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FARSA FARS 

farsa - odmiana komedii oparta na błahych konfliktach, karykaturze i komiźmie 
sytuacyjnym. Przenośnie: rzecz niepoważna, niedorzeczność, głupstwo, kpina. 

W średniowieczu grywana zwykle na końcu utworów o tematyce poważnej, 

np. moralitetów czy mirakli. Obok intermedium jeden z najważniejszych gatunków 

komediowych średniowiecza . Obejmuje utwory sceniczne o błahej problematyce, 

posługuje się środkami komizmu sytuacyjnego. W odróżnieniu od innych 

typów komedii farsa opiera się na dynamicznej akcji, mającej częstb charakter 

swobodnych scen komicznych. 

Obecnie farsa jest gatunkiem scenicznym często wykorzystywanym do budowania 

repertuaru teatrów na całym świecie. 

Farsa „Czego nie widać" w chwili swojej 

prapremiery w Londynie w 1984 roku zarobiła 

ponad 6 milionów dolarów. Niedawno 

kolejną londyńską inscenizację przeniesiono 

najpierw na West End, a potem na Broadway 

a wpływy sięgnęły 14 milionów. Polskie 

teatry szczególnie ch ętnie sięgają po tekst 

„Czego nie widać " od polskiej prapremiery 

we wrocławskim Teatrze Współczesnym 

minęło ponad 20 lat. W tym czasie spektakl 

doczekał się 31 polskich realizacji. 

W jednym z warszawskich teatrów farsę 

„Czego nie widać" zagrano do tej pory 200 

razy. 
CZEGO NIE WIDAĆ 

Autor· Rafał Olbiński 
Data druku. 2002 
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AUTOR Z REKORDEM OGLĄDALNOŚCI 

MICHAEL FRAYN urodził się w Londynie w 1933 r. Studiował filozofię w Cambridge. W latach 
1957-1963 był felietonistą i reporterem dziennika The Guardian. Od 1963 roku pisywał stałe 
felietony i reportaże z całego świata dla Observera . Od połowy lat sześćdziesiątych publikował 
powieści i książki o tematyce filozoficznej m.in. The Tin Men 1965,The Russian Interpreter 
1966; Towards the End of the Morning 1967; A Very Private Life 1968; Sweet Dreams 1973. 
Jest laureatem wielu nagród, wśród nich: Somerseta Maughama 1961, Hovvthorden 1967 
i National Press Award - nagrody wydawców prasy - 1970r. 

Dramaturgią zajął się w końcu lat sześćdziesiątych pisząc najpierw dla telewizji - Jamie 1968, 
Birthday 1969. W teatrze zadebiutował w 1970 roku: Garrick Theatre wystawił wówczas 
jego cztery jednoaktówki pod wspólnym tytułem ,,The Two of Us". Wkrótce powstały kolejne 
sztuki „The Sandboy" 1970, „Alphabetical Order" 1975 - komedia roku wg dziennikarzy 
Evening Standar, „Ośle lata" 1976 - wystawiane w Glob Theatre i wyróżnione nagrodą 
Stowarzyszenia Teatrów West Endu, „Liberty Hall" 1980. „Make and Breake" 1980 - kolejny 
tytuł komedii roku, „Czego nie widać" 1984, „Benefaktors" 1985. 

Frayn jest również tłumaczem, glównie literatury rosyjskiej. Przełożyt „Wiśniowy sad" 
i „Trzy siostry " Antoniego Czechowa oraz eseje Lwa Tołstoja . Fascynacja Czechowem 
zaowocowała powstaniem dramatu opartego na motywach Płatonowa. 

