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KIEDY HARRY POZNAŁ SALLY 
to propozycja bardzo odbiegajqca 
od dotychczas wystawianych sztuk 
w Teatrze Kwadrat, zarówno pod 
względem dramaturgii jak i sposobu 
realizacji. Określić jq można jako 
komedię romantycznq, zabawnq 
a jednak dajqcq wiele do myślenia. 
Harry i Sally to zderzenie dwóch 
różnych światów i dwóch sposobów 
na zycze. 
Sytuujqc akcje przedstawienia w ot
wartej przestrzeni sceny, zamiast 
realistycznej scenografii teatralnej 
chcemy stworzyć większe pole dla 
wyobraźni naszego widza. 
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Nora Ephron urodziła s i ę 19 maja 1941 roku \ owym Jorku w ro
dzinie scenarzystów. tudiowała w Welles! y olleg . Zanim trafiła 

do kina, zajmowała si ę dziennikarstwem, była reporterką w w 

York Post, później p i sywała dla Esquire, The ew York Times 
Magazine i wielu innych. Dwa zbiory jej opowiadań: „ razy alad" i „ cribble, 
Scribble" stał ' się bestsellerami. Po napisaniu scenariusza do fi lmu „Michael", \ któ
rym wystąpiły takie gwiazd r jak John Travolta, William Hurt i Andie McDowelł, 

ora s tała się jedną z bardziej cenionych postaci w p rzemyś le fi lmowym. Wraz 
z s i os t rą Delią Ephron napisała i reiy erowała komedię „To jest moje życie" , w której 
' roli samotnej matki i komika \ tąpiła Julie Kavner oraz „Mixed urs" ze tevem 
Martinem. Ephron była trzykrotnie nominowana do Oskara w kategorii: naj lepszy 
scenariusz oryginaln ' za: „Bezs nność \ atcl " {wraz z Davidem Wardem i Jeffem 

rchem), klasyczną już komedi 1'rc:d\' Harry p znał ally" oraz dramat „ ilkwood" 
(napisan wspólnie z Al ice Arlen). Inne enariusze, które v szły spod pióra Ephron 
ro „Zgaga" („Heartburn"), będą adaptacj ą popularnej powie' ci o niewierności i je
dzeniu, „Cookie" (ponownie z Ali e Arlen) oraz „My Blue Heaven". Od ponad 20 lat 
jest w związku małżeńskim z scenarzystą icholasem Pileggi, mieszka w owym Jorku. 



Tomasz Raczek 

Poproszę to samo, co tamta pani! 

filmie „Kiedy Harry poznał Sally" wszystko było 

prawdziwe i działo się naprawdę. Historie opowia

dane do kamery przez długoletnich małżonków przez 

lara zbierał od różnych znajomych reżyser, Rob Reiner. On sam srał się 

zresztą pierwowzorem Harry' ego granego w filmie przez Billy' ego 

Crysrala a w naszym przedstawieniu przez Pawła Małaszyńskiego. To 

jego zamiłowanie do pozostawania w stanie lekkiej depresji odziedziczył 

po nim bohater. 

Natomiast Sally (w filmie Meg Ryan, w teatrze - Marra Żmuda Trzebia

towska) to portret scenarzystki, Nory Ephron. Tak samo jak ona gry

masi w restauracji wybierając z menu dania i zasypuje kelnera dziesiąt

kami dodatkowych życzeń, jak ma być przygotowana potrawa. Rob 

Reiner przyglądał się jej zwykle w takich chwilach z rozbawienie a Nora 

prychała niespeszona: „no co, lubię żeby było rak, jak lubię". 

Tylko jedno jest w rej historii nieprawdziwe: udawany orgazm w restau-

racji. Ale za to powstała dzięki temu jedna z najsłynniejszych filmowych 7 
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scen komediowych! Gdy Sally kończy swoje erotyczne okrzyki, siedząca 

przy sąsiednim stoliku kobieta mówi do kelnerki sławną kwestię: 

„poproszę to samo, co tamta Pani!" 

