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Ta angielska farsa ukazuje widzom w dowcipny sposób, 
problemy uczuciowe z jakimi mogą borykać się osoby, żyjące 
w długoletnich związkach. Jak to bywa w patowych damsko
męskich sytuacjach, fraszka Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest wciąż 
aktualna i możemy ją sparafrazować: z tym największy jest 
ambaras, żeby czworo chciało naraz. Spektakl jest zbiorem 
komicznych sytuacji. Wartka akcja, dowcipny tekst, którym 
wyśmienicie żonglują aktorzy oraz znakomita muzyka i piosenki 
gwarantują doskonałą zabawę. Dwa małżeństwa przeżywają 
kryzys swojej fascynacji seksualnej. Z ciągu nieporozumień 
i niedomówień rodzą się podejrzenia, które doprowadzają oba 
związki do niecnych czynów, a ich finał będzie zaskoczeniem 
dla widzów. 
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Wśród wielu propozycji naszego 

Teatru brakowało dotychczas komedii 

muzycznej . Kiedy kota nie ma .„ 

wypełnia właśnie tę lukę. Ta mało

obsadowa pozycja pomyślana jest 

również jako propozycja sceny objaz

dowej. Przeznaczamy ją głównie dla 

widzów dorosłych, co nie znaczy, że 

będziemy sprawdzać dowody osobiste ... 

Sam tytuł prowokuje różne zakoń

czenia, a głównie przywołuje znane 

powiedzonko „kiedy kota nie ma - to myszy harcują". 

A jak one harcują i czym wszystko się kończy oraz jaka wynika 

z tego pointa - dowiecie się Państwo uczestnicząc w zabawie, którą 

stworzą artyści - a do której serdecznie Państwa zapraszam. 

Marek Rostecki 
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WYWIAD Z ANDRZEJEM GAŁŁĄ - REŻYSEREM PRZEDSTAWIENIA. 

M.l. 
O czym dla Pana jest ta sztuka? 
O braku miłości, nieuchronnej nudzie w wieloletnim związku, zdradzie, seksie ? 
A.G. 
No cóż. W moim wieku już się wie parę rzeczy na temat układów męsko - damskich. 

Pewne rzeczy mam przerobione, pewne przemyślane i mogę się podjąć dyskusji. 
A to jest świetny temat do dyskusji, zwłaszcza jak w przypadku tej sztuki - ża1tobliwej. 

Ta sztuka opowiada o uczuciu czy też jego braku po dwudziestu latach małżeństwa. 
Generalnie jednak spektakl jest o seksie. 
M.f. 
Skąd pomysł, żeby tradycyjny tekst dramaturgiczny adaptować na komedię 
muzyczną? 

A.G. 
To jest niewątpliwie jeden z lepszych tekstów komediowych, które pojawiły się na 
polskim rynku teatralnym. Niestety , nie napisał go autor polski i ja nic o tym nie 
wiem, żeby nasi rodzimi dramatopisarze tworzyli komedie, zwłaszcza dobre. 

Dlatego grzechem byłoby, tej właśnie sztuki nie wykorzystać, uzasadniając to 
wszystko muzycznie. Pojawił się pomysl i potem wraz z Arturem Kusajem -autorem 
tekstów piosenek i kompozytorem - Juliuszem Śliwakiem uzupełniliśmy farsę 
angielskich dramaturgów. I tak powstała komedia muzyczna. Myślę, że razem 
stworzyliśmy nową wartość, a tekst sztuki nabrał nowych walorów i scenicznych 
i estetycznych. Poza tym chcemy z tym spektaklem trafić do szerszej publiczności. 
Będziemy często wyjeżdżać i zabawiać nie tylko wrocławską publiczność. 
M.J. 

Co dla Pana jest najbardziej ekscytujące i inspirujące w tekście Kiec(y kota nie ma ... ? 
A.G. 
Myślę, że dowcip sytuacyjny i slowny. Oceniam sztukę po pierwszym czytaniu. 
Zazwyczaj, gdy czytałem tzw. komedie od czasu do czasu uśmiechałem się, natomiast 
przy czytaniu tej sztuki po prostu się śmia łem. Autorzy tej farsy są aktorami i to 
widać, że świetnie znają realia teatralne i po prostu czu j<! teatr. Wiedz<! kiedy 
i w jakich warunkach widz tak, a nie inaczej zareaguje, kiedy się zaśmieje, wzruszy. 
Dialog i didaskalia są opracowane prawie tak, jak tekst nutowy. Pozostaje tylko 
wygrywać odpowiednie tony, przy pomocy odpowiednich instrumentów. A takie 
mam, świetnych aktorów naszego teatru. 
M.l. 
A więc, co się dzieje „kiedy kota nie ma "? 
A.G. 
Ten tytuł jest trochę przewrotny. Właściwie powinno być rak: co robi kot, kiedy 
myszy nie ma czyli kiedy myszy wyjeżdżają - koty kombinują. A wszystko to, 
zmierza niestety do bardzo niemoralnego zakończenia, które mam nadzieję ubawi 
i usatysfakcjonuje Widzów, tak jak cala sztuka. 