O komediach Frayna pisano, że cechuje je rzadka umiejętność "łączenia wysokiego lotu 
komedii i wyrafinowanej farsy". Należy do najwyżej cenionych współczesnych autorów 
komedii angielskiej. 
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CZEGO NIE WIDAĆ - MICHAEL FRAYN 

Farsa o oryginalnym tytule "Noises Off" zaczerpnięta ze slangu filmowego. Znana 
u nas także pod tytułem: "Z tyłu", a na niemieckich scenach jako "Niezwykłe 
szaleństwo ". Rzecz o teatrze i ludziach teatru. Mieści w sobie prawie wszystko 
z rasowego rzemiosła teatralnego. Jest niczym kostka Rubika, zabawką 

do zawiłej gry w teatr. 

Postaci Frayna używają mowy będącej grą słów: mieszczą się w niej kalambury, 
parodie, przeinaczenia . Tekst ten jest wspaniałą opowieścią o zawodzie 
aktorskim, o jego ułomnościach, specyficznej paranoi, profesjonalnym 
zakręceniu. 

W pierwszym akcie jesteśmy świadkami ostatniej przedpremierowej 
próby generalnej przedstawienia „Co widać", w akcie drugim oglądamy 
to przedstawienie niejako od tyłu, w trzecim zaś jesteśmy widzami tego samego 
spektaklu, ale granego po raz ostatni i to na bardzo głębokiej prowincji. 
W akcie li aktorzy grają tę komedię, tyle że akcja toczy się za kulisami, więc 
na tą samą dekorację patrzymy od "kulis". 

Scenografia - Jerzy Rudzki 
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CO WIDAĆ· Robin H ousmonger 

Robin Housmonger urodził się w Baden-Baden w 1930 r. z matki pół-Czeszki, 

pół-Niemki, z 01ca Araba. W genealogii Housmongera możemy znaleźć polskie 
korzenie - dziadek ze strony matki był sztygarem w kopalni w Zawierciu. 

Jego debiut dramaturgiczny miał miejsce w latach pięćdziesiątych. W tym samym 
czasie jako ofiara makkartyzmu byl sądzony i deportowany do Urugwaju. W Urugwaju 
także powstały jego największe dzieła sceniczne: „Co ma wisieć, nie utonie", 
„Co z oczu, to z serca" oraz „Co widać''. Jest laureatem prestiżowej urugwajskiej 
nagrody literackiej. Od początku lat osiemdziesiątych mieszka w Londynie. 

W latach czterdziestych rodzina Housmongerów znajdowała się w skrajnej nędzy. 
Dzi ęki niewątpliwemu talentowi literackiemu i pomocy Fundacji Rockefellera Robin 
Housmonger ukończył studia w Eaton. Wcześnie zaczął pisać felietony i krótkie 
zabawne opowiadanka. 

Scenografia - Jerzy Rudzki 
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JAN TOMASZEWICZ· AKTOR, REŻVSER 

Urodził się w 1956 r. w podwileńskich Wiktoryszkach. Jest absolwentem Studium 
Wokalnego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, studiów menedżerskich Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. 
Karierę zawodową rozpoczął w Teatrze Muzycznym w Gdyni (lata 1979-83). 
Później występował w teatrach: Polskim w Bydgoszczy ( 1983-85), Syrena 
w Warszawie (1985-92). Przez cztery lat był dyrektorem Lubuskiego Teatru 
im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Od 2002 r. kieruje Teatrem im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, jako Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 
Ma w swym dorobku artystycznym 
udział w kilku serialach telewizyjnych, 
m.im.: „Republika Ostrowska" ( 1985), 
„W labiryncie" ( 1988), „Pogranicze w ogniu" 
( 1991), „Adam i Ewa" (2000), „Na dobre 
i na złe" (2001), „M jak miłość" (2001), 
„Zaginiona" (2003), „Oficerowie (2006). 
Na swym koncie ma także udział 

w wielu produkcjach filmowych, m.in.: 
„Jeniec Europy" Cwetan Vatev (oficer 
angielski) - reż. Jerzy Kawalerowicz, „Rififi 
po sześćdziesiątce" pokerzysta w szulerni 
- reż. Paweł Trzaska, „Virtuti" żołnierz - reż. 

