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ROZMOWA Z WOJCIECHEM KĘPCZYŃSKIM 

- Jest Pan przede 
wszystkim reżyserem 

spektakli muzycznych, 
dlaczego najchętniej 

wypowiada się Pan w tej 
formie teatru ? 
- Musicaljestwedługmnie 
szczytem możliwości tea
tru, ponieważ skupia 
w sobie, jak w soczewce, 
wszystkie jego elementy: 
myśli, emocje, akcję, 

taniec, ruch, muzykę, 

plastykę, światło, 

maszynerię - które pod
porządkowanesąkonkret

nemu celowi. Celem tym 
jest wywołanie u widza głębokiego przeżycia. Muzyka i ruch komponowany 
na scenie bardziej wpływają na poruszenie emocji, aniżeli tylko słowo. Mnie 
interesuje człowiek i to co się w nim dzieje, a teatr muzyczny żyje 
człowiekiem, sprawą - nie tylko dźwiękiem i obrazem. Znacznie pełniej 
można się wypowiedzieć poprzez aktora, muzykę, plastykę niż tylko 
poprzez aktora; wy~ie się poprzez taniec i muzykę jest bogatsze niż 
wyrażanie samym słowem. Uważam, że dziś jest ogromn~ 
zapotrzebowanie na teatr muzyczny i z pewnością będzie on dominował 
w polskich teatrach. tak jak to jest w innych krajach, gdzie obok wartości 
artystycznych d · · frekwencja i zarabianie pieniędzy. 

- Jak się e musical ? 
- Musical powi rować tak jak Czechowa. I nie wolno tego 
zlekceważyć, ońcowym będzie estrada. W składnikach 
estradowych senka jest numerem, w musicalu stanowi 
kontynua ę.Dl)'.Ś ego. Śpiew i taniec muszą być kontynu-
acją wchodzi wtedy, gdy aktor nic może 

wicnic, aktor zaczyna tańczyć kiedy 

nie wystarcza mu argumentacji w śpiewie. Reżyserowanie musicalu 
podobne jest do dyrygowania wielką orkiestrą symfoniczną. Aktor, balet, 
muzyka, chór składają się na partyturę, którą należy precyzyjnie 
zrealizować. Duże znaczenie ma nastrój, z tym że nie można go zakładać, 

powiniem wynikać z odpowiedzi na pytanie: co ja gram ? Wynikiem spraw 
rozgrywających się w człowieku jest także forma. Mnie musical nie 
krępuje w swojej formie, uważam, że można nabudować ją w nieskończoność. 
Nawet gdy w spektaklu biorą udział dwie osoby to poprzez marzenie 
wyrażone w piosence może on urosnąć w gigantyczne widowisko. Fantazja 
śpiewającego aktora niesie ogromne możliwości, ale nie wszystko musi 
być podporządkowane rygorowi myśli, prawdzie psychologicznej. Reżyser 
może sobie pozwolić na dużą fantazję inscenizacyjną, jeżeli usprawiedliwia 
to nastrój czy sytuacja. Podstawą każdego musicalu jest perfekcja 
wykonania. 

- Większość musicali zrealizował Pan w teatrach dramatycznych 
a nie muzycznych ... 
- Musical jest teatrem aktorskim. Ja muszę wiedzieć co śpiewający aktor 
chce osiągnąć, ponieważ jako widz przeżywam to co przekazuje on ze sceny. 
Nie interesuje mnie wyśpiewanie _arii tylko dla wartości muzycznych. 
Śpiewak operowy czy operetkowy nie potrafi zinterpretować piosenki 
w sposób aktorski, ma także zniekształcony głos, a operetkowość w musicalu 
razi. 

- Skąd zainteresowanie "The Fantasticks" ? 
- Jest to musical kameralny, możliwy do wystawienia w obecnych warun-
kach finansowych. Interesująca fabuła, mądrość przesłania, znakomita 
muzyka, duże możliwości dla aktorów, wspaniałe tłumaczenie piosenek 
to powody przemawiające za wyborem tej pozycji. Autorzy przekazują 

delikatność uczuć. To się ledwie kołacze w jakiejś chwili ciszy, dźwięku 
harfy - ale wobec rozrastających się dziś w teatrze brutalności, jaskrawości 
i krzyku - jest to ważne. Nie bez znaczenia jest także to, że "The Fantasticks" 
przeznaczone jest dla młodego widza. 

Rozmawiała Dorota Kolano 



MUSICAL ukształtował się w Ameryce w okresie międzywojennym, 
korzystał z elementów jazzu i współczesnej muzyki rozrywkowej, łączył opowieść, 

piosenkę, taniec i teatr. Podstawowymi rodzajami musicalu amerykańskiego są musical 

comedy i musical play. Za pierwszą amerykańską musical comedy uchodzi The Brook, 

wystawiona na Brodwayu w 1879 roku. Musical comedy wiele zawdzięczała włoskiej 

operze buffo, francuskiej musiquette, pantomimie angielskiej i wiedeńskiej krotochwili 
muzycznej. Tym co uczyniło ją typowo amerykańską, było połączenie tych elementów, 
wzbogacone opracowaniem o nieznanej dotychczas elegancji, świeżości i gładkości. 

