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K EN L UDWIG 

Urodzony w Yo rk w Pensylwanii 

(1950) absolwent Harvardu i Ca m

bridge, jest prakLykującym prawnikiem 

specjalizującym s ię w prawie między
narodowym. Mieszka w \l:7;1szyngtonie . 

Jego sztuki c i eszą s i ę wielk im powo

dzeniem na Broadwayu i West E n

dzie; przelożone na 16 języków gra ne 

są w ponad 30 krajach świ ata. Komedia 

„Lend Me A Tenor" (w Po lsce znana 

jako „Nagle zastępstwo" lub „Dajcie 

mi tenora"), grana w N owym J orku 

nieprzerwanie przez 14 mies i ęcy, mia

la już ponad 200 rea li zacji na świec ie, 
doczekała się także adaptacji filmowej 

(wytwórnia Columbia Pictures) ; mię-

dzynarodową popularnośc ią c ieszy s ię 
także komedia „ Ks i ężyc nad Buffalo" 

(w Polsce reali zacje w Syrenie i w byd

goskim Teatrze Polskim). Ken Ludwig 

jes t także auto rem libretta do musi

calu „C razy fo r you ", na grodzonego 

w USA jako najlepszy musical sezo nu 

1991/1992 (reali zacje także w Ka

nadzie, Japonii i A ustralii , w Polsce 

- Teatr Roma) oraz musicalowej wersji 

„Przygód Tom ka Sawyera" . P isze sce

nariusze telewizyjne i film owe (m.in . 

do fJmów „H ea rtb reaker" i „Roger 

Rabbit 2" . Na zamÓ\vienie Royal 

S hakespeare Company napi sa ł sztukę 
„S liakespea re w H ollywood", któ rej 

premierowa reali zac ja w Waszyngtonie 

u scl1ylku 2003 roku zyskał a nag rodę 
im . H elen H ayes jako na jlepsza sz tLL

ka roku. N ajnowsze prace Ludwiga 

to przede wszystkim adaptacje : „Wyspa 

skarbów" wg S tephensona (premiera 

planowa na w kwietniu roku 2007), 
„Trze j muszkie terowie" wg Dumasa 

(premiera w grudniu 2006); aktu

a lnie pracuje nad sce niczną wersją 
„Amet)'kanina w Pa t)'żu " Georga i lry 

G ershwinów. 

Ko BI ETY SĄ NAJWAŻNlEJSZE 

G dy mowa o komedii , trudno zacl1ować powagę . Nawel w odniesieniu do spra

wy tak - wydawaloby s ię- elementa rnej, jak chronologia . Otóż światowa praprem ie

ra „Rsl żartem , pól sercem " („Leading Ladies") odbyla s i ę 9 li slo pada 2002 roku 

w Teatrze Powszecl1nym w Łodz i (reż . Marcin S lawi.6ski , scenogr. Marcin Stajcwski, 

kos tiumy Irena Biega(1sba), cl1 oc iaż na stron.ie inlernetowej Kena Ludwiga można 
prLeczytać , że odbyla s i ę ... dopiero dwa la ta późn i ej , n ie w Łodz i , lecz w Alley The

a tre w teksa6skim I louston, w reżyserii auto ra, a obe n ie ma zostać prLeniesiona 

na Broadway. Żeby bylo śmieszniej , na przelomie roku 2002/2003 w Polsce zreali

zowa no tę sztukę jeszcze w tea tracb kieleckim i bielsko-bialskim. 

Komedia o tym , że kobiety są najważniej sze, opiera s ię na odwiecznym teatral

nym pomyśle „przebiera nki ", który w o pracowa niu Kena Ludwiga okazuje się nadal 

inte res ujący. Czy dla tego, że - jak to w komedii - zie in lcncje prowadzą do dobrycli 

sku tków i w fi.nal e zwyc i ęża milość, a wszyscy, któ rycl1 dzia lan ia byly motywowane 

cl1ęc ią materia lnego wzbogacenia s ię , p rzeg rywają? Tego można s ię bylo spodziewać, 
takie są reguly ga tunku. Więc może dlatego, że przebranie mężczyzn za kobiely gwa

ra ntuje dobrą tea tra lną zabawę na pogra niczu farsy? Przec ież wlaś n ie „odwieczność" 
tego cl1wytu moglaby nas do „Pól żartem .. . " zniecl1ęcać . 

"Iajernnica tej sztuki tkwi w zabawi" tradycją. 
Ze st rony autora jesl lo zabawa tradycją szekspi

rowską . Rozumianą nie tylko jako bezpośrednie na

wiązywanie do szekspirowskid1 komed ii czy ironiczna 

żonglerka cyta tami, lecz Lakże gl.,,bi„j, w związku z pro-

blematyką, o któ rej w blyskotliwym eseju „Pleć Rozalin

dy" tak pisal Jan Ko tt: „M lodziu tki ahtor, zan im mu sil' 

puścJa broda, gra dz iewczynę, która s i ę przebiera 

za chlo pca w pó l tuzin ie Szekspi.rowskic\1 sztuk. 

