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Od 'leatru 
W repertuarze Kwadratu 

oprócz polskich sztuk współczes
nych (Dwie morgi utrapienia, 
!Jerek CZ!Jki upiór w moherze) 
dominuje dramaturgia z obszaru 
anglojęzycznego, przeważnie 

angielska i amerykańska. 
JJędę się starał, żeby po pre

mierze francuskiej sztuki ]rancisa Vebera „eo \ja Panu 
zrobiłem, Piqnon ?" częściej pojawiały się na naszej 
scenie, współczesne komedie francuskie. 

Reżyseria 

WOJCIECH 
ADAMCZYK 

Scenografia 
MARCELINA 

POCZĄTEK-KUNIKOWSKA 

Asystent Reżysera 
TERESAIWKO 3 
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Francis Veber 
(ur. 28 lipca 1937 w Neuilly-sur-Seine) Francja. 
Reżyser, pisarz i scenarzysta. 

Veber jest autorem wielu scenariuszy filmowych i teatralnych, 
jest reżyserem niezliczonej ilości filmów i przedstawień 
cieszących się ogromną popularnością we Francji i nie tylko. 
Francis Veber reżyserował między innymi sztukę Kolacja dla 
głupca, która z wielkim powodzeniem wystawiana była na 
scenach polskich teatrów. 
Cechą charakterystyczną jego komedii oprócz świetnego 
humoru jest m.in. to że w różnych tytułach, występują bohate
rowie o tych samych nazwiskach: Franćois Pignon i Franćois 
Perrin. 

Fransis Veber jest bratankiem Tristana Bernarda (1866-1947), 
francuskiego dramaturga, pisarza, dziennikarza i prawnika, 
piszącego w XX wieku sztuki do teatru bulwarowego, 
będącego gatunkiem rozrywki, paryskiej klasy średniej, 

w niedzielne popołudnia. 



Wojciech Adamczyk urodzony 4 lipca 
1959 roku w Szczecinie. 
W roku 1982 ukończył z wyróżnieniem 
studia na Wydziale Aktorskim Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Warsza
wie . 
W 1987 roku ukończył z wynikiem bar
dzo dobrym studia na Wydziale Reży
serii tej samej szkoły. 
W roku 1988 został stypendystą rządu 
francuskiego (staż reżyserski w Paryżu, 
Centre National Gennevilliers). 
Od 1993 roku jest wykładowcą „przed
miotu głównego" (seminarium reżyser
skie) na Wydziale Reżyserii warszaw

skiej Akademii Teatralnej . Od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 
2005 mku był Dziekanem Wydziału Reżyserii. Posiada tytuł profeso
ra Akademii Teatralnej. 

W śród licznych nagród i wyróżnień posiada otrzymaną w roku 2009 
Telekamerę Teletygodnia w kategorii „serial komediowy" dla serialu 
„Ranczo" oraz Supertelekamerę roku 2009 również dla „Rancza" . 

Wyreżyserował wiele sztuk teatralnych, spektakli muzycznych, 
6 filmów i seriali TV 
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Grzegorz Wons 
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Co Ja Panu zrobiłe1n, 
Pignon? 

Sufler: Teresa Iwko, Bożena Wróblewska 
Inspicjenci: Sławomir Gwizdak, Andrzej Pawlaczyk 

AKTORZY: 
Paweł Wawrzecki - Pignon 

Grzegorz Wons - Ralf 
Andrzej Grabarczyk - Wolf 

Renata Dancewicz/Magdalena Stużyńska - Luiza 
Andrzej Nejman - Chłopiec Hotelowy 

Marek Siudym - Policjant 23 



Grzegorz Wons 
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Grzegorz Wons Paweł Wawrzecki Magdalena Stużyńska Grzegorz W 



Paweł Wawrzecki Andrzej Grabarczyk 





Marek Siudym 
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CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

PRnt I rRA l.IS I or" D l!l!l!I 

Od 'Teatru 

I/keja sztuki /J/E 'l:EYM2 KOC:Hll./JIE dziafa się 

w ekskluz1JWn1Jm salonie futrzarskim. Ił teraz chcemtj 
zaprosić nasztjch widzów do salonu frtjzjerskieqo 
znanej warszawskiej firmlJ .5211[0/JE /JOłl:JC:ZK/" 
l/utor sztuki Paul Partner w obsadzie sztuki qfówną 
rolę powierzljf publiczności. 7estem przekonanlJ. że 
zdadzą Państwo na piątkę eqzamin aktorski. 