Stopniowo podnosił się poziom literacki i intelektualny oraz uszlachetniał kunszt 

z autorem tekstów pacarcm Hammersteinem II ameryka6ski musical znacznie pogłębił 

swe treści. Oklolromll! (1943) pokazał na scenie odwieany konflikt między hodowcami 

stad a farmerami. Był też pierwszym musicalem, w którym taniec odgrywał integralną 

rolę w całej opowieści scenicznej - rolę równorzędną z muzyką i tekstem. Szybkie 

tempo i bogata choreografia, to do dziś typowe cechu amerykańskiego musicalu. 

W latach następnych uiczęły powstawać musicale, których libretta oparto 

na sztukach teatralnych. Wielkim powodzeniem cieszyły się adaptacje klasyków: Kiss 

me Kate Portera (1948) na motywach Poskromienia złośnicy i West Side Story Bern

steina (1957) na motywach Romea i Julii Szekspira, My Fair Lady Loewego (1956) 
według Pigmaliona Shawa, Hello, Dolly Hermana (1964) na motywach Pośredniczki 

matrymonialnej Wildera. 
Libretta komedii muzycznych opierały się w zasadzie na dwóch schematach: 

"Kopciuszka" i "Czerwonego Kapturka". Schemat I: uczciwa lecz uboga dziewczyna 
poznaje ekscentrycznego syna zacnego milionera, względnie uczciwy lecz ubogi 

młodzieniec poznaje ekscentryczną córkę zacnego milionera. Po mieszanych i częściowo 

łzawych perypetiach łączy kochanków finałowa piosenka przypieczętowana pocałun

kiem. Schemat II: dziewczyna, albo młodzieniec zostaje wplątany w jakąś aferę przez 

wilka to jest przez bandytę, który zresztą okaże się w końcu wielkim poczciwcem. 
Myśliwy, to jest piękny młodzieniec, ratuje dziewczynę, po czym kochanków łączy 

finałowa piosenka i pocałunek. 

Naturalnym rezerwuarem scenariuszowych pomysłów jest własna historia i mitologia 
Amerykanów, traktowana, rzecz jasna dość niepoważnie i pretekstowo. Mitologia to 

przede wszystkim Dziki Zachód, legenda gangsterska ale także kariera wielkich rewii 
czy obraz życia rzeki Missisipi w latach osiemdziesiątych XIX wieku. 

Ramy typowego spektaklu rozrywkowego przekraczało już West Side Story 

dotykając spraw społecznych i odzwierciedlając osiągnięcia nowoczesnego tańca. Nowy 

okres w rozwoju gatunku otwiera rock-opera Hair Mac Dermonta (1967), spektakl 

będący wypowiedzią na temat sytuacji młodego pokolenia amerykańskiego w okresie 
wojny wietnamskiej, mający charakter zespołowy dzięki całkowitemu podporządko

waniu ajelicznych solowych występów grupie. 

Większość arcydzieł amerykańskiego musicalu to musicale epickie, panoramu
jące bądź losy sławnych ludzi (Evita Rice'a i Webera, 1978), bądź dzieje pewnych 

zbiorowości (Skrzypek na dachu Bocka i Steina, 1964), bądź wreszcie najsławniejsze mity 
ludzkości, wieczne tematy. Podobnie jak Hair, choć z innego powodu, fenomenem 

socjologicznym stały się musicale o tematyce ewangelicznej Jesus Christ Superstar 

Rice' a i Webera (1971) oraz Godspell Tabelaka (1969). 

Następnym etapem w rozwoju gatunku jest tak zwany "concept musical" 
budowany wokół pomysłu kompozyt~ra lub pisarza. Przykładem tego jest praca 

MichaelaBenneta, który obudował swój nowatorski pokaz A Chorus Line (1974) wokół 

pomysłu broadwayowskich tancerzy, badając ich ciężkie, fascynujące życie artystyczne. 

Wprowadził on na musicalową scenę psychologiczny realizm i potoczny język, dowiódł, 

że musical może się obejść bez "akcji", "fabuły'', bez "bohaterów", których spotykają 
- najlepiej sentymentalne - "przygody". 

Broadway i musical są nierozłączne, składają się na kulturowy fenomen 

z pogranicza sztuki, ekonomii i psychologii społecznej. Estetyka musicalu broadwayow

skiego uzależniona jest od ekonomiki: widz, który zapłacił za bilet pięćdziesiąt dolarów 

żąda za te pieniądze pełnej satysfakcji. Widzowi zaś, którego stać na zapłacenie takiej 

sumy za jeden wieczór, satysfakcję w teatrze sprawia humor, sentymentalizm, bogactwo 

wystawy i efekty techniki; do składników udanego wieczoru w teatrze nie należą 

natomiast zbyt wysokie ambicje intelektualne lub poważna, a tym bardziej pesymistycz

nie lub depresyjnie nastawiająca tematyka. Koło zamyka się: towar, by znaleźć nabyw

cę musi posiadać określone cechy rynkowe. 