Tę kwestię wymyślił na planie Billy Crystal, a wypowiada ją starsza pani, 

w rzeczywistości rodzona matka reżysera. Dzięki temu fikcja miesza się 

z prawdą a ta ostatnia może wrócić do swoich bohaterów niczym 

bumerang. 

Po wielu latach od premiery filmu Nora Ephron podróżowała 

samolotem i składała stewardessie swoje precyzyjne życzenia, jak ma być 

przygotowane dla niej jedzenie. Ta ostatnia w skupieniu tego wysłuchała 

a potem zapytała: czy pani czasem nie naoglądała się filmu „Kiedy Harry 

poznał Sally"? Bo w tym filmie i w sztuce, jaka powstała na jego pod

stawie, rzeczywiście wszystko jest prawdziwe: bohaterowie, ich nerwy, 

lęki, komiczne sytuacje a przede wszystkim - miłość. Swoją drogą 

ciekaw jestem co do historii o Harrym i Sally dodadzą od siebie polski 

reżyser - Andrzej Rozhin i tłumaczka - Klaudyna Rozhin. Proszę 

o wyostrzeme uwagi: kto wie czego się jeszcze dzisiaj wieczorem 

dowiemy ... 
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KLAUDYNA ROZHIN 
- reżyser, tłumacz, pedagog 

a w swoim do
robku realizacje 
sztuk Shakespe

are' a, Becketta, McDonagha, 
O 'Rowe'a, McPhersona, Walsha, 
Russella, a także Gombrowicza, 

Mrożka, Różewicza i Kolresa. Współpracuje z teatrami w Wielkiej 
Brytanii (Royal National Theatre, Bath Theatre Royal, Plymouth 
Theatre Royal), Danii i na Słowacji. 

W 2007 założyła i prowadzi na Słowacji niezależną kompanię Divadlo 
Kontra, która przebojem weszła na rynek, zdobywając uznanie kry
tyków i serca publiczności, i stając się jednym z najciekawszym zjawisk 
arrystycznych w kraju. Jest reżyserem i pomysłodawcą wszystkich spek
takli Kontry. 

Najnowszą premierą (lipiec 2009, Lev~ca) były 3 jednoaktó:Vki 
Samuela Becketta pod wspólnym tytułem SMIECH W CIEMNOSCI 
(Fragment Dramatyczny I i II oraz Akt Bez Słów II). Była to słowacka 
prapremiera tych utworów. 

Autorski spektakl „Hamlet - In the Burrows of the Nightmare" (pre
miera: Arhus, Dania, 2004) gościł na IX Festiwalu Szekspirowskim 
w Gdańsku (2005) i na 8 Festivalu Nezavislych Divadiel a Kultury 
w Kosicach (2006). 

Klaudyna Rozhin tłumaczy sztuki najwybitniejszych angielskich i irlan
dzkich dramatopisarzy młodego pokolenia: Martina McDonagha, 
Conora McPhersona, Marka O'Rowe, Sarah Kane, Martina Crimpa, 
Endy Walsha, Polly Stenham, Liz Lochhead i innych. 

Obecnie na polskich scenach można obejrzeć w jej przekładzie między 
innymi: Perfect Day (Teatr Kwadrat), Porucznika z Inishmore (Teatr 
Współczesny), 4-48 Psychosis (Teatr Rozmaitości), Chwile Słabości 

(Teatr Ateneum), a także: The New Electric Ballroom (Kalisz), Farne 
(Gdynia i Gorzów Wielkopolski), Samotny Zachód (Białystok), 

Królową Piękności z Leenane (Poznań), Howie i Rookie Lee (Legnica) 
i Czaszkę z Connemara (Katowice). 11 
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CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

PRUllfRA 11\l Ul'AI> l ! l ~ l ~ I 

Od '[eatru 

fikcja sztuki /JIE '1:EtM2 KO<?HAJJIE dziafa się 
w eksklUZlfWnljm salonie futrzarskim. fi teraz chcemlj 
zaprosić naszljch widzów do salonu frljzjerskieqo 
znanej warszawskiej firmlf ,S21l!OJJE /J02':1<?2Kr 
flutor sztuki Paul Partner w obsadzie sztuki qfówną 
rolę powierzljf publiczności. 7estem przekonanlf, że 
zdadzą Państwo na piątkę egzamin aktorski. 

