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Stephen Holden 

W epoce nim Broadway rozkochał się w tzw. "111usic:1łu kon

ceptualnym", tennin "komedia muzyczna" oznaczał dokładnie to, co 

mówił: przedstawienie, w którym publiczność znajdowała śmiech oraz 

piosenkę. Jednakże na dzisiejszym Broadwayu bogata oprawa spektaklu 

wyparła wesołość, a typ humoru , jaki znajdujemy, jest bardziej intelektu

alny niż groteskowy. Mimo to zwolennicy dawnej komedii muzycznej nie 

powinni popadać w rozpacz. Zwariowana zabawa, hałaśliwe, 

niewybredne wybryki oraz kawały przyprawiające o pęknięx:ie brzucha -

kwitną na scenoe oo-Broadwayu. Nunsense jest postrzeloną rewią, satyrą 

na życie zakonne serwującą histeryczne poczucie humoru, gdzie każdy 

dowcip uchodzi na sucho. [ ... ] 

Nunscnse zrodziło się w głowie Dana Goggina, który napisał 

libretto, muzykę i słowa piosenek. Pierwotnie Nunsense było serią kart 

okolicznoświowych przedstawiających rumianolicą Miss Farinę, uprzed

nio piclcgniarkc w gabinecie dentystycznym, ubraną w habit za.konnicy, 

wypowiadającą cięte żerci.ki o klerykalnym posmaku. Karty przyjęły się 

tak szybko, że p. Goggin postanowił rozbudować koncepcję i stworzyć 

kobaret, póżniej nazywany The Nunsense Story. Początkowo mi.al być 

grany przez 4 dni w The Duplex, lecz utrzymał się 38 I)' godni. Następnie 

p. Goggin postanoll(ił rozbudować go do pełnowymiarowej rewii. 

Przedstawienie przeniesiono do trzech teatrów na Manhattanie, w tym do 

jego obecnego schronienia w Sheridan Square Playhouse. 

P. Goggin jest entuzjastą komedii muzycznej, który przybył do 

Nowego Jorku z Alma w stanie Michigan w 1963 roku z zamiarem zosta

nia śpiewakiem, lecz ostatecznie wylądował na Broadwayu grając w 

sztuce Luther. Później przez pięć lat odbywał tournee jako alt w 

satyrycznym "barokowo-folkowym" duecie The Saxons. W latach 

siedemdziesiątych zamienił grę na pisanie, tworząc pokazy promocyjne 

wyrobów przemysłowych, rewie objazdowe oraz musical na Broadwayu 

(Legend), który splajtowa I. Pan Goggin pracuje obecnie nad przedstaw

ieniem pt. A One- Way 1j"cket to Broadway, w którym pięciu aktorów 

gra różne aspekty jednej postaci. 

Pomin10 całej swojej zwariowanej atmosfel}' Nunsense 
pobrzmiewa nutą osobistego doświadczenia. P. Goggin, swego czasu stu

dent seminarium, został wychowany w szkołach katolickich. W przeci

wieństwie do dramaturga Christophera Durang, którego Sistcr M ,uy 

lgnafius Explains it All for You wyszydzała ciemniejszą stronę 
wychowania katolickiego, p. Goggin miał cal.l::owicie szczęśliwe 

doświadczenie związane ze szkolą parafialną . 

"Wiele sióstr, jakie mnie uczyły, było zabawnych; przypomi

nam sobie zaledwie jedn<J pod pewnym względem surową", powiedział. 

"Każda mniszka w przedstawieniu jest postacią opartą na kitu ś , kogo 

znałem jako dorastający chłopiec. Ze wszystkich ludzi, jacy przychodzą 

na przedstawienie, największymi wielbicielami są księża i siostry 

za.konne." 

The Ne-.,, }ork 1/mrs. \l~dt11d 
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ARCHOIOC:~SE Ot" LOS AN'CT.LEę; 
H~O WtST MNTH ~n MEET 
LOS "NGEU.S, CA 'MIS 

M:1.y3.1991 

The Little Siir.~n er Eot:oJum 

A.ru Coilt> llJ 
!JJ.J.?l5 

clo 1'he Lo :Mirl'tda Thi!~ll'!„ (('Jr lha Perforc:iin& Arls 
14900 La Mirada Blvd. 
L :it Mif'Ad3, CA 00638 

De.ar Rl!vwrend ~ot hr Ref;ina, Si!!.L~T Hu but .. Siiter Kobut Anne, 
Sisll!r Amnrrja-crr, Siilu Mary Paul- and Siał.er Leo: 

I had the mat ple;atour• ofbłinr l D the audien~ for your performance lost 
night and I want to thank rou for on~ of the most enjoyoblc t":Cnlnfs I bave 
h3d in \•ery lonK time. I len the tbe3ter a.chine from h•ui.:hinft 50 hard. 