(na podstawie: A Marianowicz, Przetańczyć całą noc, B. Grun, Dzieje operetki, 

M. Karpiński, Zycie i śmierć na Broadwayu) 



HARVEY SCHMIDT (ur. 1929) i TOM JONES (ur. 1928) pochodzą z Texasu; ich 
współpraca rozpoczęła się 

już w latach uniwersyteckich. 

Tom, który studiował reżyserię 

pragnął związać się ze świa

tem muzyki a Harvey, który 

potrafił grać na fortepianie -

ze światem teatru. Chłopców 

połączyła grupa teatralna "The 

Curtain Club", która dawała 

cotygodniowe przedstawienia 

na uniwersytecie. Jedno z 

nich: Hipsy-Boo było pier

wszym owocem ich wspól

nego wysiłku. Harvey odpo

wiadał za tytułową piosenkę, 

Tom za skecze. W kilka 

miesięcy później powstał ich 

pierwszy musical Time Stag

gers On. Po skończe · studiów obydwaj chłopcy znale-iii się w wojsku - w różnych 

miejscach • i kontynuowali wspólne pisanie piosenek drogą l<orespondencyjną. 

Następnie óciłi do Nowego Jorku, gdzie ich twórczość szybko zdobyła uznanie 

w teatrLykach rewiowych. 
W 1959 roku zainteresowali się możliwością zaadaptowania na musical wczes

nej sztuki Edmonda Rostanda Les Romanesqes-- ich przeróbka otrzymała tytuł The 

Fantasticks. Wystawiono ją najpierw jako jednoaktówkę w Bernard College 3 sierpnia 

1959 roku. Premiera pełnospektaklowej wersji odbyła się 3 maja 1960 roku w Sullivan 

Playhouse w Nowym Jorku. Produkcja kosztowała 12 tysięcy dolarów, a więc kilkaset razy 

mniej niż dziś produkcja przeciętnego musicalu na Broadwayu. Musical wykonywany 

był nieprzerwanie przez dwadzieścia kilka lat, co stanowi w tcatue muzycznym absolutny 

światowy rekord. Sukcesy objęły cały świat, The Fantasticks wystawiany był 

w czterdziestu kilku krajach, w tym także w Polsce. 
Tom Jones uważa, że The Fantasticks nie odniósłby sukcesu, "gdyby był lekkim, 

cukierkowym balonikiem nic wspartym poważnym zamysłem . Publiczność jes t w stanie 

zgłębić wesołość i kpinę, by docenić tkwiącą u podstaw filozQfię zarówno w samej 

opowieści, jak i w muzyce." 
Jones i Schmidt są zwolennikami prostoty w teatrze musicalowym. "Jestem 

przekonany - mówi Jones - że im prościej, tym lepiej. Zbyt często w przedstawieniach 

wkłada się wielki wysiłek w uzyskanie efektów scenicznych, które nie wywołują 

prawdziwego oddźwięku emocjonalnego. Zbyt wiele współczesnych przedstawień opiera 
się na widowisku - wypracowanej scenografii, trickowym oświetleniu, olśniewających 

kostiumach, itp. Jeżeli ludzie chcą tego, mogą zapłacić o wiele mniej pieniędzy 

i zobaczyć takie widowisko w kinie. Właściwe słowo i muzyka mogą wywołać spektakl 

w umysłach, co jest znacznie bardziej satysfakcjonujące, niż cokolwiek co może 

wymyślić najwprawniejszy scenograf." 

Powodzenie The Fantasticks uważano za potwierdzający regułę wyjątek 

w okresie, kiedy romantyka nie cieszyła się łaskami ludzi teatru. Twórcy świadomie, 

na zasadzie "odtrutki", proponują "musical ubogi", opierający swe atrakcje na kunszcie 

aktorów i na czystej magii teatralności - na wyczarowywaniu z minimalnych rekwizy

tów przy pomocy wyobraźni bogatego w szczegóły świata scenicznego. Libretto 

musicalu poświęcone jest w całości najbanalniejszemu z banalnych tematów komedii 

muzycznej, to jest miłości; ale scenarzysta znakomicie zdaje sobie z tego faktu sprawę 

i częściowo przedrzeźnia stereotypy, na które się nieustannie natyka, cz~ciowo mruga do 

widzów, że to nie na serio, to tylko zręczne ćwiczenie na odwieczny temat; a częściowo 

też próbuje delikatnie i żartobliwie przewartościować pewne przyzwyczajenia 

myślowe, takie jak "miłość od pierwszego wejrzenia", "sztubackie uczucie" i tak dalej. 

Pomysłowości, śpiewności, gagów aktm;,kich, efektownych persyflaży, okazji do parodii 

jest w The Fantasticks co niemiara. 

Tandem Schmidt - Jones stworzył szereg musicali, wystawianych z wielkim 

powodzeniem na Broadwayu, m.in.110 in theShade, Celebration, I do! I do! 

(na podstawie: Stanley Green, The World of Musical Comedy) 



Jacek Sieradzki 

KOGO STAĆ NA MUSICAL? 

