


Bohdan Urbankowski 

Raz w życiu porwij sobie hotel, 
czyli o łowieniu ryb w cudzej wannie. 

Uważam za niedopuszczalne zabijanie istoty ludzkiej przed urodzeniem. 

To dowodzi braku cierpliwości. 
R. Topor 

Na scenę Teatru im. Szaniawskiego wchodzi - z muzyką, pyszną karmą i 

odgłosami orgii - nieprawdopodobnie surrealistyczna sztuka „Hotel Palace". 

Przez wiele lat bawiła telewidzów Francji, jako serial. Najsmakowitsze kąski 

zostały z niego wyjęte i zszyte w formę widowiska. Na reklamowych ulotkach 
jako autor figuruje Roland Topor. To ze względów handlowych, żeby 

przyciągnąć paru snobów. Bo większość scen to efekt pracy zbiorowej. A raczej 

zbiorowej zabawy, wspólnego, totalnego robienia jaj. Autorów jest kilku -

czołówka francuskiego humoru .Spróbuj my to jakoś u porządkować. 

Twórcy 

Autorów dzisiejszego spektaklu podzielić można na żywych, 

nieboszczyków i takich sobie. Niepewnych. Spośród żywych zdecydowanie 

wyodrębnia się grupa Janów, którą omówimy osobno. Zacznijmy od 
nieboszczyków: 

Nieboszczykiem, naszym ulubionym nieboszczykiem jest Roland Topor 

(1938 - 1997}. Mistrz czarnego humoru - i tak nie cieszyło go życie. Ma (raczej 

miał} polskie korzenie. Jego rodzice, kilkoro warszawskich Żydów znaleźli się we 
Francji jeszcze przed li wojną - wskutek czego Roland urodził się w Paryżu. Tu 

ukończył szkołę Sztuk Pięknych (Ecole Nationale des Beaux Arts} i zaczął życie 

artysty. Ilustrował a z czasem pisał książki, grat w filmach. Rozgłos przyniosła 

mu książka : Chimeryczny lokator, na podstawie której Roman Polański zrobił 

film Lokator. Topor ma w swym dorobku Cztery róże dla Lucienne a także parę 

książek o znacznie lepszych tytułach: Księżniczka Angina, Pamiętnik starego 

pierdoły, Sto jeden świetnych powodów, żeby na razie się nie zabijać i Sto jeden 

powodów, żeby zaraz się zabić. Jego wkładem do dzisiejszego spektaklu jest 

scenka Puchnące stopy, lecz nie tylko. Topor był także współautorem 

czternastu innych scen Hotelu Patoce. 

Drugim stuprocentowym nieboszczykiem jest Gebe. Ponieważ już mu 
wszystko jedno, możemy zdradzić, że naprawdę nazywał się Georges Blondeau 

(1929 - 2004}. Był rysownikiem, redaktorem, satyrykiem o zacięciu 

społecznym. Jego autorstwa są scenki Sam na świecie i Stół bogaczy. 

Trzecim, takim niepewnym jest Georges Wolinski. Żyje? nie żyje? 
Rocznik 1934, więc i tak długo nie pociągnie. Satyryk o polskim nazwisku, 

urodził się w Tunezji, potem trafił z rodzicami do Francji. Studiował 

architekturę, lecz poświęcił się rysunkom i komiksom; związał się z 

komunistycznym L' Humanite. Podobnie jak Topor potrafił obśmiać wszystko. 

W 2005 został laureatem Grand Prix miasta Angouleme za dorobek w sztuce 

komiksu i odtąd nie daje znaku życia. Czy i po co umarł- nie wiadomo. Wolinski 
był jednym z liderów rewolty 1968 w Paryżu. Otworzył wówczas najbardziej 

radykalny z magazynów satyrycznych: „L 'Enrage" („Wściekły"}. Swą filozofię 

streszczał w haśle: „Je Ne Veux Pas Mourir ldiot" - „Nie chcę umrzeć idiotą". 

