] Gamoniowatość, wyciąganie szyi, 

pochylanie się na krześle 

[ ) Pochylanie się na boki, ciężkie stąpanie, 

chodzenie kołyszącym krokiem 

[ ] Zgłaszanie się na ochotnika do wykonania 

zadań nie objętych obowiązkami 

[ ) Zgłaszanie na ochotnika kolegi do zadań 

nie objętych obowiązkami 

[ ] Granie z tyłu łub z boku sceny 

[ ) Nadmierna gestykulacja rękami 

[ ] Sztuczny śmiech 

[ ] Tiki 

[ ] Odwoływanie się podczas prób do "motywacji" 

[ ] Pariodowanie gestów kolegów 

[ ] Zbyt gwałtowna reakcja na kwestie kolegów 

[ 1 Gra w stanie zatrucia 

[ ) Gra w stani silnego osłabienia 

( ] Uczynienie siebie ośrodkiem zainteresowania 

widowni przez naśladowanie zwierzęcia 

[ ) Uczynienie siebie ośrodkiem zainteresowania 

widowni przez usztywnienie ciała i pozostanie 

w bezruchu 

[ J Uczynienie si bie ośrodkiem zainteresowania 

widowni przez udawane zemdlenie 

o 
12$ 

75$ 

45$ 

50$ 

100$ 

50$ 

60$ 

50$ 

100$ 

200$ 

400$ 

45$ 

45$ 

45$ 

10$ 

900$ 

75$ 

85$ 

45$ 

65$ 

300$ 

200$ 

200$ 

300$ 

50$ 

200$ 

175$ 

375$ 

K RONIKA 
,,TL'' 

11• W sezonie 199411995 Teatr Lubuski powiększył 
swój zespól aktorski o panią Agatę Topę i p. 
Leszka Wojtaszka (oboje z Teatru im. AFredry 
z Gniezna) oraz p. Andrzeja Nowaka z 
wrocławskiego Teatru Współczesnego. Po 
długiej, bo aż rok trwającej przerwie 
urlopowej, wróciła do zespołu pani 
Małgorzata Król. 

11 • 2 września, o godz. 19.00 w Sati Im. Stanisława 

Hebanowsklego nastąpiła Inauguracja sezonu 

artystycznego 1994/1995. 

Tomasz A. Dutkiewicz zaprosił na premierę sztuki 
Adama Karolewskiego ''TRANSFUZJA" będąc jej 
reżyserem, scenografem I projektantem kostiumów. 
Muzykę napisał Romuald Kunikowski a kierownictwo 
muzyczne sprawuje Wiktor Sędzlńskl. 

W sztuce grają: Elżbieta Donlml1Ska, Tatiana 
Kolodzle/ska, Grażyna Sulikowska, Teresa 
Suchodolska, Agata Topa, Artur Be/Ing I Tomasz 
Karasiński. 

111• 10 września Teatr wznowił po przerwie ''Lekcję" 
Eugene Ionesco w reżyserii Krzysztofa 
Rościszewskiego i scenografii Ewy Strebejko. 
''Parabolę sceniczną o sfiksowanym profesorze i 
jego tępej uczennicy interpretować można 

wielorako, podkładać pod nią treści bardzo 
rozlegle" · napisał o tej sztuce Józef Kelera. W 
obsadzie zobaczyliśmy Małgorzatę Wower, Iwonę 
Kotzur i Lecha Gwita. 

111
• 22 września podczas uroczystej seąji Rady 

Miejskiej wręczono twórcom spektaklu "Pan 
Tadeusz" Zespołową Nagrodę Kulturalną 

Zielonej Góry za rok 1994. Nagrodę przyznano 
za promowanie miasta oraz upowszechnianie 
polskiej kultury w kraju i poza granicami. 

11• Tymczasem zespól "Pana Tadeusza" wrócił z bardzo 
udanego toumee po Litwie. W dniach od 7 do 13 
września teatralną we1Sję arcypoematu obejrzała 

publiczność Wilna (spektakle w Cell Konrada, Teatrze 
na Pohulance I dwóch polskich szkołach średnich: 
jedna Im. A. Mickiewicza, druga: Władysława 

Syrokomli), a także mieszkańcy Rudamlny, Bulvydllal, 
So/ecznlk I Troków. Klika tysięcy książek zebranych w 
Zielonej Górze zostało przekazanych młodemu 

pokoleniu Polaków w wymienionych 
miejscowościach. 