This v.·a...;; the lhird Lime 1 have .:i.ttended "Nu.nsense• ({ ~ Jlw it t ... -ice two 
yetus n.:o .:i.t the Henry Fonda Thuter) o:-:id il kccps gett.inr bett.er l!lnd rnoTe 
hil:.rioi..::i wilh l!Hch pcrform.:i.nce I hav• ~~n. 

I su~<!ct. Lh11t if more rel ifious commu:nltie-!I hAd )'OU" wit ..... ·isdoro ond joy, 
th•r~ would be rio \'Ocation trisi~! 

'.\fw y you plt1.y to p;ickcd houses and suent.ling ovation~ galon?! Thanks again 
ond God t:les.s you . 

Biuro do Spraw Publicznych 
Archidiecezja Los Angeles 

1530 West Ninth Street 
Los Angel es. CA 90015 

3 maja 1991 

Małe Siostry z ~oboken 
efo The La Mirada Theater for the 
Performi ng Arts 
14900 La Mirada Blvd. 
La Mi rada, CA 90638 

Wielebna Matko Regino, Siostro Huberto. 
Siostro Anno. Siostro Amnezjo - tj. 
Siostro Mario Jane - i Siostro Leo. 

Dana mi była wielka radość znalezienia 
się wczoraj wśród publiczności na waszym 
przedstawieniu i pragnę podziękować Wam 
za jeden z najmilej spędzonych od bardzo 
długiego czasu wieczorów. Opuściłem 

teatr obolały ze śmiechu . 

Było to trzecie przedstawienie Nunsense. 
jakie oglądałem (widziałem je dwa razy 
przed dwoma laty w The Henry Fonda 
TheaterJ i muszę powiedzieć, że z wys
tępu na występ staje się ono coraz lep
sze i bardziej zabawne. Podejrzewam, że 

gdyby więcej wspólnot religijnych 
podzielało Wasz dowcip, mądrość i 
radość, nie byłoby kryzysu powołań! 

Życzę Wam występów przed pełną widownią 
oraz wielu owacji na stojąco. Jeszcze 
raz stokrotne dzięki i niech Was Bóg 
błogosławi. 

Szczerze Wam oddany w Chrystusie Panu 

Wiel. Gregory Coiro, OFM Cap. 
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Przed złożeniem ślubow 

znana była jako 

MARTA 

Pochodzi z Torunia, gdzie w tamtej

szym kusciclc jako dziewczyna 

wznosiła modły do Matki Boskiej, 

bu chci;da być tak doskonała jak 

Ona. Ale człowiek. nie może byc iii 

tak doskonały„. To oczywiste. 

Wstąpiła do krakowskiej szkuty 

teatralnej, która jak wiadomo mieś

ciła sic w byłym budynku Żeńskiego 

klasztoru. Potem wedrowala ro 

teatrach ('l(·stoclrnwy, Gliwic , 

l3iclsb-l3ialej, Sosnowca, K;disza 

i Zahr1.:1 (ktorym dyrektorow;ibt), 

aż. osiadła w Teatrze Rozrywki. 

Zdobyła duż,;1 ropularno~c 

i sympatii; publicznosci prz.edc 

wszy st kim rol;imi komediowymi 

(np. (I ikt te w Ksicżnjczcc na op:1k 

wywroconci Rymkiewicz;i) 

or•<z w widowiskach muzycznych. 

/;1wo;zc uwielbiała spiew;1c. 

Swcgu cza su wydafo nawet płyt<;. 

Mistrzowsko wykonuje W:J/czyk 

katilrynkowy z Krnmu 

z pio.w:nk.m1i. W Tcarze Rozrywki 

nie tylko spiewa (Golda w Skrz)pku 

na d;1chu) lecz rownież przejrnuj:ico 

gra role Maryli w Ani z Zicfonego 

Wzgorza. 
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CWstqplRo do CV:ol<oftu cMC!-Eyck glóstlt 0 
8:iobol<eft po ul<oric0efttu g01<0-Ey 

pw. JiOjśllllQ~iJCj 'D<itwc <0be.cftle piastuje 

~uftl<Cj~ rnatb p.1oef~oftej od ftOWiCjolu. Jlte 

rno8fta p0tllled171eć. by jej po0ycjo ftle by~o 

ftlepodobw do wet sle~3aftlo s012oQqcego 

<ebirutów. oQe jedftol< cudotvftle Rąc0y 

sloftowc:30ść l ~tebyLllCl~Q rleJltbotwśclq. 