OD '[eatru 

Znalezienie polskiej komedii jest dla wielu dtjrek
torów teatrów wielkim utrapieniem. Może więc 

DWIE JVIOIUjl U'fYMPIEJJlll Marka f(ębacza. 

Wljbawią mnie z teqo kfopotu. Ostatnia premiera 
polskiej komedii wspófczesnej odbij/a się w Kwad
racie w marcu 1981 roku. CZljli przed 10 latlj 
(]i/tlj-fifty• S. 'fyma). Oby prapremiera sztuki 
Marka f(ębacza skróci/a czas poszukiwań 

nas tępneqo polskieqo wspófczesneqo utworu 
komediowego. 
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CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Mźcliad 
Frt!!fn 

Doniiys 
Years 

Od 'featru 

fikcja OśCteH lll<f toczy się w murach Oxfor
du podczas spotkania absolwentów. powracajq· 
cqch tu po latach w poszukiwaniu „chwil WIJ· 
tchnienia i wzajemneqo zrozumienia". 
W swoich rozmowach. absolwenci próbują przlJ· 
wołać wspomnienia dawn1Jch. beztroskich. stu
denckich lat. W miare wqpitqch drinków. praq
ną choćblJ na jeden wieczór. odzyskać utraconą 
młodość. 

„Ośle lata· zostały wyróżnione naqrodq Stowa
fZIJSZenia '[eatrów West Endu za najlepszą 

komedię. 

Od 'Teatru 

l/utorka komedii PYl21j']112NE DUSZE Pam 
Valentine przeciwstawia się oqólnie przyjętemu 

odczuciu, że w świecie materialnym duchy zajmują się 
przeważnie straszeniem. Stąd najczęściej używamy 

określenia „strachy" W swojej sztuce przedstawia 
nam ,.przyjazne dusze" - które nie tylko nas nie 
straszą. ale są życzliwe. przyjazne, nieraz żartobliwe 
i starają się pomóc nam w trudnych sytuacjach. 
?eżeli zauważą Państwo, że w ich domu coś skrzypi 
lub przekrzywi się wiszący obraz. spróbujcie nawią· 
zać z „waszymi qośćmi" przyjazne wspólistnienie, mo
że to się przydać w trudnych sytuacjach życiowych 

(!,;,„,,„,/ rit; 11u/ .- )j~;„" „,,j., 

CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Od featru 

MÓ<J pnzy711CEl HllnVElj to anqielska 
komedia z dużą dawką humoru i wieloma za
bawnljmi Sljtuacjami 
I/keja sztuki rozqrqwa się w salonie stareqo 
rodzinneqo domu oraz na zmianę, w klinice 
psqchiatrycznej. 
Sztuka obfituje w masę zabawnlJCh zdarzeń, 

a rozważania o prZIJjaźni nabierają filozoficz
neqo wręcz charakteru. 

Od folt111 

fikcja sztuki NIE <rEnAZ KOCHII.NIE, an
gielskiej spółki autorskiej, f{ Cooney i ']. Chap· 
man. toczy się w eksk/uz1Jwnym salonie futrzar
skim w [ondynie. 
Sztuka ta z udziałem wielu wybitn1JCh aktorów 
komediowych grana by/a niemal na całym 

świecie. 
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CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Carlo GOLDONI 

SŁUGA DWÓCH PANÓW 
li sen'ikm! di dlll! padroni 

OD '[eatru 

S!U(jłl DWÓeH PANÓW wchodzi na scenę 
'[eatru Kwadrat po 20 latach od premiery w roku 
1983, która odbyta się w 'Leatrze na Woli, pod 
moją dyrekcją i kierownictwem artystycznym, 
wtedy gdy prowadzi/em obie sceny. 
yfównym powodem zaprezentowania .Sługi dwóch 
panów· w Kwadracie jest znakomita kreacja ']ana 
Kobuszewskiego w roli Pantalona. 
IJędzie to drugi muzyczny spektakl po rozśpie

wanym widowisku .z batutą i Kwadratem~ 

OD 'leatru 

Naszym nowym anqielskim autorem jest E~9C 
CHllPPEff, któreqo komedia Z!ODZIE'} 
('lHE]'[) zawierająca wątki sensac1Jjne, stała się 
równocześnie reż1jserskim debiutem teatralnlJm 
znakomiteqo reż1jsera filmoweqo ']llNUSZI/ 
Mll']EWSK9Ey0 znanego m.in z takich filmów 
jak.· 2112DłWŚĆ I /VIEDljeljJJll, ZllKLF;
'iE m:wmy czy e.K. DEZtn<rtnZIJ. 
'jestem przekonanlJ, że zarówno autor jak i re
ŻIJSer dostarczą państwu wiele wrażeń, że będą 

powodlJ do śmiechu i świetnej zabawlJ. ale 
również i do refleksji kiedy kurtyna już opadnie. 

CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Od 'Teatm 

Proponujqc nasztjm widzom premierę polskq, angiel
skie/ komedii romant1Jczne/ PEHJEe'l DA!f, nie
zntme/ w Polsce autorki liz locńńead, 'Teatr Kwadrat 
przedstawia Państwu trochę innlj rodza/ dramaturgii 
od dottjcńczas prezentowanej na naszej scenie. 
PE!fJECr Dl11j po sukcesie na londtjtiskim West 
Endzie bij/ hitem festiwalu w Edtjnburgu w 1988 r. 
Sztuka grana /est z powodzeniem w ;Viemczecń, Jin
/ant& <Jzrae!u, a nawet w !Jraztjlti'. 
!fomantljczna komedia liz locńńead oprócz elemen
tów komedtOWIJCń, zawiera wiele prawd o skomp!t~ 
kowanej naturze kobietlj. 

Od 'leatru 

l/ngielskq komedią pod zagadkowym tytułem 

O eo rJIE(jll? debiutuje na scenie 'leatru 
Kwadrat nieznany w Polsce Philip Kinq. 
'jest to kolejna prapremiera polska, anqielskiego 
dramaturga. Przy tej okazji zaprezentujemy 
Państwu galerię postaci, nie często pojawiają
cych się na naszej scenie, takich jak: pastor, 
biskup, sierżant angielski, niemiecki żołnierz. 

Ponieważ dotychczasowe realizacje autorów 
angielskich w <[eatrze Kwadrat, cieszyfy się 

powodzeniem, myślę że kolejny llnglik, Philip 
King również potrafi zabawić polską pub
liczność. 
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W KWADRACIE 

OD r.eatru 

Każda nowa premiera. jest dla Dyrektora r.eatru 
nie tylko zakończeniem stresujących prób, ale rów
nież (jeżeli zdobędzie uznanie publiczno1ci) powo
dem do satysfakcji. Premiera UPIOYM W MO
HENZE cieszy mnie szczeqólnie. ponieważ jest to. 
po dluqic.h poszukiwaniach. premiera POLSKIE<] 
KOMEDII WSPÓf C2ESNE<]. 

Dyrekcja Teatru Kwadrat 
dziękuje za udzielone 
konsultacje Panom: 

Orestowi 
Stachowi 

Robertou;i 
Brzozozoskiemu 

Grzegorzou;i 
Jurkowi 

Organizacja 
i obsługa 
bankietów, 
przyjęć okolicz
nościowych, 
konferencji, 
szkoleń, 
pikników itp. 

www.vikingcatering.com.pl 

tomaszbekier@wp.pl 

tel. O 603 697 101 43 
fax 839 76 39 



TEATR KWADRAT 

Zastępca Dyrektorads. Ekonomiczno Finansowych - BARBARA LIPSKA 

Koordynator Pracy Artystycznej - Public Relations - JUSTYNA KLESZCZ 

Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego - BARBARA KRETKIEWICZ 

Sekretariat Teatru Kwadrat - ALINA TUL 
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Światło - SYLWESTER BASIAK 

Dźwięk - ARTUR SMOLIS 

Brygadier sceny - Ml ROSŁA W PAWLACZYK 

Rekwizytor - KRZYSZTOF KRZYKOWSKI 

Redakcja programu 

Edmund Kamil KARWAŃSKI 
Opracowanie graficzne programu 

Jacek TOFIL 
Projekt okładki 

Eryk LIPIŃSKI 

Zdjęcia - Tatiana J achyra 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 
Stowarzyszenie Autorow ZAiKS 

Wydawca: TEATR KWADRAT, ul. Czac kiego 15/l 7, 00-043 Warszawa 

Dyrektor - sekretariat 

tel./fax 

Koordynacja pracy a rtystycznej 

Główny księgowy 

księgowość 

Kierownik 
tech n iczno-ad mi n istracyj ny 

Portiernia 

KASA BILETOWA tel. 022 826 23 89 

- w pon icdzia I ki nieczynna 

- od wtorku do piątku kasa czynna w godz. J 3.00- l 9.30 

- soboty. niedziele i św i i;: ta kasa czynna w godz. 15.00-19.30 

bilety@teatrkwadra t. pl 
www.teatrkwadrat.pl 

022 829 72 33 
022 826 96 37 

022 829 72 34 

022 829 72 39 
022 826 67 66 

022 829 72 38 

022 829 72 69 

druk: HANPIS 



www.teatrkwadrat.pl 




