


„Klub mężusiów" został wyreżyserowany ( Andrzej Rozhin) niesłychan ie precyzyjnie ( ... ) 

Aktorzy świetnie odnaleźli się w niekiedy skomplikowanych choreograficznie sytuacjach na 

niedużej, zagraconej przestrzeni (scenografia to zasługa Doroty Banasik), zamazując re

żyserskie szwy i sprawiając, że reżyseria w tym przedstawieniu stała się niewidoczna (co 

przy komedii jest dla reżysera dużym komplementem). Nie da się ukryć, że Andrzej Rozhin 

ma do aktorów św ietną rękę . Obsada „Klubu mężus1ówtt okazała się trafiona w 100%. Do

brze skrojona komedia i teatr prywatny, gdzie widzowie przychodzą głównie po rozrywkę 

i znane twarze nie są miejscem na aktorskie eksperymenty, nie dziwi więc, że Rozhin ob

sadził aktorów „po warunkach". I tak Michał Milowicz doskonale sprawdza się w roli śpie

wającego playboya (wprowadzenie do spektaklu śpiewanych przez bohaterów fragmentów 

światowych hitów do doskonały, komediowy zabieg), Cezary Morawski - ptlota w średnim 

wieku o osobliwym hobby, a Bogdan Kalus - w rol i pociesznego i nieporadnego pracownika 

centrum handlowego. Ale to żywiołowy Krzysztof Tyniec kradnie kolegom przedstawienie 

autentycznym, niewymuszonym śmiechem wprowadzając na scenę ogromną dawkę energii 

(. .. )Taka energia bywa zaraźliwa . Zarażają się więc aktorzy, doskonale bawiąc się na sce

nie. Zaraża się i publiczność równie dobrze bawiąc się na widowni. A to dla twórców każdej 

teatralnej komedii jest zawsze najlepszym komplementem . 
• • • • • „ •••••• „..... . .......................... ' .............................. ' ............ . 

···: 
Paulina Sygnatowicz .Męska energia, kobiece wady" 2013-02-19 www.teatrcapitol.pf 

Czy miłość może przenosić góry ? po wieczorze spędzonym z „Klubem mężusiów" można 

prawie w to uwierzyć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . 
Christine Langer, „Frankfurter Allgemeine" 

Trzeba być zupełnie pozbawionym poczucia humoru aby już po pierwszych dialogach 

w „Klubie mężusiów'' nie mieć pewności, że ten co napisał tę komedię może współzawodni

czyć z Woody Alenem czy Billy Wilderem. 
·····•••••••·············•••·······•·····•·········· ••...........•..••........•....•••. .. . ... 

• • ••• Reinhart Wenglerek, .Die Welt" 

Bardzo śmieszna sztuka, dowcipna brawurowa komedia, ale pod spodem ważny problem 

relacji męsko - damskich w konsumpcyjnym społeczeństwie dla którego cotygodniowa wy

cieczka do centrum handlowego stała się obowiązkowym obrzędem. Brak akceptacji przez 

mężczyzn kobiecych zabaw w .,kupowanie", kończy się „małżeńskimi dramatami". 
.....••......................••.•..............•.••........................•••.••..•..•••.. . . .. 
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motto 

Centra handlowe są nasza Drogą KtZyżową, a sobotnie zakupy to fest nasz Wielki Piątek 

~itam Państwa w Teatrze Capitol i zapraszam do obejrzenie polskiej prem.iery ko

lfJ 'lJ medi i Kristofa Magnussona „Maennerhorr, co można by tłumaczyć jako „Męska 
kryjówka", ale my daliśmy tytuł „Klub mężusiów" co nieco ociepla bohaterów naszej sztuki. 