OD '[eatru 

Znalezienie polskiej komedii jest dla wielu dijrek
torów teatrów wielkim utrapieniem. Może więc 
DWIE MOJegt U'flellf'IE/JIA Marka Y<ębacza, 
WIJbawiq mnie z tego kfopotu. Ostatnia premiera 
polskiej komedii współczesnej odbljla się w Kwad
racie w marcu 1981 roku, CZIJ/i przed 10 latlj 
(]ift1J·fift1J" 5. 'f!Jma). Ob!J prapremiera sztuki 
Marka r<ębacza skróciła czas poszukiwań 

następnego polskiego współczesnego utworu 
komedioweqo. 

41 
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CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Muliad 
Fr'!!fn 

Donli_ys 
Years 

Od 'leatru 

Akcja OŚ!leH !A'C tocz!! się w murach Oxfor
du podczas spotkania absolwentów, powracają

C!JCh tu po latach w poszukiwaniu „chwil W!J
tchnienia i wzajemneqo zrozumienia". 
W swoich rozmowach, absolwenci próbują prz!J
wolać wspomnienia dawn!Jch, beztroskich stu
denckich lat. W miare W!Jpit!Jch drinków, praq
ną choćb!J na jeden wieczór, odz!Jskać utraconą 
młodość. 

„Ośle lata" zostal!J W!Jróżnione naqrodą Stowa
rz!Jszenia 'leatrów West Endu za najlepszą 

komedię. 

Od '[eatru 

llutorka komedii PIUIJ7112/JE DUSZE Pam 
Valentine przeciwstawia się oqólnie przljjętemu 
odczuciu, że w świecie materialnljm duchij zajmu1ą się 
przeważnie straszeniem. Stąd najczęściej uż1jwam1J 
określenia .strachij ". 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 trudnijch sytuacjach. 
?eżeli zauważą Państwo, że w ich domu coś skrzypi 
lub przekrzywi się wiszący obraz. spróbujcie nawią
zać z „waszymi qośćmi" przyjazne wspófistnienie, mo
że to się przydać w trudnych sytuacjach życiOWIJCh. 

CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Oe/ fo:1trtt 

MÓ'] PYłZlj'}AeE! ffllYłVElj to angielska 
komedia z dużą dawką humoru i wieloma za
bawnymi sytuacjami 
fikcja sztuki rozgrywa się w salonie starego 
rodzinnego domu oraz na zmianę. w klinice 
PS!Jchiatrycznej. 
Sztuka obfituje w masę zabawntjCh zdarzeń. 

a rozważania o przyjaźni nabierają filozoficz
nego wręcz charakteru. 

Od '[ eatm 

W repertuarze Kwadratu oprócz polskich sztuk 
współczesnych (Dwie mor9i utrapienia, !Jerek 
CZ!fki upiór w moherze) dominuje dramaturqia 
z obszaru anqlojęzyczneqo, przeważnie angielska 
i amerykańska. 

(jędę się starał, żeby po premierze francuskiej 
sztuki ]rancisa Vebera .eo '}a Panu zrobiłem, 
Pi9non?" częściej pojawiały się na naszej scenie, 
współczesne komedie francuskie. 

/ ,/„,„„,/ r).~ ; 11,,/ r.)(,; /łf ,,, 1 .l1 43 
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CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Carlo GOLDONI 