Zespól spotkał się z ogromną serdecznością litewskie/ 
Polonii I bardzo życzliwym przyjęciem miejscowych 
władz. 

11
• w dniach 18 do 25 września odbyły się n 

Winobraniowe Spotkania Teatralne. Na 
scenie Teatru Lubuskiego publiczność 

obejrzała "Gówniarzy" L. Kesslera w 
wykonaniu warszawskiego Teatru Nowego, 
''Audienqję V'' B. Schaeffera reżyserowaną 

przez Mikołaja Grabowskiego, "Sługę dwóch 
panów" Goldoniego w interpretacji 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z 
Koszalina. Z rewizytą przybył z Wilna Rosyjski 
Teatr Dramatyczny na Litwie. Rewanżem za 
spektakle "Pana Tadeusza" była ''Medea" 
Eurypidesa w reżyserii dyrektora Teatru L.M. 
Zaikauskasa. W "Spotkaniach" wzięły udział 
także przedstawienia Teatru Lubuskiego: 
''Antygona" w reżyserii Waldemara 
Matuszewskiego oraz "Smurfowisko" 
reżserowane przez Tomasza A Dutkiewicza. 
Akcentem końcowym był występ Śląskiego 
Teatru Tańca z Bytomia, który zaprezentował 
Wieczór tańca współczesnego w reżyserii i 
choreografii Jacka Łumińskiego. 

111* 2 października odbyła sip premiera 

sztuki Jerzego Koliby "Złoto króla 
Megamcma" w re:tyserii .Kl'ystyny 

Żylińskiej, ze scenograf i~ ~szarda 

Jaworskiego i muzykf Jerzego BecJuine. 

Grajfz Ewa Sikora, Dobrosława Trpbacz, 
Jerzy Lllmenta, Ludwik Schiller i Jan 

W}'Bock1. 

11• JO października Teatr Lubuski gościł w 
Furstenwa/de: aktorzy zielonogórskie} sceny 
wystąpili tam dwukrotnie z "Mlnlaluram;n w 
reżyserii Tomasza Brzezińskiego. Oparty na 
muzyce i działaniach plastycznych spektakl jest 
zrozumiały dla każdego widza bez względu na 
Język, którym ten się posługuje. Prezentacja 
przedstawienia, które zdobyło m.ln. uznanie 
dziecięcego jury festiwalu w Pile, połączona 

była z warsztatami. 
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Z-ca dyrekto 
dis administracyjno-te · czn~ 

ANDRZEJ TR~ Kl ~ 
• Koordynacja pracy artystyczn · "~ 

KRYSTYNAP 

• Biwo Obsługi Widz(lw • Erich Sega! "Love Story" 

GRA.ŻYNA ROGOWSl)A reżyseria : Tomasz A. Dutkiewicz 

W REPERTUARZE 

JOANNA BOCHENEK l\ • Samuel Becke tt, "Czekając na Godota" 
EW A MROZOWSKA re.żyseria : Krzysztof Ro~ciszewski 

• Bernard-Marie Kolt~, "Roberto Zucco" 
• Sekretariat reżyseri a: Waldemar Matuszewski 

ANNA TYTUŁA • Aleksander Fredro, "Damy i huza ry" 
' reżyseria : Wojciech Pokora 

FRANCISZEK TOMCZAK 

WIESŁAW ADAM 

JERZY MINEJKO 

• Dtwięk 
KRZYSZTOF HUCHW AJDA 

ANDRZEJ BERCZUK 

\\ • Sofokles, "Antygona" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

\ • David Willinger, "Andrea chodzi z d woma" 
\ reżyseria : Richard Rona ld Reineccius 
\ • Ray Cooney, "Mayday" 
\ reżyseria : Wojciech Pokora 
! • Eugene Ionesco, "Lekcja" 
\ reżyseria : Krzysztof Rościszewski 
\ • Antoni Czechow, "Wiśniowy sad '' 
\ reżyseria : Waldemar Ma tuszewski 
~ Artur Beling, Marek Zgaiński "Zas tępstwo" 
~ reżyseria : Artur Beling, Marek Zgaiński 

1 
W illiam Saroyan, "Zabawa jak nigdy" 

: ~yseria: Roman Kłosowski 

~ Adam Mickiewicz, "Pan Tad eu sz" 
I reżyseria: Waldemar Matuszewski 

• \Truman Capote, "Piękne dziecko" 
\ ~eżyseria : Waldemar Matuszewski 

• jl\dam Karolew ski, "Transfuzj a" 
\reżyseria: Tomasz A. Dutkiewicz 

i 

\ 
DLA DZIECI: 