( ... ) Istnieje w naszym myśleniu aksjomat o niedoścignionych 

amerykańskich wzorach komedii muzycznej, przeświadczenie o z góry założonej 

gorszości naszej sztuki musicalowej. Przeświadczenie to jest doskonale intuicyjnie 

wyczuwalne, potwierdza je praktyka, natomiast próby wytłumaczenia zjawiska 

wydają się mocno niewystarczające. Nie chce mi się wierzyć, żeby cału szkopuł tkwił 

w możliwościach językowych: twierdzi się czasami, że język angielski, w którym 

wys~uje mnóstwo wyrazów jednosylabowych i elastyczny akcent, jest wprost 

StwQIZO~~śpi.cwao~P._9dc:t.$ gdy język polski z tym diabelnie s;ztywnym naciskiem na 

la librecistów trudności nie do pokonania. (Twórcz?ść 

c~ Pd. Tuwima i Minkiewicza do Młynarskiego 

~). Nie chce mi się wierzyć, żebyśmy byli 

~-,_-~alęcia na ucho, szczególnie upośledzonym pod 

Aioilia "'° mierzyć festiwalami piosenek ulicznych, które 

y isf01ni• kiepsko wycliodzą. Cała ta "specjalizacja 

kt6rcj frmlcuskaJCSt farsa, wiedeńska-operetka, skandynaw

zag amcrylamski - musical, też tylko powierzchownie wyjaśnia 

przepaśćmipynaauaBroadwayem.Naczym więc ona polega?( ... ) Rzecz tkwi głębiej 

niż wybory określonych estetyk, tkwi w stosunku twón:óW do tworzywa, w pojmowaniu 

teatru. W bezwzględnym okrucieństwie amerykańskiego systemu teatru komercjalnego. 

( ... ) Sukces okupiony jest ciężką i wytężoną pracą nad stworzeniem arcydzieła, 

specyficznego arcydzieła sztuki musicalowej. Nietrudno je scharakteryzować - jego 

wyróżniki są analogiczne we wszystkich tworach kultury popularnej. Zamykają się one 

w ogólnym kryterium maksymalnej atrakcyjności wszystkich części składowych dzieła. 

Atrakcyjność: pojęcie trudno definiowalne. Można je chyba próbować określać jako 

wypadkową oryginalności i konwencji: widz musi być olśniony czymś nowym, nie 

oglądanym, ale nie może to być coś zbyt odległego od jego przyzwyczajeń. 

Atrakcyjność muzyki, inscenizacji (niekoniecznie wystawność, raczej pomysłowość), 

śpiewu, ruchu, gry aktorskiej (w scenariuszu musi być dobry materiał aktorski, musi 

być wpisane miejsce na popis grającej główną rolę gwiazdy; gwieździe nie wystarczy 

z kolei samo nazwisko, ale musi stworzyć kreację na oczekiwanym poziomie). Także 

atrakcyjność samego tematu: musical wyklucza przepastne głębie filozoficzne, ale 

w najmniejszym stopniu nie oznacza to preferencji dla wygłupu i humoru 

mechanicznego. Wręcz przeciwnie: najwybitniejsze musicale mają bardzo inteligentne 

i nierzadko dość cienko zrobione libretta, oparte na niezłej podbudowie intelektual-

nej( ... ). Warunek sine qua non, poza wszelką dyskusją to techniczna bezbłędność 

wykonania. Nie precyzja, nie fachowość, ale właśnie więcej: bezbłędność. I jeszcze 

jeden parametr najbardziej hazardowy, nieobliczalny: utrafienie w nastrój, sympatie, 

nastawienie publiczności. Arcydzieła amerykańskiego teatru musicalowego powstały 

z nieprzytomnego "żyłowania" atrakcyjności widowiska i są okupione ruinami, drama

tami, klęskami tych. którzy wycisnęli zbyt mało.( ... ) 

Chciałbym oglądać dobrze zrobione musicale na deskach teatrów dramatycz

nych. A to dlatego, że mam niezachwianą pewność, iż wówczas pozostałe spektakle 

- te super-serio, te lokaty ambicji artystów - oglądałoby się lepiej. 

(Dialog 1983 nr 11) 

... 
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Gdy brak radośct., 
gdy zacznie cię zło ić 

jak kiepski żart twe życie szare, 
spróbuj kolego 
o zmierzchu dnia złego 
pamU;ci kart obrócić parę. 

Niech tamten wrzesień 
śpiew traw ci przyniesie 
i ziół zapach w lesie 
wspomnienia falą 

niechaj powróci, 
niech pamięć zanuci mu "hallo". 

Śpiew serca łączył 
jak miód czas się sączył, 
gdy przyszła złość, to trwała chwilkę 
w noc była pełnia 
a dzień śmiech wypełniał, 
gdy płakał ktoś - to wierzby tylko. 

Gdy żyć wciąż trudniej, 
gdy srożą się gn1dnie, 
gdy żyje się pod włos, pochyło, 
wspomnij, zaJpiewaj, 
jak w słońcµ dojrzewał 
złocisty kłos, wrześniowa miłość. 

