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Bogusław Semotiuk 
Między farsą a błazenadą 

Bogusław Semotiuk - aktor teatralny i filmowy. 
Profesor dr hab. sztuk teatralnych o specjalności 

sztuka aktorska. W 1979 roku skończył Wydział 

Aktorski w PWSFTviT w łodzi. Występował 

w Teatrze Nowym im. Stefana Jaracza w łodzi. 

W latach 2001-2004 był dyrektorem Artystycznym 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza 

Słowackiego w Koszalinie a w latach 2004-2007 

dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru 
Nowego w Słupsku. Jest pedagogiem na wydziale 

aktorskim w łódzkiej PWSFTviT oraz na Wydziale Woka/no-Aktorskim Akademii 
Muzycznej w łodzi. W 2012 roku tytuł profesora sztuk teatralnych. Z teatrem 

w Elblągu współpracuje od 2007 roku, gdzie zrealizował cztery spektakle. 

Okoliczności premiery spektaklu realizowanego w elbląskim Teatrze są 

wyjątkowe. Co Pan sądzi o propozycji Dyrektora Mirosława Siedlera na 
sylwestrowy wieczór, co jest według Pana największym atutem angielskiej 
farsy? 

-Uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Atutem angielskiej farsy jest głównie 
jej tradycyjna budowa. Zaczyna się od trzęsienia ziemi jak u Hitchcocka, po czym 
stopień skomplikowania i nabudowujących się niezręczności, działań, zagrożeń 
wzrasta do tego stopnia, że czasami widz nie wyobraża sobie większego 
skomplikowania sytuacji, a ona jeszcze rośnie. Natomiast wyjątkowość sytuacji 
determinuje gatunek komediowy. Jest to czas radości po Świętach Bożego 
Narodzenia, czas karnawału i zabawy. 

„Klejnoty" to dynamiczna komedia, która dostarczy widzom solidnej dawki 
humoru sytuacyjnego. Czy ta sztuka to tylko zabawa, czy może samo życie? 

-Sztuka ta jest bardzo życiowa. Rzecz, która w zręczny sposób żongluje życiem 
i czasem z dużym dystansem, a czasem bardzo blisko dotyka widzów. Mam 
nadzieję, że dotknie widza w sensie realiów, które odbiorca zna z autopsji 
a czasem bardzo blisko w swojej podświadomości ma te niezręczności 



„Klejnoty" realizuje Pan nie po raz pierwszy. Czym elbląska wersja będzie 
różnić się od spektaklu wyreżyserowanego w Radomiu? 

-Na pewno osobowością aktorów, ponieważ rys postaci jest wpisany w tekst. Ja 
jednak pracuje jako reżyser i jednocześnie pedagog i uważnie przyglądam się 
aktorom. w zespoleniu tego, co daje mi autor w didaskaliach, wypełniam postać 
tym, co widzę w aktorze, który jest moim partnerem we współtworzeniu 
postaci. U elbląskich aktorów kilka odruchów, zachowań, reakcji jest innych niż 
u aktorów w Radomiu. Nie kopiuje, a idę za aktorem. To aktor powoduje, że jest 
to inne przedstawienie. 

Czytając książkę, czy oglądając dwukrotnie ten sam film można odkryć coś 
nowego. Czy podczas kolejnej realizacji „Klejnotów" odkrył Pan coś, czego 
wcześniej Pan nie dostrzegał? 

-Tempo, struktura tej sztuki, konstrukcja dominuje i ona determinuje określoną 
akcję, ale pozwala mi to jednak znaleźć lekko inne akcenty. Te akcenty różnią 
spektakle. Tutaj nie możemy odejść od głównego nurtu, tylko w pewnej sytuacji 
aktor jest inny. I ja mogę przy odpowiedniej dozie gustu i smaku, w określonych 
ryzach trzymając ten dowcip zastosować poprzez tego aktora inne akcenty. 
w Radomiu miałem innego aktora, z którym musiałem pracować nad pewnymi 
elementami, a tu mam innego aktora, z którym pracuje nad zupełnie innymi 
aspektami. Efektem tej pracy musi być wrażenie, że rola ta aktora nic nie 
kosztuje. 

Czy nadal śmieje się Pan z tej sztuki, znając już jej najlepsze momenty? 

-Ostatnio wymyśliłem coś takiego, że po prostu sam nie mogłem pracować. Cały 
czas „Klejnoty" mnie bawią. Poszła myśl za jednym szczegółem i później 
rozbudowało to taką akcję, że była masa śmiechu. Jednak nie może to być pusty 
śmiech, tylko musi to być śmiech skojarzeniowy. Żeby to w widzu powstawała 
komedia, a nie żebyśmy my byli dosadni i pokazywali mu, co jest śmieszne. 