Każdy mężczyzna czy to młody czy w sile wieku dobrze zna te szczególne chwile kiedy to 

w sobotnie przedpołudnie dociera do niego głos kochanej żony (narzeczonej, sympatii) : 

„Kochanie ubieraj się jedziemy do GalMot (tak się mówi na Galerię Mokotów w Warszawie), 

nie zapomnij karty" (płatniczej oczywiśc i e) . I tak s i ę zaczyna wielogodzinna wycieczka (czy

taj pielgrzymka) po pięknych przestrzen iach centrów handlowych Uest ich w każdym polskim 

mieście bez liku), pełnych krzyczących jaskrawych reklam, kolorowych witryn firmowych 

sklepów, wypełnionych hałaś l iwą muzyką i tłumem kupujących . A w głowie nieszczęsnego 
męża (kochanka, partnera, .chłopca") kołacze się myśl , że wlaśnre w TV finały Pucharu 

Św iata w skokach narciarskich (z Piotrkiem Żyłą i Kamilem Stochem), albo liga Mistrzów 
w piłce nożnej lub bokserski pojedynek Gołoty z Saletą. .. 

Są i inne przyjemności wolnej soboty, ot choćby piwko z przyjaciółmi czy kilka godzin w si

łowni i na basenie ... Ale nie, żadnego zrozumienia dla męskich potrzeb, idziesz z Nią, oglą

dasz, doradzasz (choć za grosz nie znasz się na babskich ciuchach), albo lepiej kosmety

kach .. . idź I najlepiej płać (bo właśnie Ona zapomniała karty lub numeru pinu ???). To jest 

„męska golgota". To zwykle kończy się awanturą i „cichymi dniami", ale przychodzi kolejna 

sobota i wszystko powtarza się . 

„Komedii o damsko-męskich relacjach powstała cała masa. Podobnie jak tych wyśmiewa

jących kobiece nawyki albo męskie stereotypy. Ich udane, niegłupie a przy tym naprawdę 

zabawne inscenizacje policzyć można na palcach jednej ręki "- pisała recenzentka. Mam 

nadzieję , że nasza realizacja do nich należy. 

„Na sukces (albo klapę) każdego przedstawienia składaj ą się tekst, obsada i reżyser i a . 

W przypadku „Klubu mężus iów" udało się stworzyć tercet idealny." 

Kristof Magnusson niemiecki dramaturg i pisarz, mimo młodego wieku dojrzał .męski pro

blem" i przedstawił go z dużym zrozumieniem, ale i powagą dla „małych dramatów mał

żeńskich". Motto zamieszczone powyżeJ oddaje i stotę tych problemów. Magnusson nie 

sprowadzi ł historii naszych bohaterów do poziomu farsy. Napisał komedię skrząca się od 

inteligentnych dowcipów, brawurowych monologów, wyrazistych postaci i zaskakujących 

zwrotów akcji. Komedię sytuacyjną z piosenkami , ze znakomitymi komediowymi scenami 

dającym i nieograniczone możliwośc i kwartetowi aktorów - komików. To świat nieustannego 

konfliktu kobiet i mężczyzn. Poszukiwanie recepty na szczęśl iwe małżeństwo w św ietnych 

dialogach prowadzonych w piwnicy jednego z centrów handlowych, gdzie nasi bohaterowie 

u rządzili „kryjówkę dla mężczyzn" . Ich pragnienia są całkiem proste: chcą pić piwo, oglądać 

p iłkę nożną w telewizji i montować łańcuch z puszek od piwa którego długość pozwoli na 

wpisanie do Księg i Rekordów Guinnessa. Wymyślają przy tym strategię jak najefektywniej 

ogran iczyć sobotnie zakupy swoich żon . 0 Torturowani" mężowie próbują przy tym przekony

wać nas widzów i siebie nawzajem, że u nich „wszystko OK. " (my widzimy, że w rzeczywi

stości jest zupełnie inaczej). 

Sukces komedii jest zawsze sukcesem aktorów."Klub mężusiów" ma świetną obsadę ak

torską (zobaczycie ich na scenie), która wniosła do przedstawienia niewymierną i lość ener

gii i pomysłów ( śpiewane fragmenty przebojów puentujące sceny dialogowe 1 sytuacyjne). 