Jacek Butrymowicz, „Wiedźmin" oficer 
Falvicka - reż. IVlarek Brodzki, „Komornik" 
lekarz - reż. Feliks Falk. 
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej w roku 2005 oraz Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 
- przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jako reżyser zrealizował „Czego nie widać" Michaela Frayna - Lubuski Teatr im. 
Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, „Stosunki na szczycie" Edwarda Taylora 
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, „Kasia 
z Heilbronnu" Heinrich von Kleist, „Bez seksu proszę" Alister Foot i Anthony 
Marriott - Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wlkp„ „Farne" Davida de Silvy - Teatr 
im. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
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PRZESĄDY I ZWYCZAJE TEATRALNE 

Do sfery obyczajowości teatralnej należą przesądy i zwyczaje teatralne, które 
tworzyly się i przeobrażały przez pokolenia, aż stały się nieodłączną częścią teatru. 
Aktorzy obok marynarzy i myśliwych uważani są za najbardziej przesądnych 
ludzi 
Teatr jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o przesądach, mimo że przesądy, które 
funkcjonują w teatrze nie są znane szerszemu gronu, a zupełnie obce ludziom 
nie związanym w jakikolwiek sposób z teatrem. Są od wieków przekazywane 
z pokolenia na pokolenia, ale niestety coraz częściej zanikają. Nie mówi się 

o nich głośno, bo należą do prywatnej sfery każdego aktora. 

Otwieramy cykl prezentujący ciekawe przesądy i zwyczaje teatralne 

• Gdy upadnie egzemplarz na ziemię należy go bezwzględnie przydeptać. 

Na kresach wschodnich w Wilnie nie tylko należy przydepnąć scenariusz, ale na 
niego usiąść. Dokładnie nie wiadomo, co to oznacza. Dawniej jednak na nieudanie 
zagraną rolę mówiło się, że ją się „położyło". Starsi aktorzy mówią do dziś, 

że trzeba przydepnąć, żeby roli nie położyć. Jest to najbardziej rozpowszechniony 
i trwały wśród aktorów przesąd. Wiernie go przestrzegają nawet niektórzy 
przeciwnicy przesądów. 

• Przed premierą kopie się aktorów kolanem w pupę - na szczęście. Oprócz 
kopniaka na szczęście istnieje cały szereg słów życzeń, swego rodzaju 
magicznych formulek na szczęście charakterystycznych tylko w środowisku 
aktorów. Aktorzy włoscy zamiast kopniaka mówią „in baka lupo", czyli w paszczę 
lwu, a anglojęzyczni aktorzy życzą sobie "break a leg'', mówi się też na „złamanie 
karku". Obok słów życzeń, są slowa, których lepiej nie wypowiadać w teatrze, 
bo mogą sprowadzić nieszczęście. 

• Na otwartych pokazach przedpremierowych i na próbach generalnych nie należy 
oklaskiwać aktorów. 

• Rozpoczęcie pierwszego przedstawienia z trzynastominutowym opóźnieniem 

uważa się za dobrą wróżbę. 
• Nie wolno gwizdać na scenie - bo cię wygwiżdżą. Zakaz gwizdania w Teatrze 

narodził się z potrzeby uszanowania świętości miejsca, przede wszystkim 
sceny. Jeśli ktoś zagwiżdże na scenie, musi wyjść za kulisy i powtórnie wejść 
na scenę. 

CIĄG DALSZY NASTĄPI 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE IEATRU: 

