


to pseudonim artystyczny 
jedynego w swoim rodzaju 
komika estradowego, 
pisarza , 
scenarzysty, 
dramaturga, 
aktora, 
reżysera, 

muzyka, 
laureata Oscarów 
i „ . patologicznego 
kinomana. 

Za j ego smutną twarzą 
niepozornego okularn ika 
kryj e się megakpiarz 
współczesnej Ameryki. 

Zbił popula rność 

na wiwisekcj i środowiska 
intelektualnej elity 
Nowego Jorku, 
której sam j est 
modelowym 
przedstawicielem. 

Obsesyjnie analizuje 
własne niepokoje, 
kompleksy i neurotyczne 
fobie, wpisując je 
w un iwersalne 
ramy ironii i szeroko 
pojętej refleksji 
egzystencja lnej . 

... urodził s ię 1.Xll.1935 r. w żydowskiej rodzinie Kon igsbergów. 
Jego dzieciństwo i młodość upłynęły w Brooklynie. Już jako 
dwunastolatek codziennie przesiadywał w kinie. Był zafascy
nowany filmem, rodzice - wprost przeciwnie. Zamartwiali się , że 

ich wątły syn do reszty zepsuje sobie wzrok. Jednak kiedy jako 
szesnastolatek zaczął pisać swoje pierwsze scenariusze i zarabiać 
na nich więcej, niż jego rodzice zdążyli uciułać przez całe życie , 

zmienili zdanie. 
Mając szesnaśc ie lat zadeb i utował ja ko autor dowcipów 

w prasie, a od 1960 roku osobiście występował na scenie. Na 
estradzie nocnych klubów stworzył charakterystyczną postać 
zagubionego, udręczonego życiowymi problemami , rudego 
nerwusa o ogromnych oczach otoczonych oprawkami czar
nych okularów, które są jego znakiem firmowym od 18 roku 
życia . Szybko uznano go za „ najlepszego młodego komika 
nowej fal i". Sporą popularność przyniósł mu scenariusz do 
filmu "Co słychać koteczku " w reż . Clive 'a Donnera (1965) , 
w którym także zagrał. Wystąpił też jako Jimmy Bond w saty
rycznej wersji przygód superagenta 007 pod tytułem "Casino 
Royale" . 

W roku 1966 zadebiutował jako dramaturg sztuką "Nie 
pijcie wody" . 13 lutego 1969 przy ulicy Zachodniej 
Czterdziestej Czwartej w Nowym Jorku odbyła się udana 
premiera jego trzyaktowej komedii " Zagraj to jeszcze raz , 
Sam", w której Woody Allen osobiście kreował głównego 
bohatera . 

Od 1969 roku Woody Allen specjalizuje się w kręceniu 
filmów na podstawie własnych scenariuszy . Pierwsze jego 
filmy ("Bierz forsę i w nogi", "Bananowy czubek", "Wszystko, 
co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boicie się zapytać" , 

"Śpioch" ) są beztrosko dowcipne, skłaniają się w kierunku 
klasycznych reguł burleski i slapsticku . A le już w tytule swego 
kolejnego filmu - "Miłość i śmierć" - Allen zasugerował, że 
przestają go bawić same gagi dla szerokiej publiczności . 

W jednym ze swoich późniejszych obrazów - "Wspomnieniach 
z gwiezdnego pyłu " (1980) pełnego ironii wobec jego 
„wczesnych śmiesznych filmów", Allen powie: 

"Nie chcę więcej robić śmiesznych filmów „. 
Nie mogą mnie zmus ić . 

Ja po prostu nie czuję się śmiesznie. 
Rozglądam się po świecie i widzę tylko ludzkie cierpienie „. " 



Przełomem w karierze Woody Allena był film zatytułowany 
"Annie Hall" - nowoczesna komedia romantyczna. Film dostał 
cztery Oscary'77. Po mrocznych psychologicznych 
"Wnętrzach" (1978), nawiązujących do dzieł mistrza Ingmara 

Bergmana, powstał "Manhattan" (1979) będący hołdem ar
tysty dla ukochanego Nowego Jorku i muzyki Gershwina . 