Jegą autorstwa są skecze: Ginger, Niech się państwo rozwiodą i tak poprawna, 
że aż lewicowa Homonimia. Wolinski jest też współautorem paru innych z 

prezentowanych dziś scenek. 
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Stuprocentowo żywych autorów reprezentuje Francois Rollin (1953) -

scenarzysta, autor komedii, reżyser, adaptator, jajcarz, ale lewicowy. 

Jest współtwórcą 14 scenek. Prócz niego żywymi twórcami są Janowie: Jan -

Maria, Jan - Luc i Jan - Michał. 

Jean-Marie Gourio (1957) to istny wieloboista, scenarzysta i wszystkopieprz; 

jest autorem zabawnego Wędkowania i współautorem kilku innych skeczy. 
Jean-Luc Trotignon, prawie pętak (1959), zdobył już rozgłos jako pisarz i 

scenarzysta; osobnej scenki wprawdzie nie wymyślił - pomagał jednak dwom 

pozostałym Janom. I wreszcie-

Jean-Michael Ribes. Cudowne dziecko francuskiego teatru. Urodzony w 1946 

w Paryżu, aktor, autor, reżyser i scenarzysta, który ma w swym dorobku ponad 

20 liczących się dzieł zrealizowanych na scenach, w telewizji i na filmowych 
ekranach. Otrzymał kilka liczących się nagród, w tym Wielką Nagrodę Akademii 

Francuskiej i nagrodę młodych autorów. Od 2002 roku jest dyrektorem teatru, 

zasiada w jury kilku konkursów, ostatnio, został kawalerem Legii Honorowej 

(2007) . Pomysłodawca Hotelu Patoce. Spod jego pióra wyszły skecze Czego nie 

należy mówić w Hotelu Patoce i Klub „Patoce" ; jako główny autor serialu 

uczestniczył w tworzeniu prawie wszystkich prezentowanych dziś scenek. 

Zmieniając ton dodajmy, że w Polsce Ribes znany jest dzięki sztuce Na skraju 

lasu. Ogromny sukces odniosła w niej Jadwiga Jankowska - Cieślak, jako Blinka. 

Rzecz dzieje się w dziwnym hotelu o czarnych ścianach. Bohaterka czeka na 

syna, który ma ją zawieźć do pałacu. Boi się, że syn może zabłądzić. Śpiewa 
jakieś piosenki sprzed lat. Powoli dowiadujemy się prawdy: syn BI inki utonął 25 

lat temu, na jej oczach; ona wciąż czeka na niego - w domu wariatów. 
Rozmawia z osobami, które tylko ona sama widzi. 

Wróćmy jednak do rzeczy weselszych. 

Tworki 

Sztuka Hotel Palace składa się z mnóstwa zabawnych i jeszcze bardziej 
zabawnych scenek. Łączy je miejsce akcji - tytułowy hotel. Tu może zdarzyć się 

wszystko. Np. terroryści mogą porwać hotel, albo emigranci z Chorwacji 

urządzą polowanie na jelenia. 

Głównym celem autorów byto ubawić widza i to tak, żeby się turlał ze 

śmiechu. Ale nie zapomnieli przecież o elementach dydaktycznych. W 
pozornie niepoważnej formie sztuka uczy wielu rzeczy praktycznych: jak 

urządzić orgię na około 20 osób, jak porwać hotel i zmusić do zmiany kursu, jak 

łowić ryby w wannie (używając żony na przynętę). Sztuka uczy też erotycznej 

interpretacji snów nieerotycznych i odwrotnie, co w czasach postępującego 

bezrobocia może okazać się szansą na przetrwanie. Albo na przyjemniejszą 

śmierć. 

Autorzy nie tylko nas bawią, czasem zmuszają do myślenia - stawiając 

znaki zapytania tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. Żonglują przy tym 
sprawnie wszystkimi scenicznymi formami - i wszystkie potrafią sparodiować. 