DUŻA SCEl~A: 
„Czego nie widać" Michael Frayn reż. Jan Tomaszewicz 
„Czekając na Godota" Samuel Beckett reż. Krzysztof Rościszewski 
„Policja" Sławomir Mrożek reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Świętoszek" Molier reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa reż. Czesław Sieńko 
„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz reż. Andrzej Ozga 
„Aktor" Bogusław Schaeffer reż. Mirosław Siedler 
„Szalone nożyczki" Paul Partner reż. Maciej Korwin 
„Jak Piekarczyk chwat Elbląg uratował" Janusz Komorowski reż. Mirosław Siedler 
„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
.lemsta" Aleksander hrabia Fredro reż. Ewa Marcinkówna 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa Marcinkówna 
„Tango" Sławomir Mrożek reż. Waldemar Wolański 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
„Bajki samograjki" reż. Lesław Ostaszkiewicz 
„A NA WA-s spłyną obłoki" reż. Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek reż. Bogusław Semotiuk 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg. Marka Twaina reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Każdemu wolno kochać ... " reż. Ewa Marcinkówna 
„Celebracje" Krzysztof Bizio reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marlene" Eva Pataki reż. Andrzej Ozga 
„Pod niebem Paryża w Całe Sax" reż. Dorota Furman 
„Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoni Czechow reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Całe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagała 
„Pętla" wg Marka Hłaski reż. Marek Chronowski 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż. Bartłomiej Wyszomirski 

SPEKTAKLE W PRZYGOTOWANIU: 
„Mein Kampf" George Tabori 
„Folwark zwierzęcy" George Orwell 
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fGZEMPLAR 
BfZP ATNY 

ZESPÓŁ TEAIRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU: 
Dyrektor l\laczelny i Artystyczny: 

Dyrektor finansowy I Główny księgowy: 
Kierownik literacki: 

Kierownik muzyczny: 
Kierownik administracyj no-techniczny: 

Kierownik Biura Obslugi Widzów: 
Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: 

Asystent dyrektora I Koordynator pracy artystycznej: 
Spec1alista ds. osobowych: 

Z-ca kier. administracy1no-technicznego: 
Starszy referent ds. administracy1no-techniczny: 

Specjalista ds. promocji i reklamy: 
Z-ca głównej księgowej 

Księgowośc: 

Sekretariat: 
Informatyk: 

Pracownia akustyczna: 

Pracownia oświetleniowa-elektryczna: 

Pracownia malarsko-butaforska: 

Pracownia charakteryzatorska: 

Pracownia krawiecka: 

Pracownia stolarska: 

Garderobiane: 

Brygadier sceny: 
Rekwizytor· 

Obsługa sceny: 

Kierowca-zaop atrzeniowiec: 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: 

Z-ca kier. Biura Obsługi Widzów: 
Organizatorzy widowni: 

Kasjer: 
Opracowanie programu: 

Opracowanie graficzne i skład programu: 

Mirosław SIEDLER 

Irena TONKOWICZ 
Hanna MOTYKA 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBANOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Magdalena FEJRAL 
Mariola TOMASIAK 
Agnieszka PIASKOWSKA 
Jolanta NOWOKRZEWS KA 
Artur MIECZKOWSKI 
Anna SZYSZ . 
Bożena SZCZEPANSKA 
Renata RESMER 
Katarzyna KLUKOWSKA 
Marcin PROKOPIAK 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Rafał GMYS 
Piotr ROLSKI . 
Mariusz BIJDZINSKI 
Witold PR2YBYŁ 
Elżbieta DYMISZKłEWICZ 
Karolina NAMIOTKO 
Ewa SOBOLEWSKA-LITWIN 
Emilia KAZIMIEROWSKA 
Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Karol LIMPERG 
Piotr GRELOCH 
Elżbieta BARTOSIAK 
Katarzyna KOPEC 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAŁĄZKA 
Krzysztof KONEWKA 
Mateusz ŁOBO C KI 
Tomasz UR~ANOWSKI 
Piotr KOP EC 
Ewa KĘSKA 
Zanetta S2YMANOWSKA 
Eliza BOGOJŁO 
Leokadia SAJDA 
Barbara TOPCZEWSKA 
Halina ŻURKOWSKA 
Hanna MOTYKA 
Tomasz WALCZAK 
Krzysztof KOMOROWSKI 

Biu ro Obsługi Widzów: tel_ 055 641 97 OO wew. 226 i 326, fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: tel. 055 641 97 OO wew_ 392 

www.teatr.elblag.pl 
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INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
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