Czyli w zasadzie ze sztuki powinniśmy odnosić te sytuacje do swojego życia 
i odnajdywać je w nim? 

-Tak, to widz ma być mądry. Skojarzenia wywołane przez nas, mają wzbudzić 
u odbiorcy śmiech powodujący u inteligentnego widza rozbawienie, ale nie 
takie, jakie funduje rozrywka niższego lotu, typu trupa kabaretowa. Teraz widzę 
upadek kabaretu, niestety totalny. Obecnie jest tendencja do prezentowania 
dowcipu dosadnie i na siłę. My staramy się być oczko wyżej. 
Kiedyś o mnie napisano w jednej z pierwszych recenzji, jak zaczynałem 
pracować w Teatrze, a zaczynałem od komedii Moliera („Lekarz mimo woli"). 
Napisano, że „Bogusław Semotiuk balansował na cienkiej jak ostrze brzytwy 
granicy, między farsą a błazenadą". Chodzi o to, żeby nie popaść 

w błazenadę, ale żeby to było jednak śmieszne, aktywne i na tyle mocne by 
widza pobudzić, a nie zbłaźnić się. 

Dziękuję za rozmowę. 

Cukier, Cukier, chodź tutaj! 
Niegrzeczny kocie, co robisz 
na deszczu? Kici, kici, kici! 
Cukier, Cukier, gdzie jesteś? 



„śmiejmy się! Kto wie, czy świat potrwa jeszcze trzy tygodnie?" 
- Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 

Badania psychologów dowodzą, że ludzie skłonni do śmiechu żyją dłużej i mają 
lepsze relacje z innymi. Śmiech pomaga uwolnić się od negatywnych emocji, 
uspokaja, przynosi wewnętrzną równowagę. Jednak poczucia humoru nie 
można utożsamiać ze zdolnością do śmiechu. Mieszkańcy poszczególnych 
kontynentów, a nawet krajów, wykazują różne typy i odmienny stopień 
poczucia humoru ze względu na swą historię, kulturę, religię, podejście do życia, 
stosunek do spraw codziennych. Przyjrzyjmy się, czym charakteryzuje się 

angielskie poczucie humoru. 

Angielski humor opiera się na starannym 
portretowaniu postaci. Bohaterowie to 
prawdziwe indywidualności - jedyna 
w swoim rodzaju osobowość, sposób 
mówienia, ubierania się. Aktorzy tworzą 
pewne typy, które śmieszą nas poprzez 
swoją oryginalność. Ponadto humor 
brytyjski lubi nonsens, bywa szorstki, 
momentami złośliwy, ekscentryczny jak 
u Dickensa, czarny jak u Swifta, bawiący się 
słowem jak u Wilde'a. Typowe tematy 
angielskich żartów - starannie 
sklasyfikowane przez Maksa 
Beerbohma - to m.in. motywy 
teściowej, mężów-pantoflarzy, 

starych panien, postacie Francuzów 
i Niemców, Irlandczyków, grubasów 
i chudzielców, jąkałów, łysych 

i pijaków. Nieobcy jest im tzw. 
physical humour z odniesieniami do 
części i funkcji ludzkiego ciała. 

Angielska dawka dowcipów 

Król Artur szykował się na krucjatę i zawołał jednego ze swoich podwładnych 
i powiedział: 
- Tu jest klucz do pasa cnoty mojej żony. Jeśli nie wrócę wciągu 10 lat, możesz 
go użyć. 
Jego wysokość minął drewniany most i ruszył przed siebie zakurzoną drogą. 
Zatrzymał się, zawrócił konia i ostatni raz spojrzał na zamek. Nagle zobaczył 
biegnącego w jego stronę podwładnego, który krzyczał: 
- Stop, najjaśniejszy panie! Całe szczęście udało mi się jeszcze zdążyć! To zły 
klucz! 

Szkot wsiada z dużym workiem do autobusu. Podchodzi do niego konduktor i 
mówi: 

- Będzie pan musiał zapłacić również za bagaż. 
Szkot rozwiązuje worek i mówi: 

- Wychodź, synku. Tak, czy owak trzeba zapłacić! 

Dwóch Anglików w średnim wieku gra w golfa. W pewnej chwili obok pola 
golfowego przechodzi kondukt żałobny. Jeden z grających odkłada kij i 
zdejmuje czapkę. 
- Cóż to - dziwi się drugi - przerywa pan grę? 
- Proszę mi wybaczyć, ale, bądź co bądź, byliśmy 25 lat małżeństwem. 

