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EDMUND KARW AŃSKI
Od Teatru
Modne stało się u nas narzekanie (przez producentów) na nadmiar
wszelkiego towaru. Celują w tym zwłaszcza rolnicy, żądając stosowania
opłat wyrównawczych i nakładania wysokich ceł na artykuły sprowadzane z zagranicy.
Tak jakoś wyszło, że Polacy byli bardziej zadowoleni, kiedy wszystkiego było za mało.
Na szczęście nie dotyczy to Teatru Kwadrat, bo jest producentem
artykułu, którego nadal odczuwamy ogromne braki: ŚMIECHU .
Jest to towar zupełnie u nas nie wytwarzany, więc surowiec potrzebny
do naszej produkcji sprowadzamy wyłącz n ie z zagranicy i to bez cła .
Dlatego dyrekcja Teatru nie zastosuje (narazie) opłat wyrównawczych
do cen naszych biletów.
A kto chce się pośmiać zupełnie darmo, popierając wyłącznie polski
towar, niech popatrzy ze swojego okna na Parlament.

„MA YDA Y" to farsa rekordzistka. Grana była na West Endzie nieprzerwanie przez blisko IO lat. „OKNO NA PARLAMENT" oprócz
entuzjastycznych recenzji - („„.Rolls-Royce Farsy!") i sukcesu frekwencyjnego przyniosło autorowi prestiżową nagrodę Oliviera dla najlepszej
komedii 1991 roku.

MARCIN SLA WIŃSKI
„OKNO NA PARLAMENT" (Out Of Order) to kolejna po „MA YDA Y" („Run Fur Your Wife!") polska prapremiera sztuki Ray'a Cooney'a w Teatrze Kwadrat.
Ray Cooney - aktor, reżyser, producent, jeden z najpopularniejszych
współczesnych autorów komediowych, teatralną karierę rozpoczął jako
chłopiec w 1946 roku. Przez dziesięć lat zdobywał praktykę grając w
teatrach prowincjonalnych a następnie został przyjęty do Zespołu Briana
Rixa w Teatrze Whitehall w Londynie. Dla niego też napisał wraz z
kolegą - aktorem Tony Hiltonem swoją pierwszą sztukę „One For The
Pot".
Od tego czasu nadal grając, reżyserując, będąc producentem wielu
spektakli napisał 12 sztuk, wśród których znajduje się szereg prawdziwych hitów granych z ogromnym powodzeniem w Londynie, Nowym
Yorku i w wielu miastach na całym niemal świecie.

„FARSA"
Poproszono mnie o napisanie 500 słów na temat: „Farsa". Chociaż mam do
czynienia z tym gatunkiem od blisko 30 lat, to chyba nie potrafię zdefiniować
albo wyjaśnić czym właściwie jest farsa. ( ... )
Farsa jest często niedoceniana - częściowo ze względu na istnienie szeregu
nienajlepszych sztuk tego rodzaju a częściowo dlatego, że bywają aktorzy, którzy grę w farsie traktują w inny sposób niż traktowaliby grę w tragedii.
Sądzę, że w gruncie rzeczy najlepszymi Farsami są tragedie. Akcja w dobrej
farsie powinna nadawać się do użycia w czystej tragedii. Tragedia jest esencją
Farsy; a nawet dialog farsy powinien być możliwy do zamiany z dialogiem
tragedii.
Głównym tematem większości fars jest walka jednostki ze stale potęgującymi
się przeciwnościami losu. Jednostka cierpi też z powodu cech swojego charakteru i własnej niezdolności do kontrolowania swoich reakcji w stresie. No cóż,
to, jak sądzę, określa większość moich fars!
W gruncie rzeczy, im dłużej o tym myślę, tym bardziej czuję, że Farsa ma być
może więcej wspólnego z tragedią niż komedią . Komedia przedstawia na ogół
niezwykłą osobę w codziennej sytuacji, podczas gdy Farsa (i Tragedia) to
zazwyczaj zwykli ludzie usiłujący poradzić sobie w niezwykłych sytuacjach.
I tak, jeżeli Farsa zbliża się bardziej do Tragedii, to rozsądna jest chyba teza,
że im bardziej rzeczywista i prawdziwa będzie sztuka i przedstawienie, tym silniejsza będzie reakcja widowni. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między czło
wiekiem znajdującym żonę w łożku z najlepszym przyjacielem w farsie i czło
wiekiem znajdującym żonę w łożku z najlepszym przyjacielem w tragedii.