Siostra Mary Hubert to dawna 

MARTA 

obdarzona talentem, który ujawniła 

w wieku 5 lat śpiewając przy żłóbku 

w kościele Oj Maluśki., Maluśki.. Wraz 

z dwiema starszymi siostrami często 

popisywała się w szkole w tercecie 

śpiewając na głosy. Rodzeństwo 

odziedziczyło ten dar po mamie, która 

posiada naturalny, piękny głos. 

Zamierzała studiować historię lub 

polonistykę ale nauczycielka, widząc 

jej dokonania w szkolnym kabarecie, 

doradziła szkołę lalkarską. Po 

rocznym terminowaniu jako adeptka 

w Rzeszowie dostała się do Studium 

Lalkarskiego w Będzinie, gdzie już 

pozostała. Żywiołowa natura i pasja 

aktorska sprawiły, że recenzeci teatral

ni dość obojętni dla teatru lalkowego 

przyznali jej Złotą Maskę za rolę 

Macochy w Bajkach samograjkach. 

W roli Tygryska Pietrka dowiodła, że 

potrafi przełamać emploi i zagrać 

postać delikatną, naiwną i nieskończe

nie sympatyczną. Dużo śpiewa. Była 

solistką Wojskowego Zespołu 

Garnizonowego w Rzeszowie. 

Techniki nauczyła się jednak dopiero 

od prof. Danuty Rachoń. W Teatrze 

Dzieci Zagłębia występowała w wie

czorach muzycznych: Cafe bar, 

S/Jalom zn,1czy pokój, Grosijd 

marzeń. Do Teatru Rozrywki przy

wiodła ją ciekawość wielkiego teatru, 

musicalu i pragnienie zagrania 

z wybitnymi aktorkami. 



J rst pwtvd0uutr' 0 ayubtoną 

dus0q . .CP;0yby fo dn /JOROnu 1t1 kobtclP 

nte majqc p o j~cta. I.lim jes l.. 

CPaml~taQo jedynie. se na grolll (' ~podk 

jej bucy'/,tkis l taki stwct fo pr11ntqC.. 

Mówi sie o niej, że do 

złudzenia przypomina 

MARI' 

Jeśli tak, to jest to powszechnie 

lubiana gwiazda Teatru Rozrywki, 

ktora ostatnio zaslyneła w całej 

Polsce rolą Fvity (uwicnczon<J 

również Złotą Maską). Jacek 

Sieradzki napisał o niej 

w Polityce, ż.e to "znakomicie 

śpiewająca aktorka". Przed przy

byciem do chorzowskiego teatru 

wystcpowała w Teatrze Śląskim, 

gdzie grała dużo (od Albertynki 

w Opere/ce G ombrowicza po 

Ofelii'. w H.1!1ilecie Szekspira). 

Pragnienie śpiewania byto jednak 

silniejsze. Sukces na wrocławskim 

Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 

przypieczetowal decyzje pozosta

nia w Teatrze Rozrywki. Grała 

z powodzeniem w Hu.{f:1wcc, Dwa 

razy tak z Jackiem Chmielnikiem 

ale najwiekszy sukces odniosła 

znakomitą roL1 Sally Bow!cs 

w Cabareóe. By l to moment 

przełomowy, choć również ważna 

jest tutulowa Ksieżniczka 

Turandot, Hudel w Skrzypku na 

dac/Ju czy całkowicie niezwykle 

doświadczenie aktorskie 

w 5'1'1d:1c/J Józefa Szajny, a także 

pani Barry w Ani z Zielonego 

Wzgórza i farsowa pani mini

strowa w Oknie na !':1rl:u11enl. 
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~yQo d0 t~cLitem w btedMi.J <od0tnle 0 
~woHynu. 8fady W::Wllą!o jq 0e s0l<ofy dQo 
Liosje.1e l<. maUw t1lle~ebno 0Qllotvofo slą nod 
b1ednq d,31muc3ynq l p:10yj\Ro jq do 0ol<onu 
c.Ailoeijck ~ lMI a 9Joboben. gd0lc 0ostoeo 
gtosL1q Jilflly R 'oc koją ją ws0ystbe 
d01ectob w u\fm Je.1Sey. bot111cm mó t lek 
jq3ybem. L.Me motfao tvl(l.fobna ma~t l sl~ . 0e nle 
wsoy tkic ~:Rot1l (l nodojq Si.q clo cllubu. 