11 11 V , 

Jedzie Szkot autem, zatrzymał się otwiera drzwi i bach ... jakiś samochód 
uderza mu drzwi i je wyrywa. Przyjeżdża policja i karetka, wysiada doktor a 

Szkot: 
- O mój Boże! Mój samochód! 

Doktor na to: 
- Co pan się martwi samochodem, pan nie ma ręki! 

Szkot na to: 





Wojciech Stefaniak 

"Jestem konstruktorem machiny teatralnej" 

Kaliszanin. Z wyróżnieniem ukończył w 1991 
roku Wydział Wzornictwa Przemysłowego 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 

i zwyciężył w Konkursie im. Zdzisława 
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na·grodę Prezydenta Miast~ Kalisza za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej. W 2005 roku otrzymał z rąk 

Ministra Kultury wyróżnienie za scenografię 

w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie w XI 
Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie 
polskiej sztuki współczesnej. Laureat łódzkiej 
Złotej Maski za najleps-zą scenografię w sezonie 
2010/2011. 

O angielskich wnętrzach w scenicznych realiach 
- mówi Wojciech Stefaniak 

Anglicy uwielbiają wszelkie ozdoby, falbanki i dodatki. Co więcej, Brytyjczycy 
jako naród kolonizatorów wszystko, co w świecie zobaczyli, przywozili na swoją 
wyspę. Dlatego u nich pojawiają się często symbole i akcenty orientalne. 
W scenografii „Klejnotów" nie występują elementy zdobnicze, tak 
charakterystyczne dla angielskich wnętrz. A to dlatego, że ilość takich 
drobiazgów zabija istotę sztuki. Oglądając wnętrza nie skupiamy się na samej 
sztuce. Akcja w „Klejnotach" jest wyjątkowo wartka i nie powinno się 

rozpraszać widza. Mamy natomiast delikatny akcent angielski. Istotniejsza jest 
tutaj topografia mieszkania. Brytyjskie mieszkania są specyficzne, mają małe 
pokoje i jest ich dużo. Na scenie teatralnej należało umieścić trzy pomieszczenia 
widoczne, plus jedno, do którego się wchodzi -łazienka i korytarz, o którym się 
mówi. Musiałem to tak rozmieścić, aby widz wszystko dobrze widział. 

Największym zadaniem scenograficznym była topografia sceny. Bo to, co 
zapisał autor w didaskaliach kompletnie się nie sprawdza na scenie teatralnej. 
Rozpisane jest to bardziej pod realizację filmową. Najważniejszym zadaniem 
było to tak poukładać, aby wszystkie pomieszczenia były dobrze widoczne. 
Realizuję scenografię do „Klejnotów" po raz trzeci i mimo tego, że na ogół nie 
powtarzam swoich projektów, tutaj przyznaję, że za każdym razem odtwarzam 
ten sam układ topograficzny. Jest on sprawdzony i optymalny. Natomiast 
wszystkie te realizacje różnią się od siebie pod względem 
plastycznym. Osobiście wolę ascetyczne 
i proste wnętrza. Lubię czyste 
i otwarte przestrzenie. 
A to, za czym 
tęsknie realizuję 

w projektach. 



Farsa, czyli „komedia na haju" 

To odmiana komedii, której humor opiera się na pomyłkach, żarcie sytuacyjnym 
i na specyficznej wariackiej bieganinie. W odróżnieniu od innych typów 

wyróżnia się dynamiczną akcją, mającą często charakter swobodnych scen 
komicznych. Farsy prawie zawsze są poświęcone bezlitosnemu obnażaniu 
ludzkich słabości, a widzowie się śmieją, ponieważ łatwo mogą sobie wyobrazić 
siebie w sytuacji, w której to ich słabości zostają tak okrutnie obnażone. Akcja 
farsy musi od samego początku rozwijać się błyskawicznie i być budowana 
precyzyjnie. Konstrukcja farsy nie pozostawia miejsca na przypadek. 

Obecnie farsa jest podstawowym 
gatunkiem wykorzystywanym do 
budowania repertuaru teatrów 
komercyjnych. Polskie teatry 
szczególnie chętnie sięgają po teksty 
autorstwa brytyjskiego pisarza, Raya 
Cooneya (np. "Mayday", "Okno na 
parlament"). 

Michael Pertwee - to wszechstronny 
scenarzysta i dramaturg pochodzący z Anglii. 

