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TORNADO TOCZV 

Ojciec rozpoczął swoją karierę w teatrze jako aktor, 
dopiero potem zaczął pisać sztuki. potem reżyserować. 

Ray Cooney wyraźnie oddziela farsę od komedii. Twierdzi. 
że komedia to niezwykli ludzie w zwykłych sytuacjach. pod
czas gdy farsa to zwykli ludzie w niezwykłych sytuacjach. 
Ojciec napisał I 4 fars Samo napisanie sztuki trwa około 
dwóch tygodni. a potem zaczyna się długotrwała praca au to
ra nad kolejnymi wersjami tekstu aż do dopracowania ostate
cznej wersji JUŻ razem z aktorami i publicznością. Na przykład 
w farsie „Mayday" ojciec na ostatnich prób eh zd cydowa/ się 
skrócić sztukę o całe piętnaśoe minut. Jest to dowód na to. 
J k ogromną samodyscyplinę musi mi ć autor. To jest ta 
szczególna umiejętność, którą musi posiadać każdy dobry far
sopisarz. 

Pozyeja farsy w Anglii stoi bardzo wysoko. Krytycy cenić) 
ten gatunek w teatrze i są do niego bardzo przychylnie 
nastawieni nie tylko dlatego. że publiczność uwielbia farsy. 
Oprócz tego. że farsy zarabiają pien iądze i ściągają setki 
widzów do teatru. są równi ż oceniane z pro fesjonalnego 
punktu widzenia. są nagradzane przez uznanych jurorów 
Nie trzeba daleko szukać: farsa mojego ojc „Okno n parla
ment". nazwana przez krytyków . Rolls-Roycem farsy„. otrzy
mała pres tizową nag rodę Oliviera d la naJlepsz ~ komedii 
199 I mku. Nagrody przyznawan są corocznie w róznych 
kat goriach : dramat. komedia. musical. itd. Dzięk i temu 
istnieje dobra. inspirująca ntmosfera z równo dla sztuk 
poruszających ważne problemy spo łeczne. J k i dl fars czy 
komed11. 

W p1 zypddku farsy ocena p1 Lt'c:J~ fdWlt'1 lid je :ot wyrnrt1r1<1 
i sprawdzalna natychmiast w teatrze - albo widzowie się 

śrn i ją, albo nie. 

$miech jest rnezwyk/ym podarunkiem od Pana Bog 
Sm/ech to zdrowie. Naukowcy dowiedh. ze kiedy człowiek s ię 
śmieje w jego mózgu wydzre/ają s ię substancje chemiczne 
zwane endomorf1nam1 Powodują one sran lekkiej euforii. 
która z ko/el powoduj e, ze dalej chcemy się ~m1ać W Anglii 
prowadzono rozmaite badania na ten temat. między innymi 
zapraszano komików do domów starców Te eksperymenty 
dowiodły. te śmiech jest doskona łym lekarstwem. 
No i sprawdzianem farsy 
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Akcja sztuki rozgrywa się w pokoju lekarzy 
w szpitalu Świętego Andrzeja w Londynie. 
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Prapremiera w Theatre Royal Windsor 2 czerwca 1995. 

Asystent reżysera Elżbieta CZAPLIŃSKA 

Inspicjent Wiesława GENEROWICZ 

Sufler Alina STRÓŻYK 

$wiatlo Dariusz BARTOŁD 

Realizacja światła Wojciech BRATOS 

Andrzej MATUSZAK 

Realizacja dtwięku Jacek FALL 

Producent Jolanta TOBOTA 

Prawa autorskie reprezenruie Agenqa Dramatu 1 Teatru w Warszawie. 
ADtT 



ilĘ BEZ PRZERWY 

Aktor grający w farsie musi być maksymalnie skoncen
trowany, bo dwie godziny spektaklu to dwie godziny prawdzi
wego życia . To tornado toczy się bez przerwy Nawet teatral
ny antrakt nie oznacza przerv.,y w akcji. Drugi akt zaczyna się 
dokladnie w tym momencie, w którym kończy się pierwszy 
Napięcie nie spada, a aktorzy muszą zacząć drug2) część 

na poziomie, na którym skończyli pierwszą . To zasada 
stosowana przez mojego Ojca. Jej za l etą jest to, że nie trzeba 
od nowa budować napięcia i zabiegać o uwagę widza. 

Aktor w fars ie dopiero wtedy jest naprawdę śmieszny, kiedy 
gra prawdziwie. W teatrze w Wielkiej Brytanii obowiązują 
aktorów dw ie glów ne reguly Pierwsza: „ Bądż praw dzivvy". 
Druga: „Przestrzegaj pierwszef. 

Fragmenty wypowiedzi Michaela Cooney 'a, sy na Ray a Coon y a, 
pochodzą z zapisu rozmowy, odbyre) w mdrcu 1995 roku w Teatrze 
Powszechnym w Lodzi, z udz1aiem Jodnny Olcz=ikówny i J\tlamna 
Slaw1ńskie90. 

cxi lewe/ Marcin Sławiński - reżyser, Andrzej Mrozek, Aldona Struzik, 
Danuta Balicka, Andrzej Szopa, Marian Czerski 
w li rzędzie. Bogusław Danielewski, Adam Cywka, Elżbieta Czaplińska , 

Jadwiga Skupnik, Ferdynand Matysik, Krystyna Krotoska, Edwin Petryka! 

Wszystko w rodzinie to trzecia farsa Ray'a Cooney'a 
w Teatrze Polskim na Scenie Kameralnej. 

Mayday - premiera 6 czerwca 1992-
269 przedstawień do końca czerwca 1997. 

Okno na parlament - premiera 30 marca 1994-
171 przedstawień do końca czerwca 1997. 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
JACEK WEKSLER 

Dział Marketingu i Sprzedaży przyjmuje zamówienia na 
bilety zbiorowe i indywidualne w godzinach 9oo - 16o0 , 

tel. (071) 34 387 89, 34 386 53 wewn . 262 oraz w kasie 
Teatru Kameralnego, ul. Świdnicka 28 , tel. 44 62 01. 
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