Lata osiemdziesiąte przyniosły w życiu prywatnym artysty 
związek z aktorką Mią Farrow. Został on zakończony w 1992 r 

burzliwie i w atmosferze skandalu obyczajowego wywołanego 
romansem reżysera z Soon Yi - przybraną córką Mii. Lata 
osiemdziesiąte przyniosły również trzynaście nowych filmów : 

"Seks nocy letniej", "Zelig" , "Dany Rose z Broadwayu" , 
"Purpurowa róża z Kairu" , "Hanna i jej siostry" , "Złote czasy 
radia", "Wrzesień", "Inna kobieta". "Zbrodnie i wykroczenia" , 

"Alicja", "Cienie i mgła" , "Mężowie i żony" 
Nadal regularnie kręci filmy . Po 1992 roku zrealizował 

"Tajemnice morderstwa na Manhattanie", "Strzały na 
Broadwayu", "Jej Wysokość Afrodyta", "Wszyscy mówią· 

kocham cię", "Przejrzeć Harrego" i "Celebrity ". 
Obecnie Woody Allen mieszka z Soon Yi i publicznie 

oświadcza: "Jestem szczęśliwy " . 

Grahan McCann - „Woody Allen", Wydawnictwo „bis" 1993 

... Ewolucja komicznego geniuszu Woody'ego Allena prowadzi 
od autora dowcipów i klubowego komika do wielbionego na 

całym świecie twórcy filmowego. Allen to jedna z najznako
mitszych, a jednocześnie najbardziej zamkniętych w sobie sław 
Ameryki. Jego metody pracy - poszukiwanie nowych pomysłów 

pod prysznicem, trudności z aktorami i zwyczaj ponownego 
kręcenia pokaźnej części filmów , w sposób niezwykle wyrazisty 

ukazują główny cel, jaki stawia sobie nowojorski artysta: 

dążenie 

do zdobycia 
nieosiągalnej 

doskonałości 
„ Time Quat" 

w poszukiwaniu 
prawdy 
egzystencja In ej 

Zastanawiając się 

nad ewolucją humoru 
Woody Allena, w naj
lepszy z możliwych 

sposobów uświada

mia my sobie, że jego 
twórczość jest z pewnością czymś więcej niż tylko wyrafinowa-
ną budowlą wzniesioną na fundamencie magicznej prostoty 
komicznych gagów. Opiera się na nieustannej oscylacji mię

dzy dążeniem do egzystencjalnej prawdy, a nieskrępowanym 
humorem, tkwiącym w sercu każdego komika. 

Za najistotniejsze osiągnięcie filmów Allena można uznać 
fakt, że ich twórca potrafi sprawić, iż ta pozornie niemożliwa 

do pogodzenia ambiwalencja dążeń przybliża nas do sedna 
ludzkiej kondycji . 

Gdyby bracia Marx mieli 
jedno, jedyne dziecko, 
któremu przekazaliby 
wszystkie swoje talenty, 
to byłby to 
Woody Al len ... 

„Observer" 



Woody Allen nie znosi oglądać siebie na ekranie, nie cierpi 

hucznych festiwali filmowych , nazywa je targowiskiem. Kocha 
Bergmana, Felliniego, podziwia Bustera Keatona, choć woli 
Charliego Chaplina . 

Co rok wypuszcza na ekrany nowy film , rzucając nim 
wyzwanie przekarmionym chałturą Amerykanom. Nigdy nie 
kręci kosztownych supergigantów, a kiedy któryś z jego filmów 
osiąga kasowy sukces , nie żąda od swoich producentów części 
zysków, gdyż wie, że na następnym filmie mogą stracić. 

Twórczość Woody'ego Allena cienkimi nićmi skojarzeń 
i cytatów wpleciona jest w amerykańską modę, obyczaje, 
w tamtejsze fobie kulturalne, dlatego może być przez nas nie do 
końca zrozumiana . Łatwiej odbierać go w warstwie dowcipu czy 
żartu, trudniej w warstwie filozoficznej groteski, pastiszu, 
finezyjnego paradoksu . 