Z Andrzejem Galią - reżyserem przedstawienia rozmawiała Magdalena Iwaniak. 
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WHEN THE CATS AWAY 
KIEDY KOTA NIE MA 

AUTORZY 
BRJAN COOKE - urodził się w Liverpool. Podczas pełnienia służby wojskowej w wolnych 

chwi lach zajmował się 1ysowaniem. Po powrocie do życia cywilnego udało mu się sprzedać 

pojedyncze rysunki i żatty cło niezliczonych magazynów i dzienników. W Cartoonists 

Conuention poznał johnniego Mottimera i razem z nim stworzył spółkę. Początkowo pisali 

dla radia: (MEN FROM 7HE MINISTRY i ROUND 7HE HORNł) , a następnie wyl<1cznie dla 

telewizji, wymyślając i pisząc serialem.in. FA7HER DEAR FA7HER, MAN ABOUT7HE HOUSE; 

CEORCEANDMILDRED, ROBIN'S NEST. FULL HOUSE, LET'S 7HER.EBE LOVE. Brian Coooke 

sam napisał KEEP IT IN THE FAMILY i TRIPPER's DAY, jest także autorem książki WRl77NC 

COMED> . FOR TELEVJSJON. Cztery z ich wspólnych seriali zostało adaptowanych dla 

Amerykańskiej sieci 1V jak również dwa seriale autorstwa Briana. Największy sukces odniósł 

serial pt. STARTINC FROM SCRATCH Wspólnie z Mottimerem napisali sztukę NO SEX 

PLEASE WERE BRJTISH Największy sukces prawie na całym świecie odniosła sztuka WHEN 

Tl IE CAT'S AWAY! KIEDY KOTA NIE MA w Polsce wystawiona przez Teatr Kwadrat (Polska 

prapremiera w 1995 roku )grana z wielkim powodzeniem do dziś; Teatr Dramatyczny 

w Wałbrzychu (premiera 1995r) i Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach (premiera 1996 r). 

JOHNNIE MORTIMER- urodził się 2.07.1930 roku w Cłare, Suffolk i zmarł 2.09.1992 roku. 

Po dwunastu łatach uprawiania niezależnego dziennikarstwa "rysunkowego", od 19&! roku 

zaczął pisać komedie. Poza trzema filmami i ponad 200 radiowymi programami ("schows"), 

wspaniałym MEN FROM Tl-IE MINISTRY i ROUND Tl-IE //ORNE, pisał głównie dla telewizji 

dzieląc większość sukcesów z B.Cookiem. Sam napisał NEVER 77 IE TWAIN 

Brian Cooke tak wspomina przyjaciela: " ... przez 30 lat robiłem ręczne bazgroły , a johnnie 

nadawał temu charakterystyczny sens. Obaj byliśmy młodymi rysownikami kiedy się 

poznaliśmy i zauważyliśmy, że mieszkamy blisko siebie. Zaczęliśmy razem wymieniać myśli, 

pracując na desce cło pr.asowania w jego kuchni. Wyjmowaliśmy gagi z kapelusza świetnie 

się uzupełniając nawzajem. Co na1ysowałiśmy, to szlifowaliśmy , jeśli można to tak powiedzieć. 

jak on postanowił wzi~!Ć korespondencyjny kurs włoskiego, ja przejrzałem ogłoszenia 

i przekonałem go, że korzystniejszy byłby kurs pisania. Bo mógłby mnie czegoś nauczyć po 

ukończeniu go. Po dwóch etapach przerwaliśmy naukę i tak rozpoczęła się nasza własna 

pisarska kariera. Sprzedaliśmy drugi scenariusz jaki napisaliśmy (słuchowisko MOSTY 

MU/WOCH, z gwiazdą Richardem Murdoch). Wiem, że johnnie chciałby żebym wspomniał 

Edwarda Taylora, młodego producenta BBC, który dostrzegł w nas talent i zachęcił cło 

dalszej pracy. 
Info: ADiT 
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