Ale przynajmniej w dwóch arcydzielach Szek

spirowskiej komedii pr1:ebra nie nie jest tylko 

konwencj ą i nie s l u ży wyłączn ie zawikłaniom 
m ilosnej intrygi . 
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\'(' „WieczorLe 11-Lecli Króli " i w „Jak wam s ię podoba" niepokoj ącym serio 

w tycli błyszczącycli allegro o szczęśli wych rozwiąza niacli , tematem gorLkim , 

nie do końca odsloniętym i jeszcze c iąg le n ie odczytanym przez tea tr, jes t wielo

znaczność pici". Ken Ludwig nie jes t pisarzem rangi Szekspira, ale kiedy piękna 
Meg wyznaje milość Max ine - kobiecie, którą udaje Leo - zna jdujemy się blisko 

tego samego niepokojącego serio, na któ re zwróc ił uwagę autor „Szekspua wspól

czesnego". Ironicznym podkreślenjem plciowego galimat iasu jest kwestia glupiut

kiej Audrey, która w chwili oburzenia, kiedy oswstwo Leo i Jacka wycl10dzi na jaw, 

wykrzykuje: „Powinnyśmy zab ić calą czwó rkę!". 
Ze strony reżysera natomias t jest to zabawa tradyc ją kultuiy masowej. Akcja 

sztuki rozgrywa się w 1955 roku . N iedlugo wcześniej weszły w modę bu ty na wy

sokim obcasie - szpJki - podkreśla j ące u rodą kobiecej nog i. Ten czas to apogeum 

kultu Maiylin Monroe. D o stynnej sceny z ~ilmu „S lomiany wdowiec" (kiedy 

t.1la1ylin stoi na kracie wentylacyj nej metra z unoszoną prLez podmuch s pódnicą) 
nawiązuje w naszym przedstawieniu scena z polw jowym wentylato rem . Do nieco 

późniejszego obraw „Rsl ża rtem , pól serio" nawiązuj e polski tytul sztuki. Trochę 
w tym wszystkL111 tęsknoty za epoką sprzed mody uniseks. Bo czyż nie zdarqla s ię 
Pafistwu nigdy pi-qgoda, podobna do opisa nej w szkicu Jana Ko tta: „Bylem jednej 

cl1lodnej zimowej nocy na dyskotece w Sztokholmie. Kiedy ustala na chwilę oglu

szająca muzyka, ustala frenezja tańca i prLesta ły kołować bijące po oczach światla, 
pary opuściły arenę i z wolna jeszcze kolyszącym s ię krokiem podchodziły, obejmując 
się, do ścian . Staly tam po tem dlugo wtopione w siebie. Wszyscy o jasnych wlosach 

przystrLyżonych równo na karku, wysocy, o dlugich oogac'1, w opiętych szczelinie 

dżinsacli i w dżinsowycl1 obszernycb bluzach, clilo pcy i dziewczyny, dz iewczyny 

i clilopcy, nie do odróżnienia . Po chwili jedna z par oderwala s i ę od śc iany i podeszla 

do moicl1 szwedzkicli przyjaciól. Były to dwie dziewczyn y; na bluzach m ialy wylrn

ftowane czerwoną włóczką jak zn aki rozpoznawcze : girl , girl. " 

Zabawa z tradycją okazuje się zabawą z płcią - i odwrotnie. 

Inwencji reżyserskiej Marcina S lawińskiego zawdz ięczamy tuta j jeszcze j edną 
zabawę, na którą waito zwróc ić uwagę, m im o że odbywa s ię na drugim planie . „Praw

dziwe oblicza Stanislawa" - tak nazwalibyśmy ten cykl niemyci, etiud akto rskich, 

gdyby nie obawa, że b<;:dziccie s ię Pa ństwo spodz i ewać nadmiernej aktualnośc i . 
A przecież dzisiaj chodzi nam o coś in nego: o beztroski , radosny, wyzwa la jący 

śmiech - którego sobie i Państwu życzymy! 

Janusz Legofi 

MARCIN SŁAWIŃSKI 

W 1973 roku u kończy ! stu

dia na Wydzia le Aktorskim PWST 

w Warszawie i przez 10 la t pracowal 

jako ak tor Tea tru Narodowego . 

Od 1983 roku, po zdobyc iu dyplomu 

na Wydzia le Reżyserii tej uczelni , zają l 
s i ę reżyserowan i em . 