Przed wstapicniem do klasztoru miała 
znakomity dorobek artystyczny jako 

JOANNA 

Studia na Wydziale Aktorskim PWST 

w Krakowie ukonezyła pod kierunkiem 
Haliny Gryglaszewskiej i Jerzego 
Jarockiego. Zaangażowała sit;: do Teatru 
Śląskiego prowad zonego przez .Jerzego 
Zcgalskiego. Jako stypendystka 

Ministerstwa Kultury i Sztuki studiowała 
w Bonn i Norynberdze. Pracowała też 
w teatrach niemieckich. Jako jedyna 
w historii Złotych Masek dostała 
dwukrotnie nagrodt;: za ti;: samą roli;: -
Zielonego Gila w sztuce Tirso de Maliny. 

Grala również Celindt;: w Mizantropie 
Moliera, Ałbertynky w Operetce Gombro

wicza, Violettę: w Kordianie Słowackiego, 
Pannc Tutli-Putli w telewizyjnej realizacji 
sztuki Witkacego. Bardzo dużo grała 
w słuchowiskach radiowych. Szczególnie 
lubi spiewać. Już jako dziecko wysti;:po
wała w znanylll chorze koscielnym 

w Ochojcu. Teraz. ma w repertuarze 
własny recital, przygotowuje nasti;:pny, 
brała udział w katowickim Sexua.Jnym z/u 
WciJJa. W Teatrze Rozrywki zrealizowała 
lllusical dla jednej aktorki Dziś wieczo
rem: Lola Bla u, nagrodzony Złotą Maską 
i po kazany w całej Polsce (m. inn. 
w Teatrze Malylll w Warszawie) oraz za 
granicą (Rosja, Czechy, Nlemcy, USA). 
Poza teatrem pasjonuje ją religioznaw
stwo. Równocześnie zdawała na studia 
aktorskie i na Wydział Misjonarstwa 
Świeckiego KUL 

... 



9iost.<a Jt\CL1y ;;;eeo p10ys0Qa do 0aboftu 

0 ća,1my w staftiB c9m"ois. <PostaftoWiQa 
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CWiefu sqd0i. ~ p<;ryyjeqo swe imic po 
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c0fowie.lłitm. Jest ft OU!icju.s0'2ą i musi sic 

jes0c0e wie.Qe nauc0yc. 

Przed wstąpieniem do Zakonu Małych 
Sióstr wana była jako 

BARBARA 

Pochod zi z Tarnowskich Gór, gdzie 
w liceum wystepowała w kabarecie, 

który odnosił sukcesy w konkursach 

w Polsce. Zamierzała zostać pielę

gniarką (mimo tego, iż przerażał ją 
widok krwi); lubi przebywać z ludźmi 

i dlatego chciała im pomagać. 
Odwiedzała domy starców i siero

cińce. Ale nauczycielka, p. Janina 

Krawczyk, przekonała j<\, by zdawała 

do szkoły teatralnej. Naturalna chęć 
pokazywania si ę (z wdziekiem) 

zwycicżyła. Cztery szkolne lata we 
Wrocławiu były cudown~ na pierw

szym roku zajęcia prowadził Dariusz 

Milkowski, potem w drodze do domu 

(w pociągu) zaprzyjaźniła się ze 

starszym odrobinę kolegą ze studiów, 
Arturem Świcsem. Jego adoracja 

sprawiła, że złożyła mu ślub miłości 
i wierności. Jej inną sympatią była 

pantomima (ma dyplom drugiej obok 

aktorstwa specjalizacji z pantomimy) i 

prof. Jerzy Kozłowski oraz piosenka 
(brała udział w finale Przeglądu 

Piosenki Aktorskiej). 
W zawodzie aktorskin1 pragnie 

odnieść sukces, ale kieruje się zasadą: 
"Nie za każdą cenę". 