W swojej karierze zawodowej napisał wiele komedii zrealizowanych na 
deskach teatru i w telewizji. Jego główne produkcje oparte są na komizmie 
słownym i sytuacyjnym. Preferował komedie omyłek, w której nie brakuje nagfych 
zwrotów akcji oraz zabawnych scenek Natomiast jego filmowe realizacje to 
przede wszystkim farsy familijne, musicalowe oraz pełne gagów komedie 
sensacyjne. Polskiej publiczności twórczość Michaela Pertwee nie jest obca. 
Widzowie mieli okazję przekonać się o komicznej wyobraźni dramaturga m.in. 
w Teatrze Komedia w Warszawie („Klejnoty", „Fotki z wakacji"), Teatrze Bajka 
w Warszawie („Sextet") oraz w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu („Klejnoty"). ó Lubięto! 

Polub nas 
na facebooku ! 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
• Dziewczynka z zapałkami (Cezary Żołyński), reż. Cezary Żołyński 
• Romeo i Julia (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
• Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow), reż. Grigorij Lifanov (Rosja) 
• Moralność pani Dulskiej (Gabriela Zapolska), reż. Mirosław Siedler 
• Letnicy (Maksym Gorki), reż. Michał Kotański 
• Czarnoksiężnik z krainy Oz (Lyman Frank Saum), reż. Jerzy Bielunas 
• Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka), reż. Katarzyna Deszcz 
• Skrzypek na dachu (J. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 
• Książę i żebrak (Mark Twain), reż. Konrad Szachnowski 
• O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 
• Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
• Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
• Opowieść wigilijna (wg. Charles'a Dickens'a), reż. Czesław Sieńko 
• Szalone nożyczki (Paul Portner), reż. Maciej Korwin 
• Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 

• Wariacje enigmatyczne (Eric-Emmanuel Schmitt), reż. Maria Arnadottir (Islandia) 
• My, dzieci z dworca Zoo (Herman Kai i Rieck Horst), reż. Giovanny Castellanos 
(Kolumbia) 
• Jednoręki ze Spokane (Martin McDonagh), reż. Julia Pawłowska 
• Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego 

i Jeremiego Przybory), reż. Julia Wernio 
• Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 
• Dzieła wszystkie Szekspira ... w nieco skróconej wersji 
(Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 

• Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
•A my ... róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
• Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
• Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
• A-na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), reż. Andrzej Ozga 
• Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 
• Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
• Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY 

główny księgowy, 
dyrektor finansowy 
IRENA TONKOWICZ 

zastępca głównej księgowej 
ANNA SZYSZ 

księgowość 
BOŻENA SZCZEPAŃSKA 

RENATA RES MER 

sekretariat 
KATARZYNA WYRZYKOWSKA 

zastępca kierownika BOW 
ŻANETIA SZYMANOWSKA 

organizator widowni 
LEOKADIA SAJDA 

TOMASZ KOWALSKI 

kasjer biletowy 
HALINAŻURKOWSKA 

specjalista ds. osobowych 
MARIOLA TOMASIAK 

pracownia akustyczna 
DARIUSZ ŁAPKOWSKI 

PIOTR ROLSKI 

z-ca kier. 
administracyjno-technicznego 

AGNIESZKA PIASKOWSKA 

starszy referent ds. administracyjno
technicznych 

JOLANTA NOWOKRZEWSKA 

specjalista ds. 
administracyjno-gospodarczych 

EWA KĘSKA 

kierowca - specjalista ds. 
zaopatrzenia 
PIOTR KOPEĆ 

pracownia malarsko - butaforska 
ELŻBIETA DYMISZKIEWICZ 

KAROLINA NAMIOTKO 

pracownia 
charakteryzatorska - perukarska 

EWA SOBOLEWSKA-LITWIN 

pracownia krawiecka 
MARIANNA ALBRECHT 

HANNA ROKITA 

pracownia 
oświetleniowa - elektryczna 

MARIUSZ BUDZIŃSKI 
SZYMON OTREMBA 
WITOLD PRZYBYŁ 

pracownia stolarska 
PIOTR GRELOCH 
KAROL LIMPERG 

garderobiane 
ELŻBIETA BARTOSIAK 

BARBARA LATO 

obsługa sceny 
brygadier 

MIECZYSŁAW HAJDUK 
montażyści 

DARIUSZ BĄK 
MATEUSZ ŁOBOCKI 

MARIUSZ STEFANIAK 

rekwizytor 
ZBIGNIEW GAŁĄZKA 

specjalista ds. projektów UE 
MARTA EISLER-WRZESZCZ 

specjalista ds. 
promocji i reklamy 

ANNA SZYSZ 
ANGELINA FEDORUK 

specjalista informatyk 
MARCIN PROKOPIAK 
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