Jako akto r gra i glównie w re

pe rt ua rze k lasycznym, reżyseruj e nie

mal wylącznie sz tuki wspó lczesne. 

Prqgotowal ponad 50 przedstaw·i eń 
w 15 po lsk ich teatrach, z czego ponad 

2 0 tytulów to polskie prap remi ery. 

Za ważn e w swoje j biogra fi i uzna

je przedstawienia z lat 80-tycl1 o wyraź 
nej wymowie spoleczno - politycznej: 

„Róbmy swoje" wg W. Mlynarskiego, 

„Kompot" Kofty i Rych tera, „Pięć dni 

Lemuela G ulli wera" K. owickiego, 

„Nagi król" Szwa rca, „Manda t" E rd

ma na, „Policja" Mrożka . 

Z rea lizacji po J 989 roku 

wymien ia „Zbrodnie serca" 1 lenlcy, 

„Pokój sto lowy" Gourneya, ..Pok<'>j 

Ma rvin a" Me P hcrsona, „Seksual

ne perwers je w C hicago'' Mameta 

i „Sztukę " Rezy. In s pirują go wic;c 

teksty auto rów zain teresowanych in

dywidua lnymi problemami czlowicka, 

którym nieobce jes t humoryslycznc 

widzenie wspólczcsncgo świata. 
Szczególny sukces odniósl w roku 

2 0 04 „W<tm pir" W. Tomczyka w jego 

reżyse rii - przcdsla,vienic, kLóre zo

sta lo ul1onorowanc laurami festiwalu 

„Rzeczywis toś.S przedslawiona" i ogól

nopolskiego konkursu na wyslawicnic 

polskiej szluki wsp6lczes nej. 

Ma na swoin1 koncie szereg 

pozycji lekkiego repe rtuaru m .111. 

Ayckbourne 'a, Frayna, Sl1isgala, 

S imona, Cooneyn i Ludwiga, kilka 

przedsta \viei1 Teatru TV 

i se rial komediowy. 

By! kierowni-

kiem a rtystycznym te

a trów Kwadrat w War

szawie i Powszechnego 

w Lodzi. 

W TeatrLe Ko

m edia reżyserowa l 

przedstawienia 

„Mój przyja

c iel H arvey" 

i „1 ie lera z, 

koclrn nie" . 



n~ i zarteni 
ro ól sercetn 

p Występują 
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ELŻBIETA w OŹNIA.K 
~z\~ Najcbętniej przeklada 

fa rsy i ko1nedie, nie unika dreszczowców ani 

sztuk o poważnej tematyce. Odktyla nieznanycb 

polskim widzom aogielskicl1 dramaturgów: 

R. Cooneya „Mayday", R. Howdona „Wieczór 

kawalerski", K. Ludwiga „Księżyc nad 

B uffalo", A. Bennetta „Szaleństwo Jerzego III", 

T. McNally 'cgo „.Ma ria Callas , lekcja śpiewu", R. Cooneya i J. Chapmana 

„Nie teraz koclianie", W. N icholsona „Odwrót", E. Chappella „Złodziej", 
K. Leacli „Mr. Love", C. McPhersona „Dublińska kolęda", D. Marguliesa 

„Opowiadania zebrane", P Vogel „Najstarsza profesja", L. Halla „Mala Steinberg", 

S. Slepl1enson „Pamięć wody", D . Pownella „Niżyński", R. Cooneya „Mayday 2", 

R. I lowdona „Io flagranti '', K. Mellor „Namiętna kobieta", D. Freemana 

„Łóżko pelne cudzoziemców", J. Chapmana i J. Lloyda „Biznes", E. Chappella 

„Węże" oraz „Samotne serca", N . Simona „Grają naszą piosenkę", M. Buffi ni 

„Apokalipsa Homara", N . Oeara „Wladza", R. Harrisa „Stepping out", 

R. Cooneya i T. HJtona „Jeszcze jeden do puli?!", P Quiltera „Boska!" i „Koniec 

tęczy", G . Mottona „Najwiębszy diament świata", T. Stopparda „Rock 'n roll" . 

-„ -

w OJ CIECH S TEFANIAK 

Kal iszanin. Z wyrozrneniem ukoilczyl 

w 1991 roku Wydzia ł Wzornictwa Przemysło
wego warszawskiej .Ak adem ii Sztuk Pięknych 
i zwycięży! w Konkursie im . Zdzisława Czermail

skiego na najlepszy dyplom tej uczelni. 

By! stypendys tą M inisterstwa Kultury 

i Sztuki. Wiele podróżowa l, co oprócz przy

jemności przynioslo równ ież szanse pogłębiania 
doświadczeń zawodowych. Przypadek i kilka miesięcy spędzonych w Argentynie 

w 1995 roku sprawi~', że jego zainteresowania artystyczne skierowaly s ię ku sce

nografii. Tej dziedz inie do dzisiaj po

zostaje wierny, mając na swoim koncie 

realizację prawie stu sztuk teatralnych, 

wielu koncertów i aranżacji wystawien

niczycb. 