Gdy w sercu pusto, 
w pamięci spójrz lustro, 
i skarg zakaż ustom 
niech się nie żalą 

a miłość wróci 
pamięć zanuci jej "hallo ". 



W'UJtT plqcze nił babiego lata, 
krzyżuje zwiędłych liJci lot, 
w płaszczylcu z mgły nadchodzi lcatar, 
nadciąga C7.0S jesiennych słot 
i w to/ci czas zaczyna serce drżeć, 
coJ ciągnie nas, by cztery kąty miet 
i piąty piec ... 

Zbiera się na deszcz zły i ponury, 
zbiera się na deszcz nocą, dniem, 
lecz się nie martw, nie, 
co zrobić mamy wiem ... 

Zbiera się na płacz autnym chmurom, 
idzie szary czas, C'Z4f pod psem, 
lecz się nie martw, nie 
co zrobiMy, wiem •.• 

Więc chodź, by spełnił się plan, 
chodf tam, gdzie wJród czterech ścian 
Jwierszcz gra, kominek się skrzy, 
a przy nim ja i ty ... 

Zbiera się na deszcz, lecz my mamy 
wielki plan na sto lat i zim, 
zbudujemy dom i na przekór ludziom złym 
my kochać, kochać się będziemy 
w nim ... 



Był majowy zmierzch, 
księżyc młody był, 
i w półmroku gdzieś 
jasny błysk się skrzył 
i cichutko coś 
zaszeptało mi 
że to ty, że to ty, że to ty. 

Gdy wpatrzona szłam 
w tęczy wielki łuk 
zaszeptało mi 
serce stuku, pule, 
że od wszystkich tęcz 
jaśniej świecą się 
oczy twe, oczy twe, oczy twe. 

Bez ciebie szaro płynie czas, 
a przy tobie cud zdarza się raz po raz. 

Moj niezgrabny wiersz. 
Serca szybszy rytm. 
Kolorowy zmierzch. 
I półsenny świt. 

I urodą mych najszczęśliwszych dni 
jesteś ty, jesteś ty, jesteś ty. 



Nie martw się już, że ci się coś zapalić może 
zwróć się do nas - POLCHRON zawsze ci pomoże! 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
Wielobranżowe 

Michał Jaśkiewicz 

PL - 26600 Radom, ul. Świętojańska 4 m 35 

tel. (a) fax 319-156 
Zakład Usługowo-Han<Słowy: 26-600 Radom, ul. Chałubińskiego 12 

tel. (a) fax 298-92 

OFERUJEMY 

_ specjalistyczne zabezpieczenie ogniochronne - impregnacje ogniochronne i grzybobój 
cze wszelkich konstrukcji drewnianych i stalowych 

- analizy planów ewakuacji, regulaminy och~ony przeci~po:7~rowej, szkol~ni~ 
przeciwpożarowe, ekspertyzy dotyczące zabezpieczeń p.rzec1wpozarowych, a~ah~ i 
komputerowy dobór środków ogniochronnych, masy ogmozaporowe stropowe 1 ścien-
ne, wypełnienia ogniochronne 

- roboty budowlane i malars~ie 

- Bank Danych o współpracy gospodarczej POLSKA- ITALIA 
TELETRADE - TELELINK 

- korespondencja handlowa w języku włoskim 
Moderna corrispondenza commerciale italiana 

Spółka z o.o. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WDRAŻANIA INNOWACJI 
W ORGANIZACJI I TECHNOLOGII 

Spółka z o.o. 

OFERUJEMY W HURTOWYCH ILOŚCIACH: 

- żarówki, śiwetłówki, energooszczędne żarówki kompaktowe, nowoczesne 
oświetlenie halogenowe 

- narzędzia i elektronarzędzia dla profesjonalistów i majsterkowiczów 

- narzędzia ogrodnicze 

- materiały ścierne 

SPRZEDAŻ HURTOWA 
Dział Zbytu 
ul. Tartaczna 16/18 

SPRZEDAŻ DETALICZNA 
Salon Sprzedaży 
Plac Jagielloński 15 

BIURO HANDLOWE I DZIAŁ ZBYTU 
26-600 Radom 
ul. Tartaczna 16/18 
tel. 286-48, 231-89 

ODDZIAŁ 

71-315 SZCZECIN 
ul. Lindego 12a 

tel. 740-01 



KWIACIARNIA 
Radom, ul. żeromskiego 25 

- najpiękniejsze i najtańsze kompozycje kwiatowe 

- wieńce i wiązanki okolicznościowe 

- kwiaty cięte i doniczkowe 

z.apraszamy codziennie w godz. 8°°-18°° 

KAWIARNIA 
przy Teatrze Radomskim 
Plac Jagielloński 15 
tel. 225-59 

Są takie "momenta" 
które zapamiętasz 
teatr i kawiarnia 

sqFANTASTIC(KS). PUENTA I 

zaprasza miłych gości codziennie w godz. 1 (fi" - 18°0 

Gospodaru oferują: 