O tym , że jest to wielki-mały człowiek , który tchnął nową 
duszę we współczesną komedię, odkrywając niepokoje , 
frustracje i kompleksy współczesnego człowieka nieprzysto
sowanego do rzeczywistości, w której przypadło mu żyć, to 
wiemy . Jego twórczość powinna jednak stać się odtrutką na 
prymitywną amerykanizację naszej kultury , na zwrócone 
w tamtą stronę snobizmy i cielęce zapatrzenia . 

Andrzej Łuczyński „Puls Studenta" nr 5: styczeń/luty 1998 

W dzieciństwie nieustannie 
uciekałem w świat filmu„. 
Z Woody ALLENEM rozmawia Stig BJÓRKMAN 

S.B.: Tematem "Zagraj to jeszcze raz, Sam" są wypełniające 

znaczną część naszego życia sny na jawie. Jak ważne jest dla 
ciebie kino i związane z nim marzenia? Bohater sztuki usiłuje 

przekładać filmy i sytuacje z filmów na swe codzienne życie . 

W.A. : Mówi się, że jeżeli moje filmy mają jakiś jeden wielki 
temat, dotyczy on różnicy między rzeczywistością a fantazją . 

Pojawia się on w moich filmach bardzo często. Myślę, że tak 
naprawdę problem tkwi w tym, że ja nie cierpię rzeczywistości . 

A jest to, niestety, jedyne miejsce w którym można zjeść na 
obiad dobry stek' Wydaje mi się, że zaczęło to się w czasach 
mojego dzieciństwa, kiedy nieustannie uciekałem w świat 

filmu( ... ). Mogłem porzucić mój skromny dom i zapomnieć 
o tych wszystkich problemach , w szkole, w rodzinie i wejść 
w całkowicie odmienny świat , gdzie ludzie żyli w aparta-

) 

mentach z bi ałym telefonem, gdzie można było spotkać 

cudowne kobiety i wspaniałych mężczyzn, którzy zawsze 
umieli znaleźć odpowiedni dowcip, gdzie wszystko było 
zabawne i zawsze dobrze się kończyło , a bohaterowie byli 
prawdziwymi bohaterami i w ogóle wszystko wydawało się 
nadzwyczajne . Myślę, że robiło to na mnie ogromne wrażenie 
i jednocześnie miało druzgocący wpływ. Znam wielu ludzi 
w moim wieku, którzy nigdy nie potrafili się z tego otrząsnąć 
i zawsze mieli kłopoty ze swoim życiem. Będąc w zaawanso
wanym wieku 50 czy 60 lat ciągle nie potrafią zrozumieć, 

dlaczego życie tak właśnie wygląda , dlaczego to wszystko, 
w co wierzyli dorastając , co odczuwali i czego pragnęli , i co 
przyjmowali za rzeczywistość , okazało się nieprawdą, bo 
rzeczywistość pokazała oblicze o wiele bardziej surowe i brzyd
kie . Kiedy siedziałeś w sali kinowej myślałeś , że to wszystko 
jest prawdziwe. Nie sądziłeś , że takie sytuacje są możl iwe 

tylko w filmie. Myślałeś sobie: Cóż, to nie jest moje życie . 

Mieszkam przecież w ubogim miejscu na Brooklynie. Ale jest 
na pewno wielu ludzi na świecie, którzy mają takie domy, biorą 
udział w wyścigach konnych, spotykają piękne kobiety , a wie
czorami chodzą na koktaile . To był całkowicie inny świat . Pot
wierdzały ten obraz kolorowe magazyny , w których mogłeś 
przeczytać o ludziach żyjących zupełnie inaczej i szczęśliwych 
jak bohaterowie filmów. Było to druzgocące wrażenie i nigdy 
nie udało mi się do końca tego przezwyciężyć. I znam wielu 
ludzi, którym również się nie udało. Ten motyw stale pojawia 
się w moich filmach: potrzeba pisania własnych „scenariu
szy" , pragnienie kontroli nad rzeczywistośc i ą i manipulowania 
nią w dowolny sposób . Podobnie jak pisarz czy twórca 
filmowy, możesz tworzyć świat, w którym sam pragnąłbyś żyć . 
Podobają ci się ludzie, których stworzyłeś , sposób, w jaki się 
ubierają, to, gdzie mieszkają i jak rozmawiają. Przez kilka 
miesięcy masz możliwość bycia w tym innym świecie. Ludzie ci 
poruszają się w rytm pięknej muzyki i ty możesz także w tym 
uczestniczyć . Dlatego zawsze można odnaleźć w moich 
filmach przekonanie o wyższości tego wyidealizowanego 
świata, o wyższości fantazji zderzonej z przykrą rzeczy
wistością. 