• 

8 9 

ZOFIA 

Od kilku lat ka żdej jesieni prezentuje z rozmachem w Tcalfl.' 
Rozrywki wielkie inscenizacje rnusic;tłowe: (';i/J;1rel. Sko~;pck 11:1 

d:1c/Ju, Fn·/;J. które odnosza wielkie sukcesy f'.'vit.-i podbiła n;1wd 
Warsz;1we. Powodzenie sprawiło jednak, i.c wbrew ocnkiwaniom 

spokurnial i obecnie prt.ygotowat mu sical nie na sto ;1 na pin: 
osoh, z<i to w dwoch wersjach: chorzowskiej i warsDtw sk.icj. Od 

poC1:1lku związany z tcalre111 chorzowskim zrcali?,owat tu 
H11.,'/:1wkc. Opere z.-1 trzy pros7c. B elle/em poskit:. /,ole Rf;iu, 
a po1~1 macierzystą scen;1111. inn. WJ-opa ludu Ibsena. ("7:1rn.1· 

Jako dziecko uwielbiała chod z.ic po drzewach i dachach, zwies1.;1c 

sit' z trzepaka i dokonywać wszelkich ekwilibrystycznych ewolucji. 
Z;1pylna, j;1ki nw to zwi<tzek z poznicjszym zainteresowaniem 
tari.cern, odpowiada: "Po dachu chodziłam krokiem tanecznym"'. 
Na scenic Tc;1lrt1 Wielki ego w Warszawie wychodziła, a raczej 

wylanczy ht sobie pozycje primabelcriny i jednej z najlepszych 

tancerek polskich. Obok lanca klasycznego interesował ją taniec 
do muzyki w społczesncj, ale najbardóej sam ruch, przy pomocy 

rom;ms Terleckiego. 
S7cwców Witkacego, 

!wonr:, ksir:iniczh· 
Rurp.unda Gombrowicz;1 

(le ostatnią laki.c 
w Niemczech). Wspołpra-

cow;tł t1kże z ·reatrem 
POSK w Londynie. Dla 

Teatru Telewizji przygo-
1ował Mi!osicrd7ic p/:1/nc 

L J!Or_I Żebrowskiego 
i ostatnio (i/u.') um:1r/yc/J 

lrrncusza ln:dynskiego. 
Do wiciu swoich przed

sl:1wicn sarn tworzy 
scenografie, gdyi. poza 
dyplomem reżyser:t lll<t 

rowniei. dyplom 
l\1 nstw owcj Wyi.szcj 

Szkoły Sztuk Pl:1slycznych. 
W swoim cz<1sie laure:it fe s
tiwali w Toruniu, Poznaniu 

i Kalis1u 

Jest kicrownikie111 

woblnym Teatru Rozrywki 

od pLJCZ<Jlku jego istnienia. 
\Jkoriczyta Wydział 

Wublny Abdcmii 

M u1.ycznej w Ka towic;tch. 

Zwi<Jl.ana był;1 

z Fillwnnonia Śl;1sL1 or:11. 

Polskim Radiem 
i Tckwizj<t, gdzie pdniła 

Cunkcjl' kierownika 111u1.yc1nc·g" pnigr:inww :irlystycznych. k s i nauczy

cielem i wychowawcą wiciu pokolcn woblistow i piosrnbrzy, w tym 

laureatow krajowych i zagranicznych konkursow mu zycznych, lit. inn. 

MieCLysl;1wa Szucsniak3 i Lory . z:tl'ran. Sala rnw ni cż wyslcpow:d:1 
w wiciu koncertach, ucze s tniczyła w lourcc po 1- inlandi.i , hancji, Belgi.i 

i Luksemburgu. Wykłada n;1 Wydziale J;i z.i: u i Muzyki Rozrywkowej 

Akademii Mu zycznej w Katowicach oraz na Wydlialc Pedagogic1.no

Ar1ystyczny111 Uniwersytetu Śląskiego. Jest aulorL1 wielu publikacji 

naukowych .. Ty lko jej i wykonawców tajemnice jest, jak 1.m1czna u.eść 

interpretacji spiewaj; '"'" .„ inwencji i talentu 

Fwy Mentel. 

EWA 

ktorego - jak twierdzi -
można opowiedzieć wszy

stko nawet lepiej niż przy 
pomocy slow. Stąd już !)!ko 

jeden krok do choreografii. 

W Teatrze Roaywki rea li

zowała do tej pory przed
stawienia baletowe dla 

dzieci: Cz.1rodziej L kminy 

Oz, K sfr/.niC?kii na zitLrnlw 

g rochu i S/owi.k cesarza oraz 

Karni/Will ;cwierzqt. 