Tworzy w wielu teatrach : w ro

dzinnym Kaliszu, w Łodz i , Poznaniu, 

Olsztynie, Rzeszowie, Toruniu, War

szawie, Gda6sku, Białymstoku, Gdy

ni, Szczecinie i Krakowie. 

Pracuje z najwybitniejszymi polskimi reżyseram i tea tra lnymi i fJmowymi. 

Rea lizuje także projekty z dziedziny architektury wnętrz , sztuki sakralnej i grafiki 

użytkowej . Ale podstawową dziedziną jego twórczośc i pozosta je scenografia. 

Dwukrotnie, w 2000 i 2003 roku, otrzyma! nagrodę Prezydenta Miasta 

Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2 005 roku z rąk 
ministra kultllly otrzymał wyróżnienie za scenografię w Tea trze Łaźnia Nowa 

w Krakowie w ramach Xl Ogólnopolskiego Konku rsu na Wystawienie Polskiej 

Sztuki Współczesnej. 

9 
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E wA G ooWlOK 

\'(! wieku 18 lat za j ęła III miejsce w ogólno

polskim Sejmiku Matema lycznym, pisząc pracę 
na lemat funl~cji liipcrbolicz nych. Rok później 
skończyła Pańslwową Szkolę Muzyczną w klasie 8e

tu. \'(! Petersburgu studiowała w I nstytucie Budowy 

Dróg i l'-lostów, aż wreszcie trafił a do warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Wzornictwa 

Przemysłowego ... aby z robić dyplom na Wydzia le 

Scenografii. 

Najbardziej ceni rea lizacje teatra lne: „Ojc iec 

- matka Jan Maria Klatk iewicz" Darka BrL6ski, 

„Clirystus z Betowa" Jarka Oslaszkiewicza, „Genesis 

z Ducha" wg Słowackiego, „Życic na poczekan iu" 

wg Wisławy Szymborsbi.:,j, przedstawien ie dyplo

mowe „Patty Dipbusa" Pedro A lmodovara, „Krainę 
uśmiecliu" Franza Lcliara. Ma na swoim konc ie 

realizacje (Jmowe i telewizyjne. Projektowa ła deko

racje wnętrz do filmu „Przedwiośn i e" Filipa Bajona 

(nagrodzonego za scenografię na festiwa lu w G dy

ni}. Realizuje seriale TV, fi lmy reklamowe, te le

dyski i koncerty (dwukrotnie wręczeni e 
„Złotycli Kaczek", najnowszy 

klip Marii Peszek na

grodzony na „Yacli 

Festiwal"). 

Realizuje własne 

krótkie formy filmo- -..... ... „ •••••• :_...::;~ 
we; za „ Facescape" wraz 

z Emilią Orzecl10wską otrzymała 
drugą nagrodę w międzynarodowym konkur

sie Ca na I+ na film o emigrantach . Zajmuje 

się grafiką książkową i aranżuje sesje zdjęciowe 
dla Justrowanycb magazynów (w 2004 r. wraz 

z fotografem Tomaszem Szcześniakiem p restiżo
wa nagroda „Cl1imery"}. 

szczęśliwy ... 

... KONIEC 
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Koordynacja pracy artystycznej - Krystyna Pile 

Inspicjent - Henryk Zandecki 

Kierownik Pracowni Akustycznej - Andrzej Zagórski 

Glówny elektryk - Tomasz Wawer 

Kierownik sceny - Wladysla w Gurdek 

Projekt okladki i plakatu - Wojciech Stefaniak i Tomek Wolff 

Redakcja programu - Janusz Legoń 
Gra(iczne opracowanie programu - Tomek Wolff 

Projekcje multimedialne - Tomek Wolff 

CENTRUM SZTUKI 
Teatr KOMEDIA 

Wydawca Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 

Warszawa - Żoliborz, ul. S lowackiego l 9a 

Tel. 022 833 40 66, 022 833 15 84 

www.teatrkomedia.pl 

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 

Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska 

Tel./fax 022 833 96 10, tel. 022 832 46 19 

Biuro@teatrkomedia.pl 

Rezerwacja@ teatrkomedia.pl 

Kasa biletowa czynna : 

w poniedzialek w godzinach 10:00 - 15:00 

Od wtorku do soboty w godzi nach 10:00 - 14:30 i 15:30 - 18:00 

w niedzielę w godzinach 15:00 - 18:00 

oraz zawsze na godzinę przed spektaklem 

Tel. 022 833 68 80 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