Woody Allen "Woddy Allen według Allena" , 

Wydawnictwo Znak , 1998 



Rozmowa 

z Wojciechem MALAJKATE M 

Jestem 
ambitnym 

koziorożcem 

I. N.: Prezentowany na koszalińskiej scenie spektakl Woody'ego 
Allena jest Pana debiutem reżyserskim. Jak się Pan czuje w tej 
nowej roli? 

W .M .: Towarzyszy mi wiele obaw ... Chciałbym, aby to , co 
powstaje w Koszalinie przy współudziale kolegów z Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego (dodam, że współpraca układa się 
znakomiciel) , było jak najlepsze. Jestem zodiakalnym 
Koziorożcem , więc zawsze byłem chorobliwie ambitny. Ta 
ambicja nie daje mi spokoju ... Mam nadz ieję, że w trakcie 
pierwszego realizowanego przeze mnie spektaklu, wszystko 
będzie dokładnie tak . jak sobie wymyśliłem, że światło zapali się 
dokładnie w tym momencie, w którym powinno się zapalić , 
a "Zagraj to jeszcze raz , Sam" okaże się zabawną komedią . 

I.N. : Wielokrotnie można było Pana oglądać na wielkim i małym 
ekranie właśnie w rolach komediowych . Mam wrażenie , że jest 
to Pana ulubiony gatunek? 

W .M .: Tak, lubię komedie. Dużo grałem w komediach i wydaje 
mi się , że coś o tym gatunku wiem. Lubię rozśmieszać ludzi! 
Dotychczas robiłem to jako aktor, a teraz pragnę rozśmieszać 
jako reżyser . 

I.N .: Dlatego na swój reżyserski debiut wybrał Pan komedię? 

W .M .: Właściwie był to pomysł dyrektora artystycznego BTD, 
Bogusława Semotiuka . Prawdę mówiąc , byłem ogromn ie 
zaskoczony , ale pokusa była silna ... Otóż w warszawskim 
Teatrze Studio grałem w komedii "Zagraj to jeszcze raz , Sam" 
w reżyser ii Adama Hanuszkiewicza ok . 350 razy . Od strony 
aktorskiej znam więc ten spektakl od podszewki! Miałem więc 
gotowy materiał do przemyślenia, do przetransformowania. Po 
prostu bardzo chciałem spojrzeć na niego z innej strony. Nie 
jako aktor, aleja ko reżyser. 

I.N.: A czym się różni spojrzenie reżysera od spojrzenia aktora? 
Teraz ma Pan już skalę porównawczą, więc czy woli Pan być 
aktorem czy reżyserem? 

W .M .: Od kiedy spróbowałem bycia reżyserem wolę być 
reżyserem . Dlaczego? Reżyseria jest szalenie podniecającym 
przeżyciem! To fantastyczne mieć możliwość tworzenia swojej 
własnej łamigłówki! Poza tym uczę się dyscypliny. Jest to 
konieczne! A w moim przypadku sytuacja jest bardzo złożona . 

„ 

Otóż, jak już wspominałem. aż 350 razy występowałem w roli 
Allana . Teraz tę postać gra Janusz Onufrowicz. Podczas 
naszych prób zauważyłem , że podświadomie próbuję zmusić 
Janusza , by grał podobnie do mnie. Wiem , że nie powinienem 
oczekiwać od niego powtarzania moich doświadczeń . walczę 
więc sam z sobą .. . i współpraca układa się coraz lepiej . 

I.N.: Wielu aktorów odczuwa pokusę zmiany zawodu aktor
skiego na reżyserię. Zwykle jednak są to już bardziej dojrzali 
artyści. W Pana przypadku proces „dojrzewania do reżyserii" 
był o wiele szybszy .. .. Czy ma Pan teraz swoich mistrzów, 
których chciałby pan przenieść na scenę? 