Malka przełożona zapewne 

pochwaliłaby swoisty rekord 

siostry choreograf, która 

w cingu jednego dnia wlicla 

slub kościelny i ochrzciła 

dwoje swoich dzieci. 

Jest kierowniki.em muzy
cznym Teatru Rozrywki od 

poc1.;1tku istnienia tej sceny. 

Prow;idzona przez niego 

orkiestrn c:t.csto wyst\:puje 

takl.e samod zielnie lub 

lowarzyszy gwiazdom 
estrady lub spicwaj;\cym 

aktorom. Jcsl organizatorem 

cyklu ciebwych koncertow 

prezcntuj:1cych przede 

- - wszystkim muzyke jazzową 

ale nic tylko: (icrs/Jwin i inni. Koncert na Wkczór 
Tr7ec/J Króli. Mu.,jca!i1k mfodc wino„. 
Absolwent Abdemii Muzycwcj w Katowicach jest obec

nie jej wykładowe<) - prowadzi klasc tldu i saksofonu. 

Jest znakomitym instrumentalista jazzowym. Komponuje i 

aranżuje. 

JERZY 
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Czy to prawda, i;e chcial Pan zostać księdzem? 
Kiedy bylem w lO klasie znalazłem się w 

Seminarium Świętego Serca w Detroit, ale to przekraczało moje 
siły. W szkole średniej moi nauczyciele zachęcali mnie do zaję:
cia się muzyką . Więc poszedłem do Manhattan School of 

Music. 

Jakie było Alma re> roku 1963? 
To było naprawde wspa!liałe miasteczko - nadal nim 

jest. .Znajduje sie tam mały college, wiec nic jest to tylko 
farmerska mieścina. Przekazano mi tu wicie wartości, które S<l 

naprawdę ważne. 

Dlaczego zamieszkał Pan w NoYQJym Jorku? 
Po przyjściu do letniej szkoły na Uniwersytecie 

Michigan mój nauczyciel emisji powiedział : "Wszyscy widzi
my, że jedynie wtedy dajesz z siebie wszystko, kiedy masz jakiś 

bodziec, jak koncert czy egzamin. Dlatego sądzimy, że 

powinieneś jechać do Nowego Jorku i podj<Jć prac('. Byłem 

w Nowym Jorku zaledwie trzy miesiące, kiedy zaangażowano 

nmie jako śpiewaka do przedstawienia LuU1er z Albertem 

Finneyem. Był to niewiarygodnie pomyśl.ny przełom. 

Czy Nowy Jork dał Panu to, czego Pan oczekiwał? 
W zasadzie tak. Byłem dość młody, by się nie 

zniechęcać od razu. Najgorsze przyszło dopiero po Lu1J1erze. 
Musi;iłcm walczyć o angaż. 

Jak Pan sobie radzi/? 
Przez pięć lat bylem piosenkarzem folkowym i 

jeździłem z koncertami . Potem zacząłem pisać muzykę do 

małych przedstawień. Zajmowałem się organizacją promo

cyjnych pokazów handlowych . 

Pomysl Nu11sense zrodzi/ się jako seria kartek z i;ycze11ia-
mi. Jak Io było? 1 

Jeden z przyjaciół podarował mi jako urodzinowy 

kawal manekina przebranego za zakonnicę. Nie wiedzieliśmy 

co z tym dalej zrobić i właśnie wówc:r.as postanowiUśmy, że 

wykonamy kartkę z życzeniami . Moja przyjaciół.ka, Mar)'li.n 
Farina, która teraz jest gwiazdą w Nowym Jorku, pozowała do 

zdj\:C. Kartki wydrukowaliśmy. Poźniej dostaliśmy sie na 
prezentacje wyrobów cukierniczych i tam w ciągu dwóch dni 

sprzedaliśmy 35 tysięcy kartek. Do końca roku sprzedaliśmy 

w całym kraju około 300 tysięcy sztuk i zarobiliśmy 100 tysic
cy dolarów. 

A jak z tego porg;stala sztuka? 
Wysy łaliśmy Marylin jako zakonnicę do sklepów 

z kartkami oko.licznościowymi, aby wykonywała prezentacje na 

żywo . Mała historyjka, jaką dla niej napisalcm, została 
znakomicie przyjeta. ZrobiUśmy z tego kabaret „a potem 
pełno spektaklowy show. 