• Jt\ n Brzechw a, "Kopciuszek" 
żyseria : Ewa Marcinkówna 

• " omedia Puncha" 
r żyseria: Luba Zarembińska 

Mieczkowski, "Były sobie świnki trzy" 
r żyseria: Bohdan Radkowski 

• E est Bryll, "Smurfowisko, czyli Gargamel złapany" 
r żyseria :Tomasz A. Dutkiewicz 

• p· tr Jerszow, "Konik Garbusek" 
r }'Seria: Aleksander Maksyrnia k 

• " ·niatury" 
r yseria: Tomasz Brzeziński 

• Jo chim Knau th, "I<siąże Portugalii" 
re· yseria: Adam Dzieciniak 

• W daw Brzezicki, "Pan Tward owski" 
re yseria:JerzyLamenta 

• Je y Koliba, "Złoto Króla Megamona" 
re yseria: Krystyna Żylińska 

.~--\ W PRZYGOTOWANIU 

• Aleksander Fredro, "Zem sta" 
reżyseria : Waldemar Matuszewski 

__ .......,.._.._wiUi~·tnftrtzń',__ ____ _ 

reżyseda:.Anna Proszkowska 

REDAKCJA PROGRAMU: Jlndrzej Buck i Anna Tokarska 

REZERWACJA BILETÓW 
TEL. ( 0-68) 27-20-56 do 59 

ZAKŁADY TKANIN DEKOQACYJNYCH 

d•ł••S.A. 
68-200 ŻAO_Y, ul. Broni Pancernej 6, Poland 

tel. 3091 fax 2306 telex 0432288 

PRODUKUJEMY t OFERUJEMY DO SPWDAŻY 

1. TKANINY DEKOQACYJNr: MEE>LOWE (TAPICER~KIE) 
* ŻBkardowc 
• nicielnicowe 
• plWlzopcx:lobnc z pt?.ydz szc.nilowych 
• biwelniane 
* drukowsne techniką l.rensferdruku 
* spccjslne8o p!?.CZDBCZCniB (trudnozepBlne) 

2. DZlANINY RMZLOWE KLMYCZNE 
ORAZ WYKONANE TECfINIKl\ WPROW ADZONECO W ĄTK.U 

* meblowe obiciowe * meblowe drukowane techniką t.rnn.sferdruku 
• zeslonowe 
* techniczne 

3. DYWA.~ I Cl10DN1Kl 
• boucle 
• st.rnyżonc wykonBne mcŁcx:fą dzianą 

4. NARZUTI', I'lIEŻNIKI. PODU~ZKI. MAKATKI 
5. OITRUJEMY U& UGI W ZAKRMIE: 
• bsrwienia 
• prz.ydz,cnia 
• Łkania 
* laminowania widowarstwowe8o wyrobów włókienniczych 

WE PRODUCE AND OFFER FOR SALEt 

1 rDRNITURE TAPE&TRY (UPftOW)TERY) 
* JucquB!'d fobriC!l 
* hame<!!S fobriC!l 
* plU8hlik.e made from chcnille yam 
• cotton fobriC!l 
• fabriC!l printed by spccial t.rnn.sferprinl technique 
• special purpose (slow - bumifl8) fubriC!l 

2. CLA~IC KNITI'ED f AI'lRim MADE IW U~ING WOVEN 
TIIQJW) TECI1NIQl!t 
• fumiturc t.apcst.ry 
• fumiturc fabricc printed by t.rensfcrprinl tcchnique 
• curlilins 
• for technical l1llC in indwit.ry 

3. CARP11'S AND STAIR - CARPIT~ 
• boucle 
• cut knitlcd carpct!I 

4. 5~PQEAOO, KILIM~. PILLOWS. TAPE&TRI~ 
5. wt or:rm TIIE fOLLOWING SERVICE&: 

• colourn.Uon 
* spinnig 
• weaving 
• multilayercd tiBhtcnJng of knittcd Boocis 

DO WYKONANIA SCENOGRAFU PREZENTOWANEJ DZlŚ PAŃs·rwu SZfUKl 
WYKORlYSlANO lKANłNY# K'fÓRYCH PRODUCENTEM JEs·r 1DEKORA11 S.A. 

{ PA'fRZ~ PłERWSZA l os·rATNłA S'fRONA OKtADKł ) 