W .M .: Myślę , że ma to związek z faktem , iż od 7 lat uczę 
w łódzkiej Szkole Teatralnej i Filmowej, mam więc zapędy do 
„stawania po tej drugiej stronie barykady". A plany kolejnych 
realizacji7 To, że w szkole próbujemy ze studentami różnych 
gatunków i konwencji sprawia, że różne myśli chodzą mi po 
głowie . Moim ulubionym autorem jest Czechow, ale opowie
dziany językiem współczesnym. Sztuki , które pisali wielcy 
dramatopisarze. mają wymiar uniwersalny i zawsze będą 
aktualne. Tak ... klasyka bardzo mnie pociąga. 

I.N.: A jakie są Pana dalsze plany artystyczne teatralne 
i filmowe? 

W .M .: Cóż ... wiele zależy od koszalińskiej premiery "Zagraj 
to jeszcze raz , Sam" . Wiążę z tą realizacją wiele nadziei ... Na 
razie jednak 16 grudnia czeka mnie premiera " Snu nocy 
letn iej" Szekspira w moim macierzystym Teatrze Narodowym 
w Warszawie . W sztuce tej gram Pigwę . A filmy7 Na razie 
spokojnie czytam scenariusze ... i jeden z nich , filmu kinowego 
i serialu telewizyjnego , wydaje mi się szczególn ie interesujący . 
Jest to "Kariera Sebastiana Dyzmy ", wnu ka słynnego 
Nikodema. Będzie to kontynuacja losów rodziny Dyzmów 
osadzona we współczesnych realiach. 

Dziękuję za rozmowę. (I.N.) 

Swój reżyserski debiut dedykuję 
Panu Adamowi Hanuszkiewiczowi 
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.. . stawiamy na 
uniwersalizm i klimat ... 
Rozmowa z Małgorzatą i Zbigniewem MIKIELEWICZAMI 

I.N.: Debiutują Państwo w roli scenografów i autorów 
kostiumów w koszalińskiej inscenizacji komedii Woody'ego 
Allena „Zagraj to jeszcze raz, Sam". Czy podjęcie nowego 
wyzwania wynika z chęci przeżycia kolejnej przygody 
artystycznej? 

Z.M.: Propozycję współpracy otrzymaliśmy od dyrektora 
artystycznego BTD w Koszalinie, Bogusława Semotiuka, 
poszukującego „nowego, świeżego spojrzenia" na scenografię. 
Muszę przyznać, że byliśmy zaskoczeni odwagą Pana 
Semotiuka. Dlaczego? Otóż żona ma pewne doświadczenia 
w dziedzinie scenografii, aleje jestem absolutnym debiutantem I 
Charakter pracy, którą wykonuję w BTD, jest dla mnie 
nowością. Jako rzeźbiarz zawsze pracowałem indywidualnie na 
zasadzie „sa m sobie sterem, żeglarzem, okrętem" . Teraz muszę 
być częścią zespołu i jest to dla zupełnie nowe doświadczenie ... 
Musiałem również uświadomić sobie, że plastyczna uroda 
scenografii, pełni funkcję służebną wobec koncepcji reżysera. 

I.N.: Na scenie powołują Państwo do życia świat nowojorskiej 
elity intelektualnej. Co zdaniem Państwa tworzy atmosferę 
tego, odległego od naszych realiów, świata? 

Z.M.M: W trakcie pracy nad oprawą scenograficzną do „Zagraj 
to jeszcze raz, Sam" towarzyszyły nam obawy, czy nasze propo
zycje będą zgodne z koncepcją Wojciecha Malajkata ... Jednak 
już w czasie pierwszego spotkania z reżyserem, okazało się, że 
„nadajemy na tych samych falach". Wszyscy więc i my, i reżyser 
stawiamy na uniwersalizm i klimat, odmienny w scenach ze 
świata realnego i odmienny w świecie fantazji, pełnym 

zjawiskowych, onirycznych postaci. 

I.N.: To z pewnością bardzo trudne zadanie? Jakimi środkami 
kreujecie Państwo na scenie specyficzną atmosferę tych dwóch 
światów? 