Dlaczego przedstare>ienie odnioslo sukces? 
Jest coś tajemniczego w tradycyjnym wizcrullku 

mniszki w habicie, co fascynuje od lat katolików i nic-kato
Uków. Jak powiedział jeden z moich znajomych : "To tak jak 
z obserwacją ptaków. Można je tylko oglądać. „ Kiedy pokazu

jemy te mniszki w ich tradycyjnych strojach , to owa fascynacja 
trwa nadal. Dana scenka, która byłaby zabawna sama w sobie, 

w jakiś sposób staje sic zabawn.iejsza, gdy gra j ą siostra zakon

na. 

Czy trudno bar.v;ić w len sposób bez otarcia się 
o bluźn ierstwo? 

Pomogło to, że zakonnice, które znałem w Alma, 
były znakomite i zabawne. Granicę: zakreślaUśmy tam, gdzie 

one by ją wyznaczyły. Siostry zakonne i ksii,:ża, którzy przy

chodzą na przedstawienie, sa zachwyceni. 

Czy najlepszą waszą publicznofcią są mniszki? 
Doceniaj<), że pokazujemy je jako prawdziwych Judzi. 

Rzeczywiscie, na premierowym przedstawieniu w Bosto!lie na 

widowni siedziało 10 zakonnic. Aktorka, grająca siostrę 

Hubert, weszła miedzy publiczność i zauwai. ' ła, że jedna 

z prawd:ówych zakonnic i.uje gumc. Zapytała wówczas głośno: 

"Czy siostra żuje gumcT' Wszyscy si\: odwrocili. Zakonnica 
mlpowiedziah1 : "Tak". Wtedy aktorka zadała pytanjc: "Czy 

siostra przyniosła dosyć gumy, by podzielić sii; ze wszyslkin1i?" 

i zabrała gume. Prawdziwa zakonnica była zmieszana, i1lc 

dobrze sie bawiła . 

Co będzie dalej? 
Prowadzi.my rozmowy na temat serialu telewi

zyjnego. Tuórcy The Little Shop of Horrors są zainteresowani 

zrobieniem filmu. C1~1sami mi się wydaje, że tak już zostanie -

NuIJscnse na zawsze. 

\\ ) wind 11; S1111da_1• Bm11ch pr,·,pror<:od;:,0 11y pn ~ 1.orn•//o Co11ffie/o. 

Ti'/ld od rwlak(/i Programu. 

„ 
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Nigdy ••ie zost;a.ł księdzem~ leez jego sza.-.:a.ń.ski 
hu.mor przywodzi na. myśl boskie n.a.-.:eh••ien.ie. 

Dan Goggin mówi , że miłe wspomnienia z młodości 

związane z osobą zakonnicy podpowiedziały styl humoru, kimy 
ujawnił się w serii pocztówek okolicznościowych i ostatecznie 

doprowadziły do powstania musicalu Nunsense. 
Siostra Vincenta de Paul powiedziała, że pamieta 

Goggina jako ucznia w szkole podstawowej Św. Marii w Al.nrn, 

gdzie była dyrektorką. ale nic zdawała sobie sprawy, że stanie się 
inspirującym wzorem dla matki. przełożonej w Nunsensje. 

"Był bardzo muzykalny", powiada i wydaje się zado

wolona ze swego wychowanka. 

Goggin uczęszczał do katolickiej szkoły aż do 6 klasy, 

a następnie przeszedł do państwowej szkoły średniej. Później 

wstąpił do Seminarium Świctego Serca w Detroit. "Chciałem 
zostać ksicdzem. Niestety, fizycznie było to dla urnie miejsce nic 
do zniesienia: mały chłopiec z miasteczka. Było tam dwa tysiące 

uczniów. Miałem 14 czy 15 lat." 

Goggin opuścił seminarium, skończył szkole sredni<! 

w Alma i pojechał do Nowego Jorku, aby ksztalci.ć głos w The 

Manhattan School of Music. "Myślę, że 
mój brat , Bill i ja czuliśmy to, co wielu 

młodych wybierających się do college·u. 

Chcieliśmy przede wszystkim wyrwać sie 

z domu." 