* smaczne dania gorące 

*obiady na 7.81DÓwienie 

* różnorodne desery i ll.lp'.Oje 

* miłą obsługę 

Kawiarnia organizuje: 

~yskoteki 

*występy znanych artystów 
•wesela 
*bankiety 
*przyjęcia okolicznościowe 

* konferencje 

„ 

RYWAL 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 5 

tel. 231-51, fax. 231-51 

OFERUJEMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAży 
ARIYKUŁY POCHODZENIA KRAJOWEGO 

I ZAGRANICZNEGO 

* Przetwory zbożowe 

* Przetwory owocowo - warzywne 

*Koncentraty, przyprawy 

*Herbaty, kawy 

*Słodycze i ciasta 

* Wyroby czekoladowe 

*Piwo, wino i szampany 

ZAPRASZAMY W GODZINACH: 730-1600 poniedziałek-piątek 
7-10-1400 sobota 

Gwarantujemy atrakcyjne ceny i miłą obsługę 



AEROKLUB 

RADOMSKI 
----- - - - -- - -- -

WTNISKO PIASTÓW, 26...660 JEDLIŃSK, tel. 421-01 

Aetókl~~ prowadii działalność w sekcjach: 

- samolotowej 

- szr.bowcowcj 
- spadochronowej 

- motolotniczej 
- modelarskiej 

t>osiadając 'koncesję i certyfikację dziłalności gospodarczej prowadzi 

usługi lotnicze w zakresie: 
- nieregularny transport lotniczy (przewóz osób, bagażu, przesyłek 

towarowych i pocztowych w ruchu krajowym) 

- usługi na rzecz służby przeciwpożarowej 

- usługi na rzecz geodezji 
- holowanie powietrzne reklam, zrzut ulotek 
- pokazy na i.amówicnie z wykorzystaniem skoczków spadochronowych 

- pokazy lotów akrobacyjnych i grupowych 

- loty pasażerskie widokowe samolotem lub szybowcem 
- loty ttansportowe na giełdę samochodową do Grójca 

- usługi w zakresie szkolenia lotniczego podstawowego, doskonalącego 

i spccjalistyc7ncgo (zdobywanie licencji pilota) 

- w terenie przygodnym na terenie gmin prowadzenie lotów pasażerskich 

- 11 ługi lotnicze przy produkcji filmów reklamowych. 

LATAJ RAZEM Z NAMI 

te ł. 421-01 



Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Kierownik techniczny 
Kierownicy pracowni: 
elektroakustycznej 
krawieckiej 
malarsko-modelarskiej 
stolarskiej 
fryzjersko-perukarskiej 
tapicerskiej 
ślusarskiej 

Główny brygadier sceny 
Rekwizytor 
Garderobiane 

Światło 

Akustyka 

Redakcja programu 
Zdjęcia 

Opracowanie graficzne 
Fotoskład komputerowy 

- Kr1:ysztof Mączyński 
- Tadeusz Kobiałko 

- Marek Zielonka 
- Danuta Dziarmaga 
- Wojciech Weryk 
- Czesław Lew 
- Bogumiła Ciecieląg 
- Kr1:ysztof Szałapski 
- Roman Kucharczyk 
- Janusz Młynarczyk 
- Leszek Romanek 
- Anna Kościelniak 
- Halina Młynarczyk 
- Marek Zielonka 
- Dariusz Kowalczyk 
- Henryk Panice 
- Tomasz Świątkowski 

- Dorota Kolano 
- Andrzej Stachura 
- Małgorzata Treutler 
- Sławomir Szewczyk 



tra lny 
rodkalTI 



KONRADFUWE 
(trzydziestolecie pracy artystycznej) 

- Jaki wpływ miało dzieciństwo na ukształtowanie 
pańskiej osobowości? 

- Pochodzę z rodziny aktorskiej, mój ojciec był 
aktorem i wykładowcą w krakowskiej PWST. Dzieci 
z takich rodzin wyrastają w specyficznej atmosferze. Ojcu 
zawdzięczam bardzo dużo . Będąc w szkole średniej nie 
myślałem o zawodzie aktorskim, chciałem być operatorem 
filmowym. Okazało się, że konieczne są wyższe studia. 
Ojciec namówił nmie do zdawania na wydział aktorski, 
traktowałem to jednak jako drogę przejściową na opera
tors two. Po ukończeniu PWST przekonałem się do tego 
:zawodu i już 1.ostałem. 

- Z'1g ał Pan ponad sto ról, które z nich są dla Pana 

~IP ?. 
NJema tąkicil, ale zawsze coś z nich zostaje w aktorze 
.łi'Cdy ~taJe się grać dany spektakl, wymazuje si~ 

:St~ pracowat nałl następną, która jest czymś nowym. 
ę .&*t.9Jl1iier.talb l do tego CQ dos taję. Uważam, że wymarzona 

~enJe psychiczne, nigdy nie zagra si~ tak jak by się 

8prawiła Panu największy opór, WJ'tJagała najwięcej pracy? 
w •Wiernej rzece". Nie miałem do niej przekonania, chociażby z po 

wieku - Szczepan to Stedemdziesięciolatek, a ja uc?:żyłem wtedy trzydzieści lat. 
By~tó poza moim doświadczemem zyciowym, trildno mi było znale7.ć prawdę wewnętrzną 
tej postac.ir poruszyt włmctwe dla DICJ rejony pS,yc 'ki. Rola ta została wyróżniona na 
Śląskiej Wi~nie Teatralnej w Katowicach, dziennikarze uznali ją za najlepszą. 