Aktorzy Cezary Morawski, Krzysztof Tyniec I Tomasz Dedek, Michał Milowicz I Jacek Ka

walec, Bogdan Kalus I Robert Wabich tworzą w mojej ocenie niezapomniane kreacje. Ta 

sztuka może być śmiało porównywana z komediami Yasminy Rezy, Neila Simona czy Ala

na Ayckbourna. Kristof Magnusson korzysta z najlepszych tradycji światowych klasycznych 

komedii , operuje jednak bardziej nowoczesnym i bardziej współczesnym językiem budu

j ąc mistrzowski dialog i fascynującą h i storię . Przygotowanie „Klubu mężusiów" w Capitolu 

było dla mnie reżysera wielką przyjemnością. Magnusson zna nasze przedstawienie tylko 

z fotografii, recenzji i wideo. ale nap isał w liście , że sztukę która właśnie kończy da nam 

do real izacji. Miarą sukcesu „Klubu" jest poniższy tekst: ,,Jak donoszą media w Londynie 

i Hamburgu wielkie centra handlowe zorganizowały męskie kluby, nazywają się „Maenner

garten" i w dniu sobotnich zakupów kobiety zostawiają tam swoich mężów na przechowanie. 

Same w tym czasie mogą oddać s ię niczym nieskrępowanej wolności zakupów. Ten „Męski 

ogródek" przypomina 0 Aaj zabawek" dla dzieci w Ikei. Ale w „hamburskim raju" nie ma zaba

wek. Jest piwo w różnych gatunkach, rozgrywki karciane, mecze w telewizji i typowo męskie 

czasopisma (sport, erotyka, survival.. .). Sztuka Magnussona spełniła swoje zadanie. (Hans 

Kłotke „Eile")". 
Czekamy na „Kluby mężusiów" w Warszawie (na początek!) . 

Reżyser 

A "'c-\ ( :z.-e j 



(Kristof Weitemeier Magnusson) 

pisarz i dramaturg urodził się 4 marca 1976 roku w Hamburgu. Mieszka w Berlinie. 

Po maturze pracował społecznie w ramach akcji .Pojednanie" na rzecz domu bezdomnych 

w Nowym Jorku, ucząc się jednocześnie gry na organach w kościele ewangelickim w Nor

delbien. Studiował na Uniwersytecie w Lipsku w Niemieckim Instytucie Literatury oraz na 

Uniwersytecie w Rejkiawiku (Islandia). 

Magnusson napisał kilka sztuk teatralnych ( „Sushi lur Alle", „Der totale Kick'', • .Zuhause") , 

ale sukces odniósł dzięki swej komedii „Maennerhort" (polski tytuł „Klub mężusiów") , której 

premiera odbyła się w Bonn w roku 2003 i też tam stała się natychmiast hitem kultowym. 

(wg. Bonner General-Anzeiger). W listopadzie 2005 odbyła się premiera tejże sztuki również 

w Theater am Kurfuerstendamm w Berlinie, z udziałem Bastiana Pastewki, Christopha Marii 

Herbsta, Michaela Kess era oraz Jurgena Tonkela w rolach głównych (obejrzało sztukę po

nad 100000 widzów). 

Komedia „Maennerhort", grana była w ponad 80-ciu teatrach zarówno krajowych, jak i za 

granicą m.in. : w Deutschen Theater w Goettingen, w Heskim Teatrze Państwowym w Wies

baden, w Teatrze VAT w Tallinie , w Komedie im Bayerischen Hol w Monachium, w Theatre 

Neu-Ulm, w Antalya Devlet Tiyatrosu (Turcja), a ostatnio w teatrze Nova Scena w Bratysła

wie. Przetłumaczono sztukę m.in.: na język francuski, angielski, szwedzki, turecki, bułgarski , 

czeski, słowacki i polski. 

Magnusson opublikował liczne opowiadania, reportaże i eseje w krajowych i zagranicznym 

gazetach oraz czasopismach. Jest bardzo cenionym i nagradzanym tłu maczem z języka 

islandzkiego (proza, poezja, dramat) . W sierpniu 2005 debiutował powieścią ,.Zuhause'', 

a w 2010 wydaje druga powieść „Das war ich nich"( nominacja do Nagrody Niemieckiej Księ

gi). Jest stypendystą Akademii Sztuki w Berlinie, Arts Council , Artist Residency, laureatem 

wielu wyróżnień i nagród (m.in.: Nagroda Literacka Wolnego Miasta Hamburg i Rauris Li

teratura Priz „Maennerhort" (.Klub mężusiów") wystawiony na scenie Teatru Capitol w War

szawie jest polska premierą tej znakomitej komedii. 