W zasadzie dom ten był bardw 

wygodny i miły. Ojciec, Ed ward, był 

cenionym prawnikiem, a matka , Gretchen, 

jest emerytowaną nauczycielką. Chociaż 

nikt z rodziny nie zajmował się teatrem, 

Goggin uważa , że jego ojciec był wielkim 

aktorem. "Mój ojciec był adwokatem 

wykazującym wiele zdolności aktorskich 
na sali sądowej. Być może coś z tego 
udzieliło się mojemu bratu i urnie.·· 

Po ukończeniu studiów 
wokalnych został przyjęty jako śpiewak do 

broadwayowskiego przedstawienia LuU1cr 
z Albertem Finneyem w roli głównej. 

"Byłem we właściwym miejscu o właści

wym czasie. W sztuce potrzebni byli 
czterej śpiewacy. Poszedłem na 

przesh1chania i dostałem angaż. Grałem na 
Broadwayu przez rok, a potem przez 

następne półtora jeżdzi.tiśmy z wystrpa
mi . ·· 

Goggin, który gra na piallinie 
i organach, stworzył barokowy duet 

z innym śpiewakiem z Luthera. "Był to 
okres popularności barów kawowych 

poza Broadwayem. "Mogło być lepiej, ale producent - teraz to 
widzę - nic potrati.t odpowiednio wypromować przedstawienia. 

Ale dla mnie było to coś wspaniałego. Otwarło przede mną 

w szystkie drzwi." 

Pewnego razu znajomy podarował mu habit zakonny 

jako prezent dla "tego, ktory ma już wszystko". Inny znajomy 
dostarczył manekina i przez pewien czas siostra_ Mańa Manekin 
stanowiła główną ozdobe jego mieszkania na Manhattanie. 
Wtedy właśnie zaproponował przyjacielowi, fotografikowi 

Stephenowi Aucoin stworzenie serii dowcipnych kart 

oklJ licznościowych z wykorzystaniem siostry Manekin . 

"Świetnie się bawiUsmy, ale trudno nam było ustawiać manekina 

w nowych pozach , a co gorsza wyraz jej twarzy nigdy się nie 
zmieniał. Tak więc poprosiłem przyjaciol.kę, Marylin Farina, 
o pozowanie jako zakon!lica. Nie była nawet aktorką. Pracowała 

j<iko asystentka w irnbinccie dentystycznym. 

Fa rina pozowała, Aucoin zrobił zdjęcia a Goggin 

dos ta rczył pomysłów i zabawnych napisow. Karty okazały się 

niesłychanie popularne. Kiedy poproszono 
farine o mały skecz promocyjny z okazji 

św i ęta Hallow een, Goggin napisał tekst. 

Występy również odniosły sukces, a sama 

postać siostry i skecz zaczęły się rozrastać . 

Powstał kabaret The Nunsense Story, 
w którym występowały postaci księży 
i zakonnic. Potem z księży zrezygnowano , 

gdyż siostry okazały się zabawniejsze. Tak 

powstał musical Nunsense. 
Na pytania o stosunek do religii 

i duchowieństwa Goggin zawsze odpowia

da: "Wiele miszek i księży jest moimi przy
jaciółmi. Kilka pięter pod moim 

mieszkaniem na Manhattanie znajduje się 

klasztor. Mam też dom w Garrison, 
w stanie Nowy Jork, gdzie zakon fran

ciszkanów ma swój klasztor. Spędzam tam 

dużo czasu i mam wielu przyjaciół wśród 
braci zakoMych." 

Stosunek Goggina do stanu 
kapłańskiego nie zmienił się od czasu, 

kiedy jako czternastolatek uciekał z prze

strachu z seminarium. "Sądzę, że teraz 

mógłbym wytrzymać. W jednym ze swoich 
Listów do mnie siostra Vincenta napisała, że 

wspaniale jest , iż swą pracą osiągam to, co 

robiłbym jako ksiądz: kształtowanie pozy

tywnego stosunku do religii." 

i sza łu na muzykę folkową i graliśmy w 
wielu takich miejscach muzykę barokową, 
głównie różne wesołe kawal.ki ." 

Potem napisał musical Ha.rk.', 
który był grany przez 6 miesięcy w tea trze 

Opracowano na podscawie anykułu Davida 

Sist~r Vjnceńt de Paul.nowa resi· j Nico lerre w Tlie Grafit! Rapids Press. 
di'!nt _at th~ M11.rywood Motherhol.iSe 

1 

· here. 11-0łn<l for Dl;>ml.nkan :siste!'S. , 

Dominikonl'a sios1ro Viflctf!I de Paul 
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