- Czy zdarzyła tuacja, że nie miał Pan ochoty zejść ze sceny? 
- Nie. To J t inac2:cj. Po zejściu ze sceny czasami odczuwa się zadowolenie, satysfakcję 
a~1 ie; - także z powodu meudancgo przedstawienia. Ja najlepiej czułem 

totaeb w "Przedwiośniu", S7..ambelana w " Iwonie, księżniczce Ili'•• Bardzo dóbrz pracowało mi się z Alicją Choińską nad 
•illłow.acb" i Sierzanta prowokatora w "Po łicj i" oraz z innymi 

;t)'m Teatrze. 
wplyW: 1(4' 'P4'ski rozwój artystyczny? 

tlkote teatralnej i profesor Woźnik, wykładaj ący 
kiego, u którego grałem Spodka w "Śnie nocy 



mięci, to nie myśli jak ma grać, tylko co ma powiedzieć. Ja staram się opanować tekst na 
tyle, by nie korzystać z pomocy suflera. Lubię uczyć się tekstu w dniu wolnym w godzinach 
dopołudniowych. Duże znaczenie mają dla mnie P,róby czytane, podczas nich bardzo szybko 
zapamiętuję tekst. 

- Co Pan uważa za istotę aktorstwa? 
- Umiejętność przekazania myśli i osobowości danej postaci. Dawanie ludziom radości, 

wzruszanie. Bardzo ważny jest profesjonalizm i warsztat. 
- Debiutował Pan rolą Filona w "Balladynie" w Gnieźnie ... 
- Chciałem zostać w Krakowie, ale ojciec powiedział, że dwóch Fułdych to za dużo 

i wybrałem się z grupą kolegów do Gniezna. Pracowałem w Zielonej Górze, Kielcach, 
Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Olsztynie, Kaliszu, Częstochowie. Od 1980 roku 
jestem w Radomiu. Grałem bardzo różne role, począwszy od amantów charakterystycznych 
przez dramatyczne i komediowe role. 

- Z okazji jubileuszu gra Pan w "The Fantasticks" Starego Aktora, zapomnianego, 
wędrownego aktora imającego się różnych zajęć. 

- Lubię role charakterystyczne i tę postać też. 
- Co to znaczy trzydzieści lat na scenie? 
- Bardzo dużo. Teatr jest sposobem na życie, a nie na przeżycie. Nie żyje się teatrem 

tylko w teatrze, poza nim także: podświadomie myśli się o sprawach z nim związanych. 
Życie wypełnione jest teatrem. 

- Zyczę Panu dalszych sukcesów, interesujących ról i zadowolenia po każdym zejściu 
ze sceny. 

Rozmawiała Dorota Kolano 



ANDRZEJ BIENIASZ 
(dwudziestolecie pracy artystycznej) 

- Wychował się Pan w Teatrze Nowym w Warszawie, 
gdzie pracowali Pańscy rodzice. Co jako dziecko myślał 
Pan o zawodzie aktora, co Pana w nim zafascynowało? 

- Nierzeczywistość i oderwanie od życia, taki własny 
"intymny mały świat". To wszystko co mieści się w 
określeniu magia teatru. Teatr był dla mnie - jako 
dziecka - bajką, przygodą, mitem. 

- Rolami dyplomowymi w łódzki.ej PWST były: 
Archibaldw "Murzynach" Geneta iCzebutykinw "Trzech 
siostrach" Czechowa. Potem trafił Pan do teatru tarnow
skiego, gdzie grałPandużo i role, o których marzy większość 
młodych aktorów: Staszek Szela w "Turoniu", Parobek w 

_. "Klątwie'', Romeo w "Romeo iJ ulii ", Horacy w "H amle
cie, wreszcie Joe Bonaparte w "Złotym chłopcu" - za 
którą zebrał Pan wiele nagród, m.in. na festiwalu 
w Kaliszu. 

- Efektem tych nagród był angaż w Teatrze Ateneum w Warszawie. Tam zagrałem 
w "Jaskini filozofów" w reżyserii J. Kaliszewskiego, "Balu manekinów" w reżyserii J. 
Warmińskiego. "Wielkim Fryderyku" w reżyserii J. Grudy. Potem grałem gościnnie Stawro
gina w "Biesach" w Teatrze Polskim w Poznaniu, następnie znalazłem się w Teatrze Polskim 
w Warszawie. Najważniejsze role z tego okresu to: Parmeno w "Celestynie'', Christian w 
"Cyrano de Bergerac", grałem w "Na szkle malowane", "Panu Tadeuszu", "Uciechach 
staropolskich", "Vatlzavie'', "Obłędzie", "Wyzwoleniu", "Zemście". W tym okresie 
pracowałem w dubbingu, w radio, współpracowałem z redakcją młodzieżową tv, z Estradą 
-prowadząc Teatrzyk Kawiarniany MDM. W teatrze tv zagrałem w "Irydionie" i "Hamlecie" 
w reżyserii Jana Englerta. 