=:i- == =•i: : =::.i=1'l· absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skło
dowskiej, aktor, reżyser, dyrektor teatrów. W roku 1961 wraz z grupą studentów założył Aka

demicki Teatr UMCS GONG-2, którego był dyrektorem, reżyserem i aktorem. Rozpoczął też 

pracę jako aktor w Teatrze im. Andersena w Lublinie. Debiutował (reżyser) na scenie Teatru 

Wybrzeże w Gdańsku .Kartoteką" T. Różewicza ( 25.01 .1971) Wyreżyserował ponad 180 

premier na scenach polskich i zagranicą . 

Rok 2012 był rokiem jubileuszu 50 lat pracy artystyczne1 A. Rozhina. Otworzyła go premiera 

sztuki Karola Wojtyły „BRAT NASZEGO BOGA" w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Ko

lejną premierą była sztuka Anny Burzyńskiej .AKOMPANIATOR" w Divadlo Andreja Bagara 

w Nitrze ( Słowaqa) , we wrześniu 2012 miała miejsce premiera „KARTOTEKI" T Różewicza 

(Teatr LiA w Łomży) . 5 maja 2012 na deskach Starego Teatru w Lublinie odbył się benefis 

Andrzeja Rozhina (pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina). W wielkim koncercie udział 

wzięli artyści - przyjaciele Jubilata. Została wydana książka jubileuszowa .ANDRZEJ ROZ

HIN - WYBRAŁEM TEATR" (autorzy red . Tomasz Miłkowski, Anna Kulpa) . 

Premiera polska sztuki Kristoffa Magnussona „MAENERHORT" (przekład Izabela Rozhin) , 

tytuł polski „KLUB MEżUSIÓW" - jest kontynuacją zainteresowań repertuarem komedio

wym , który A. Rozhin „z wielką przyjemnością i radością" w prowadzonych przez siebie te

atrach realizował ( Gorzów Wlkp„ Olsztyn, Koszalin, Szczecin, Lublin) . Reżyserował Rozhin 

komedie także na scenach Gniezna, Gdańska, Radomia, Tarnowa, Katowic , Debreczyna, 

Zvolenia, Egeru, Nitry I inn . 

Widzowie warszawscy mogą pamiętać przedstawienia komediowe: w Teatrze Ateneum 

„EDUKACJA RITY'' W. Russella z K Jandą, .SAMOBÓJCĘ" N. Erdmana z M. Kociniakiem 

i B. Wrzesińską , A. Barcisiem; w Teatrze Kwadrat: „2 PANOWIE B" M. Hemara z A. Kopi

czyńskim i P. Wawrzeckim , .DEKORATOR" z W Pokorą i M. Foremniak, „KIEDY KOTA 

NIE MA" J. Mortimera i B. Cooke z B. Rylską, E. Wencel. A. Kopiczyńskim , „PERFECT 

DAY'S" Liz Lochhead z E. Kasprzyk, T. Lipowską, P. Małaszyńskim, .BEREK CZVLI UPIÓR 

W MOHERZE" M. Szczygielskiego z E. Kasprzyk, P Małaszyńskim , A. Nejmanem, „KIEDY 

HARRY POZNAŁ SALLY" N. Ephron z P. Małaszyńskim, M. Żmudą - Trzebiatowską , M. 

Stużyńską. W Teatrze Komedia: ..z RĄCZKI DO RĄCZKI" Ray'a Cooney 'a z Ireną Kwiat

kowską, J. Bończakiem, J. Prochyrą w Teatrze Ochoty: „KRÓLIK, KRÓLIK" C. Serreau z W. 
Pyrkoszem i K. Łaniewską; „EDUKACJA RITY" W. Russella z M. Bogdańską i T. Mędrzakiem 

(przedstawienie było grane 1 O lat 1 ) . 

Andrzej Rozhin jest członkiem i działaczem ZASP. Odznaczony m.inn.: Złotym Krzyżem 

Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Medalem za Zasługi dla Kultury 

GLORIA ARTIS. 

.KLUB MĘżUSIÓW' K. Magnussona jest pierwszą premierą Andrzeja Rozhina w Teatrze Capitol. 
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