Z.M.M: Scenografia składa się właściwie tylko z trzech ele
mentów, ale przy programowym ascetyzmie środków st;iramy 
się stworzyć bardzo bogaty, pełen krańcowo odmiennych 
znaczeń świat. Ta zamierzona wielofunkcyjność podkreśla fakt, 
iż bohater sztuki żyje na pograniczu dwóch światów - świata 

rzeczywistego i tego złożonego z fantazji i marzeń ... Ogromne 
znaczenie w tworzeniu klimatu spektaklu ma światło. Świat 
realny - szary, dziwaczny podkreśla neurotyczną osobowość 
bohatera. Natomiast świat fantasmagorii pulsuje blaskiem 
i kolorami. 

Dziękuję za rozmowę. (I.N.) 

J 

WOODY ALL!;N 

ZAGRAJ TO 
J~~zcz~ RAZ, ~AM 

ptzekład - Jetzy S!iema!!z, Gtaiyna Dyk!!in 

teżysetia 

Wojciech Malajkat 

scenogtafia i kostiumy 
Małgotzata i Zbigniew Mikielewiczowie 

obsada 

Agnieszka Cwik .. 
AlelCT:andta Dzięcielska 
Agnieszka Gtzybowska 
[ wa ~miti!!ka-Jankow!!ka . 
Joanna Kaczmatek 

~tatzyna Micha lska-Dyjak 
~tatzyna Ulicka-Pyda 
Adarn Bietnat 
Ja nusz Onuftowicz 
Robetł Wabich 

łJ a ncy 

S!haton 

Intelektu.a l istka 

Batbata, S!ąs ia dka , 
Transwestyta 

... Li nda 
Va nessa 

Dick 
.. Allan 
Bogart 

PREMlf.RA gJ GRUD~ IA 2001 

Po lska ptapremieta "Zagtaj to je.szcze taz, ~am" 
odbyła sir; g1.Xll.19'6'6 t. na małej scen ie stołecznego Teattu .~tudio• 

w reżysetii Adama l-lanuszkiewicza 
z Wojciechem Malajkatem i Gabtiel~ Kownacki! 

w talach Allana i Lindy 



p A T R o N A T M E o A L N y 

RADIO KoaALJ 

106,0 FM 

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 
i m. Juliu~z.a SlowackiC'(!O Koszalinie 

DYREKTOR NACZELNY-ZBIGNIEW KUŁAGOWSKI 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY-BOGUSŁAW SEMOTIUK 

Kierownik techniczny - Wojciech Skup; główny brygadier sceny - Stanisław Kawalec; 
brygadier spektakli wyjazdowych - Edward Sagan; prace plastyczne - Beata Jasionek. 
montażyści dekoracji - Robert Kuźmicki , Andrzej Wieczorek, Tomasz Peka, Krzysztof 
Kotowski ; pracownia krawiecka - Jan Marciniak (kierownik), Anna Lickun . Teresa 
Radzikowska , Tomasz Wojtan, pracownia elektr . akust . - Jerzy Bok(kierownik), Leszek 
Bilitewski, Jakub Kolos, Jerzy Sochal, Daniel Sniadecki; pracownia modelatorska-Tadeusz 
Gościniak ; pracownia fryzjerska - Emilia Patrzek, Renata Borowska; garderobiane -
Mariola Sapińska, Estera Orzechowka. 

Asystent dyrektora- Beata Barów 
Koordynator pracy artystycznej-Barbara Staszewska 
Biuro Promocji i Reklamy-Grażyna Mulczyk-Skarżyńska (kierownik), 
Izabella Nowak, Barbara Sosnowska 
Biuro Obsługi Widzów-Włodzimierz Szymczyk (kierownik), 
Katarzyna Bzymek , Dagmara Telińska 

Opracowanie literackie programu-Izabella Nowak 
Opracowanie graficzne, skład-Barbara Sosnowska 

Źródła: 
Graham McCann „Woody Allen " Wydawnictwo „bis". 1993 
Eric Lax : Woody Allen biografia, Wydawnictwo „Zysk i S-ka", Poznań 
Woody Allen · „Woody według Allena", Wydawnictwo „Znak", Kraków 1998 
Encyklopedia Mulitiedialna PWN 

Druk-Zakład Poligraficzny POLIMER, Koszalin, ul. Mieszka I-go 24 