Widowisko ma zawrotne tempo, sceny dłuższe przeplatają się z krótszymi, 

zbiorowe - z kameralnymi. Niektóre skecze same w sobie są mini komediami 

(Darzbór, Zmiana kursu- obydwie autorstwa pary Jean-Michael Ribes - Roland 

Topor), niektóre ograniczają się do wymiany paru zdań; jesteśmy świadkami 

kłótni ale także dysputy dwóch intelektualistów i baby na temat, czy warto się 

rozmnażać. 

Któryś z krytyków napisał, że „Hotel Palace" był francuską odpowiedzią 
na "Latający Cyrk Monty Pythona". Nie tylko. Sztuczki Francuzów przeważnie 

niosą większy ładunek poezji, czasem jednak wykazują pokrewieństwo z 

ciężkim humorem niemieckim. Te europejskie koligacje są - jeśli trochę dłużej 

pomyśleć- oczywiste: Francja leży gdzieś między Niemcami i Anglią ... 



HOTEL PALACE 

Gebe, Jean-Marie Gourio, Jean-Michael Ribes,Franc;ois Rollin, 

Roland Topor, Jean-Luc Trotignon, Georges Wolinski, Willem. 

Tłumaczenie: Ewa Kuczkowska 

Adaptacja i reżyseria: Mariusz Pogonowski 

Scenografia: Dorota Cempura 

Muzyka: Krzysztof Misiak 

Występują: 

Katarzyna Anna Małolepsza -Ginger, Thalie, Kobieta, Gość. 

Magdalena Tomaszewska - Solange, Lady Palace, Księżna Ulla, 

Fabienne, Kobieta, Gość. 

Piotr Bała - Robert, Analityk, Dragomir, John, Terrorysta, 

Czerwony Kapturek, Mężczyzna, Gość. 

Janusz Brodacki -Georges, Wędkarz, Dziecko, Mężczyzna, Gość. 

Jan Kołodziej Boy, Alexandre De Foutrain-Longembert. 
Jacek Mąka -Dyrektor, Rollin . 

Mariusz Pogonowski - Pierre-Andre, Jean-Georges, Baron Ulrich, 

Thibault, Rycerz, Babcia, Mężczyzna, Gość. 

Premiera: 29 lutego 2008 r. /3 (269) premiera sezonu 2007 /2008 



Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
jest instytucją finansowaną ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Marek Mokrowiecki 
Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowski 

Scenograf: Marian Fiszer 

Biuro Obsługi Widza - kierownik Jolanta Milewska 
Specjalista ds. organizacji imprez - Maria Żak 

tel. 024 262-48-40, 024 262-60-71 w. 22 
www.teatrplock.pl 

Koordynator pracy artystycznej - Ewa Cichocka 
Specjalista ds.- programowo-reklamowych - Leszek Skierski 

Kierownik techniczny - Józef Muszyński 
Główny realizator światła - Zbigniew Charzyński 

Realizatorzy światła - Jacek Ignaczak, Paweł Olecki 
Główny akustyk - Krzysztof Wierzbicki 

Realizacja dźwięku - Piotr Tobota 
Główny specjalista ds. fotografii i poligrafii 

Waldemar Lawendowski 
Garderobiane - Elżbieta Jóźwiak, Magda Jóźwiak 

Brygadier sceny - Roman Nowakowski 
Zespół techniczny - Cezary Jaworski, Andrzej Lemański, 

Piotr Minkiel, Piotr Muszyński 
Rekwizytor - Krzysztof Popczuk 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Jadwiga Foryszewska, Małgorzata Jędrzejewska 

Pracownia krawiecka damska 
Lucyna Pstrąg, Weronika Dzikowska 

Pracownia krawiecka męska 
Hanna Chmielewska, Sławomir Krakwa 

Pracownia malarsko-modelatorska 
Marek Szala, Marek Szymborski 

Pracownia stolarska 
Stefan Chłopkowiak 

W programie wykorzystano projekt scenografii 
i projekty kostiumów autorstwa Doroty Cempury 