Reakcja męża w obu sztukach powinna być dokładnie taka sama. Różnica jest
reakcji widowni - nic męża .
Oczy~iście aktor grający w Farsie musi wypracować szczególną technikę. To
jasne, że musi słuchać reakcji widowni - w przeciwnym wypadku ś miech będzie
go czc;sto zagłuszać. Aktor farsy musi się też nauczyć nie „ trzy mać piłki" za
długo. Aktorstwo farsowe jest bardzo podobne do meczu tenisowego: grasz
kpicj, jeżeli twój przeciwnik dobrze odbija ci piłkę. Jedną z cech tragedii są
długie prze mowy, w czasie których główny bohater wychodzi na środek sceny i
przez kilka stron skarży się na zły los. Bardzo wygodne (i dodajmy - nic nazbyt
trudne) dla głównego bohatera.
Nic takiego nic zdarza się w farsie („.) Aktor potrzebuje partnerów a partnerzy
_1ego.
Niedocenianie farsy wynika też, jak sądzę z faktu, że język jakim są pisane
jest zwyczajny i przyziemny, ponieważ działające postacie są zwyczajne i przyziemne. Nie filozofują na temat swoich problemów. Rozwiązują je - i to na ogół
pod presją okoliczności.
Farsopisarz przemyślnie układa sytuacje i manipuluje nimi, żeby dostosować
je do potrzeb sztuki. Jestem jednak przekonany, że wykonanie musi być absolutnie prawdziwe i wiarygodne. Oczywiście gra aktorów tylko wtedy może być
prawdziwa, jeśli autor stworzył rolę i sytuacje, które dadzą mu do tego materiał.
Tak więc autor, chociaż manipuluje sytuacjami i dostosowuje je do potrzeb
sztuki musi j ednocześnie pisać „prawdziwie' i „serio".
M yś lę , że to było około 500 słów i mam nadzieję , że jesteści e Państwo odrobinę mądrzejsi . W każdym razie ja miałem okazję, żeb y s ię trochę
w

pozastanawiać .

RAY COONEY

TEN FACET UMIE
Poproszono mnie o napisanie kilku słów o sztuce Ray'a Cooney'a „Okno na
Parlament" . Sytuację mam dość trudną . Nie mogę przecież napisać, że „Kwadrat" wystawia tę sztukę dlatego, że to jest dobra sztuka. Zacznijmy od tego, że
gdyby to była zła sztuka, to „Kwadrat" by jej nic wystawiał. Ale ta sztuka nie
mogłaby być zła, ponieważ Cooney nie umie pisać złych sztuk. I to właściwie
załatwia sprawę .

„Okno na Parlament" jest współczesną , bulwarową komedią w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Czy trudno jest napisać taką komedię? Jeśli jest się Cooney'em to z pewnością jest łatwiej niż gdyby się było kimś innym. Ponieważ
trochę się na tym znam, więc powiem Państwu, że kimkolwiek się jest, siadając
do pisania komedii trzeba mieć dobry pomysł . Taki początkowy pomysł na to ,
jak się wszystko zacznie. Jaki?
Na przykład taki :
Z jakiegoś lokalu wychodzi podchmielony mężczyzna. W szatni nie zauważył,
że zamiast swojego płaszcza wziął czyjś inny. W tym cudzym płaszczu wsiadł do
taksówki i powiedział kierunek w jakim chce jechać. Albo nawet dzielnicę. I
usnął. Taksówkarz kilka razy próbuje dowiedzieć się o dokładny adres , ale bez
skutku. Budzi pasażera, ten jednak zaraz znowu zasypia. Taksówkarz przystaje
zatem , wyciąga portfel z kieszeni śpiącego i w ten sposób z dokumentów odczy-

tuje jego adres pod który go zawozi. Pasażer śpi dalej. Taksówkarz znajduje
zatem klucze w kieszeni płaszcza i po ciężkich zmaganiach z opornym śpiącym
doprowadza go wreszcie pod drzwi mieszkania. Otwiera je z klucza, wprowadza
pasażera do środka przedtem odliczając sobie uczciwie należność za kurs.
Odwieziony w ten sposób do obcego mieszkania mężczyzna zupełnie nie
orientuje się w sytuacji . Zmęczony alkoholem, rozbiera się i kładzie do łóżka . A
zaraz potem wraca do domu właścicielka mieszkania. Jest pewna, że jej męż już
wrócił i śpi , szczególnie że słyszy chrapanie. Nie chcąc go budzić nie zapala
światła i po kąpieli wślizguje się do łóżka. Do głowy jej nawet nie przychodzi, że
leży tam z obcym mężczyzną. Rozbudzony obecnością przytulającej się doń
kobiety ... ltd, itp~ ..
Niech się Państwo nie obawiają, nie opowiem całej sztuki chociażby dlatego,
że jej nie znam. Chodziło mi tylko o nieznany Państwu przykład pomysłu
początkowego, który to pomysł może być początkiem komedii. Może być, ale
wcale nie musi. Bowiem najlepszy nawet pomysł (ja zresztą wcale nie wiem czy
on jest taki najlepszy), - otóż nawet najlepszy pomysł nigdy nie daje pewności,
że będzie z tego bomba śmiechu .
Żeby taka pewność była, pomysł musi mieć wybitnie utalentowany fachowiec .
A jeśli tym wybitnie utalentowanym fachowcem jest Ray Cooney to możemy iść
do teatru na pewniaka, że będą to dwie godziny miłego bólu brzucha. Miłego bo ze śmiechu!
Oczywiście warto wspomnieć o konieczności takich drobiazgów jak utalentowany i umiejętny reżyser oraz aktorzy, którzy umieją błyskotliwie zagrać
komedię .
Chcę Państwa zapewnić, że