SŁUGA DWÓCH PANÓW 
R.,,,,,,,,,"' dul padronl -----

OD 'teatru 

S!U<jfl DWóeH Pil.NÓW wchodzi na scenę 
'featru Kwadrat po 20 latach od premierlj w roku 
1983, która odbljfa się w 'featrze na Woli, pod 
moją dljrekcją i kierownictwem artljStljCZnljm, 
wtedlj qdlj prowadzi/em obie scenlj. 
(jfównljm powodem zaprezentowania .Sfuqi dwóch 
panów" w Kwadracie jest znakomita kreacja ?ana 
Kobuszewskieqo w roli Pantalona. 
IJędzie to druqi muzljcznlj spektakl po rozśpie

wanljm widowisku .Z batutą i Kwadratem·~ 

i'r!,,,„,,,/ rir...; "",/ r.){, ; ,,,_ ,~, 

OD 'teatru 

Naszljm nOWljm anqielskim autorem jest ER'JC 
CHllPPffL któreqo komedia l!ODZIE'] 
('lHE]'l) zawierająca wątki sensacljjne, stafa się 
równocześnie reżyserskim debiutem teatralnym 
znakomiteqo reżysera filmoweqo 711NU521/ 
Mll7EWSK'JEgO znaneqo m.in z takich filmów 
jak lfllDROŚĆ I }VtEDljC:lj/Jll. 21/K!Ę
'rE REW/Rlj czy e.K. DEZER"ffRllj. 
?estem przekonany, że zarówno autor jak i re
żyser dostarczą państwu wiele wrażeń, że będą 

powody do śmiechu i świetnej zabawy, ale 
również i do refleksji kiedy kurtyna już opadnie 

CO TRZEBA ZOBACZYĆ W KWADRACIE 

Ori Teatm 

Proponujqc naszijm widzom premieri; polskq, angiel
skiej komeriti romantljcznej PE!e]E(l'l D/l!f, nie
znanej w Polsce autorki Liz .[ochheari, reatr Kwarirat 
przeristawia Państwu trochę innlJ rodzaj dramaturgii 
od dotijchczas prezentowanej na naszej scenie. 
PtlfJEC'T Dili} po sukcesie na londijńskim West 
Endzie bij! hitem festiwalu w Edijnburgu w 1988 r. 
Sztuka grana jest z powodzeniem w Niemczech, Jin
lanclti 9zrae/w, a nawet w ljrazijlti 
JfomC1t1tljczt1a komedia fiz fochhead oprócz elemen
tów komed1'ow1jch, zawiera wiele prawd o skompli
kowanej naturze kobietlj. 

Od 'leatru 

llnqielską komedią pod zaqadkOWljm tytułem 

O eo Yj/E<jfl? debiutuje na scenie 'featru 
Kwadrat nieznany w Polsce Philip King. 
?est to kolejna prapremiera polska, angielskieqo 
dramaturqa. Przy tej okazji zaprezentujemlj 
Państwu qalerię postaci, nie często pojawiają
Cljch się na naszej scenie, takich jak. pastor, 
biskup, sierżant angielski, niemiecki żołnierz. 

Ponieważ dotljchczasowe realizacje autorów 
angielskich w '[eatrze Kwadrat, cieszyflj się 

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



W KWADRACIE 

OD 'teatru 

Każda nowa premiera. jest dla D11rektora 'teatru 
nie t11lko zakończeniem stresując11ch prób. ale rów
nież ljeżeli zdobędzie uznanie publiczności) powo
dem do satysfakcji. Premiera UPIOYM W )VIO
HEnZE cieszy mnie szczególnie, ponieważ jest to. 
po dfuqich poszukiwaniach, premiera POlSKIE7 
KOMEDII WSPÓiC2ESNE7. 

Od 'teatru 

l/utorka komedii Pfł2'd711ZJJE DUSZE Pam 
Valentine przeciwstawia się oqólnie prz11jętemu 

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, pr z11jazne. nieraz żartobliwe 
i starają się pomóc nam w trudn11ch sytuacjach. 
?eżeli zauważą Państwo. że w ich domu coś skrzypi 
lub przekrzywi się wiszący obraz. spróbujcie nawią
za{ z „waszymi qośćmi" przyjazne współistnienie. mo
że to się przydać w trudnych sytuacjach życiowych. 

~l 
7 r-J/~r-r) c:; 

Catering 

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

www .vikingcatering.com.pl 

tomaszbekier@wp.pl 

tel. O 603 697 101 47 
fax 839 76 39 
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