- W 1979 r. zorganizował Pan z grupą kolegów kabaret "SUL" (Sitwa Uczciwych Ludzi), 
który cenzura zdjęła tuż po premierze. Z powodu przekonań politycznych przez pewien czas 
był Pan bez pracy. Czym był dla Pana ten okres? 

- Na początku przeżyłem szok. Było mi trudno, jak większości kolegów ze środowiska, 
jak większości Polaków. Z powodów rodzinnych, a także z powodu bezkompromisowości, 
postanowiłem nie wyjeżdżać z Warszawy, gdzie miałem zakaz występowania. Z grupą 
kolegów zorganizowaliśmy coś w rodzaju dzisiejszego teatru prywatnego. Jeździliśmy po 
Polsce, graliśmy dla dzieci, występowaliśmy w kościołach i w różnych środowiskach ze 
specjalnie zamówionymi programami na tematy polityczne, prezentowaliśmy poezję 

narodową, dramat romantyczny. Oczywiście tęskniłem do normalnej zawodowej pracy w 
teatrze. 

- W 1986 r. zaangażował się Pan do Radomia i tu znowu grał Pan dużo: Dziennikarz w 
"Weselu", Nieśmiertelny w "Sarkofagu", Triffaldino w "Sh1dze dwóch panów", doktor 
Foustka w "Kuszeniu", Docent w "Łaźni rzymskiej", Scurvy w "Szewcach'', Florek w 
"Takiej nocy", Hitler w "Mein Kampf', Bill Snibson w "Me and my Girl'', Edek w "Tangu", 
Willey w "Hotelu Westminster". Rolą jubileuszową jest Bel/omy w "The Fantasticks". Jak 
Pan się czuje w repertuarze musicalowym? 



- Zawsze uważałem, że aktor powinien być wszechstronny i chyba podstawowym 
dążeniem każdego z nas powinna być możliwość występowania w różnorodnym repertuarze. 
Mnie się udało, zwłaszcza w ostatnich latach, zagrać role tragiczne, komediowe, ostatnio 
nawet farsę a spektakle muzyczne towarzyszyły mojemu życiu od dawna. Jeszcze jako 
dziecko miałem kontakt z operetką, ponieważ Teatr Nowy przekształcił się w operetkę. W 
musicalu zagrałem dwa razy za przyczyną Wojciecha Kępczyńskiego. Jeśli mam być szczery, 
nie jestem aktorem musicalowym, mógłbym lepiej śpiewać i tańczyć, natomiast myślę, że są 
zadania w tym gatunku sztuki, które aktorowi z pewnym zasobem doświadczeń, przy pewnym 
poczuciu rytmu mogą zostać powierzone. 

- Co Pan uważa za istotę aktorstwa? 
- Poszukiwanie prawdy o człowieku, przedstawianie jego problemów, pokazywanie go 

takim jakim jest naprawdę w wielu różnych sytuacjach, nawet wtedy, gdy sztuka ma służyć 
tylko ~ce. Batxlw ważne jest także dawanie ludziom wzruszenia, uśmiechu. 

- 1'fiił wpływ na uks~tałtowanie Pańskiej osobowości? 
:był wspaniały aktor i reżyser, Janusz Warnecki. Wiele 

;N~rµ· jąk Jerzy Goliński, Jerzy Gruda, Kazimierz Dejmek 

jsJi lcfajowej "Solidarności", obecnie wybrano 
4lł1P,F,tajniufe.. sit Pan pracą społeczną? 
fdiif11idł. Moi lodzice mieszkając na terenie teatru 

lltłmi•·i~t.·braci akłOJ'Skiej, ich problemów i kłopotów. 
Dlfi'1mą~:~tlłęt działania i pomagania ludziom, a od kiedy 
~ 7.dbminowała moje poczynania. Zaważył na tym także 

wiłpał' s(4zlatami80.ołymi.Dlan:urlebyło tyle łatwiejszy,żezawsze 
lłilllilil~lfilt:llMv ti•Dlhap" I krnąbrny charakter, zostałem wychowany raczej na opozyc-

ci• lat na sceni.e - co to maczy ' 
Kawał życia pełnego wzlotów i upadków, nadziei, poiażck, kilku sukcesów, chwil, kiedy 

'ill1lrd81WB.łt0 się, że "złapało się Pana Boga za nogi". Aktorstwo to trudny zawód, bardzo 
ałewdzięczny, uzależniony od wielu niepizeWidzianych okoliczności, a jednocześnie 
apos6b na życie. 

- Z~ Panu s11111ych sukces6w i r6l sprawiajqcych satysfakcję. 

Rozmawiała Dorota Kolano 