wszystkie te warunki zostały dziś spełnione i nie
macie Państwo innego wyjścia - będziecie się mus ie 1i śmiać, śmiać i jeszcze raz
śmiać . Szczególnie, że pokazana tu sytuacja będzie się Państwu cały czas kojarzyć z naszym polskim Parlamentem i z naszymi PT Parlamentarzystami, którzy

też - i to z tych samych powodów - nie pojawiają się na ważnych głosowaniach.
No, cóż ... Każdy kraj ma takiego Cooney'a na jakiego sobie zasłużył. U nas o
tych sprawach pisała pewna panna Anastazja w raczej bardzo słabej książeczce
o raczej bardzo słabych parlamentarzystach polskich. Krążyła potem anegdota,
że marzeniem posła jest poznać młodą, ładną, bezpruderyjną (tak to się dziś
nazywa) i .. . nieumiejącą pisać.
W Anglii posłowie nie mogą mieć takich marzeń. Tam jest Cooney . Ten facet
umie pisać. I to jak jeszcze.
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-nowoczesny telewizor na podzespołach renomowanych
firm światowych: PHILIPS, SIEMENS, THOMSON.
KANAŁY

TELEWIZJI KABLOWEJ

dzięk i nowej komtrukcj i głowicy jesl możliwy odbiór programów
nadawanych w sieci telewizi i kablowej na kanałach S 1 ·520.

l

KINESKOP FST
płask i . prostokątny kineskop o przekqtne1
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CALI

TECHNOLOGIA BLACK MATRIX
poprawioiqco kontrast odbieranego obrazu oraz ciemne szkic
ekranu zmn i e i szojące wpływ św i atło dziennego i s.zkodliwych
refleksów.
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EUROZŁĄCZE

umożliwia j ące współpracę z magnetowidem , komputerem ,
k amerą vi deo , zestawem telewiz ii satelitarnej (WE / WY AV
i WE RGB) . Obraz na ekranie uzyskany z tych urządzeń ma zdecydowo.nie lepszą iokoSć niż w przypadku korzystania z wejicia

antenowego

ZDALNE STEROWANIE
zapewn iające łatwą obsługę telewizora .

UKŁAD POPRAWY WYRAZISTOŚCI
doj ący większą ostro~ć konturów i przyjemniejszy dla oka obraz.

WYŚWIETLANIE INFORMACJI
na ekrone telewizora o stroieniu i regulacji.

DEKODER TELETEKSTU
z pamięcią 64 s. tro n umożliwiając y odtwarzanie wszystkich
znaków polskiego alfabetu i wyświetlanie komunikatów ułatwio 
i ących obsługę

SLEEP TIMER
pozwalający zaprogramować wyłączenie telewizora

W PRZEDZIALE OD 15 DO 120 MINUT

SlYBKI WYBÓR STRON
zapewniaiqcy dostęp bez oczekiwania do koleinych lub uprzed nio zapamiętanych stron telegazety .

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
zapewniaiące samoczynne wyłączanie telewizora w 5 minut po
z.okonczeniu programu .
·

ELEMISTO:

A PONADTO:

- sklepy labryczne w Warszawie, Katowicoch, Kielcach,
Płocku, Gliwicach, Ostrowcu ~im. Koszalinie,
Szczecinie.
- ponad 380 aułOltzowanrch punłctów serwiiowych
w~- I.raju~ pełen zalcr.s usług gwara.cyinych I pogwGI
.

Organizator pracy artystycznej
Kierownik techniczny

Światlo
Dźwięk
Brygadier sceny
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej Pracownia fryzjersko-perukarska
Pracownia malarsko-modelatorska
Pracownia stolarska

TERESA KRASNOD~BSKA
STANISŁAW MISIEREWICZ
SYLWESTER BASIAK
ARTUR SMOLIS
LEON BAJERA
JERZY BEDNAREK
JERZY SZCZEPAN GODLEWSKI
ELŻBIETA WITCZAK

- STANISŁAWA GĄSIOROWSKA
- KAZIMIERZ TELEGA

OPRACOWANIE GRAFICZNE PROGRAMU - JACEK TOFIL
ZDJ~CIA DO PROGRAMU - TADEUSZ KUBIAK

TEATR KWADRAT
Dyrekcja i administracja
ul. Czackiego 15/ 17
tel. 26 96 37
Administracja - 623 72 38
Księgowość - 26 67 66
Główna księgowa - 623 72 39
Portiernia - 623 72 69
Zakład

Poligraficzny „INTERSTER" SA, Warszawa. ul. Za moyskiego 4

T EATR KW ADRAT

Dyrekcja i administracja
ul. Czackiego 15/ 17
tel.: 26-96-37
Kasa rei. : 26-23-89

