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Nad Tamizą grają to codziennie od 1O lat, przy pełnej
widowni, gdyby przestała być pełna, to przestaliby grać.
„Śmieszne jak cholera, w swoim rodzaju genialne,
czemu nie grać nad Wisłą?" - pomyślałem po wizycie
w londyńskim teatrze na spektaklu Run For Your Wite
i rozmowie z autorem i - grającym zarazem główną rolę
- reżyserem Rayem Cooneyem. W polskim teatrze było
wówczas dno kryzysu, teatr politycznej aluzji dokonał
chwalebnego żywota, ale co dalej?
W „Kwadracie" [przyp. Teatr Kwadrat w Warszawie] puste rzędy na Mrożku, tu w Powszechnym czarna zasłonka zmniejszająca o połowę niemożliwą do zapełnienia
0

•

Tytuł Ratuj się kto może nadany sztuce przez tłumaczkę
Elżbietę Woźniak na pierwszej próbie w „Kwadracie"
nie wzbudził entuzjazmu, komuś nawet skojarzył się

z historycznym Żydem w beczce, potem ruszyła lawina
coraz gorszych pomysłów podsumowana propozycją
Marka Siudyma: Śmieszne i pouczające przypadki Jondyńskiego taksówkarza bigamisty, który („.) i co z tego
wynikło„. Aż padło Mayday i farsa fars pod tym tytułem
rozpoczęła podbój scen polskich, przywracając je europejskiej normalności. Krzewił ją gł_ównie Wojciech
Pokora, w Powszechnym puszczała jeszcze oko do
łódzkiej publiczności jako Ratuj się kto może.
widownię,
Od 20 lat wspomaga nasze teatry i cieszy wszystkich niekoniecznie tylko tych „wybranych" widzów. Dziś to
„Ministra" Izabela Cywińska wzywająca podczas spotkania z dyrektorami kategoryzowanych właśnie teatrów ---r..·uż klasyka. Przypomniał ją kilka lat temu w Łodzi Teatr
Nowy, a w Warszawie właśnie Och Teatr Krystyny Jandy.
do podnoszenia cen biletów, tak by osiągnęły poziom
ceny ćwiartki masła„. Dziś to brzmi niewiarygodnie,
ale ja przy tym byłem.

Ktoś

by

Pomysł zagrania sequela pod tytułem Mayday 2 wydaał mi się rzeczą naturalną. Dlatego zaproponowałem

Dyrektor Pilawskiej

pomyślał,
że

to ma
być orgia
seksualna
i narkoty·
ki ...

tę sztukę

Cooneya oraz Wszystko

w rodzinie, a także Dajcie mi tenora znanego
publiczności

łódzkiej

Kena Ludwiga. Wybór padł na Mayday 2.
Pani Dyrektor naszego teatru (będę się tej formy trzymał
i oszczędzę Ewie Pilawskiej tytułu Dyrektory), która próbując odkrywać rodzime talenty i wystawiając uparcie,
niekiedy przy moim współudziale, kolejne prapremiery
nowych dzieł krajowych nie zrywa z długą tradycją grania w Powszechnym dobrej, światowej literatury rozrywkowej. Mamy, wraz z nią i aktorami nadzieję, że i tym
razem łaskawi widzowie zechcą zagłosować (w sposób
najuczciwszy - własnymi portfelami) - za.

Królem sceny jest aktor - myśl to nienowa. Wierząc
jego sztukę, bo myślę tu o dobrym aktorze, oświetlę
i pozwolę widowni widzieć jego twarz - niekoniecznie
na ekranie i słyszeć wypowiadane słowa, niekoniecznie
pętając go mikroportem. Niech głośno i wyraźnie, bo to
przecież teatr, a nie życie, mówi - człowiek do człowie
ka - do widzów. Bez elektronicznej szyby. Mają ją
w telewizorze.

Kiedyś

szmira to

Dziś

często „odważny" męski

były przysłowiowe

kopniaki w zadek.
strip-tease w „poszuku·ącym, artystycznym" - jak to się, wicie, rozumicie, dziś
mówi „projekcie" - czy łaskotanie widzów słownictwem
uważanym niegdyś powszechnie za wulgarne. Żarty dla
dorosłych są oczywiste - to w końcu farsa. Ale gdzieś
to

A ja chcę
teraz fili·
żaneczkę
•

pyszneJ
herbatki
od mojej
żabki.

dyrektor Ewa Pilawska
aktorzy
Magdalena Dratkiewicz, Marta Górecka, Maja Korwin, Barbara Lauks, Karolina Łukaszewicz, Ewa Sonnenburg,
Magda Zając , Beata Ziejka, Janusz German, Jakub Firewicz, Miroslaw Henke, Andrzej Jakubas, Piotr Lauks, Jacek Łuczak,
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aktorzy wspólpracujący
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liona

Bartosińska,
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Grzegorz Pawlak,

amcor

emeryci:
Barbara Polomska, Gabriela Sarnecka, Barbara Szcześniak, Janusz Kubicki, Michał Szewczyk
z-ca dyrektora
kierownik l~eracki
reżyser

główna księgowa
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kierownik Dzialu Technicznego
koordynator pracy artystycznej
sekretariat, tłumaczenia
specjalista ds. organizacji pracy, kadry
Dzial Wspólpracy z Widzami i Mediami

inspicjenci, suflerzy
z-ca kierownika Działu Technicznego
z-ca kierownika Działu Technicznego ds. sceny
z-ca głównej księgowej
księgowość

place
grafik
główny specjalista energetyk
prace techniczne, transport, zaopatrzenie
referent techniczny
magazyny, goniec
prace perukarskie i charakteryzatorskie
prace krawieckie
prace modelatorskie
prace stolarskie
światło
dżwięk

garderoba, rekwizyty
montaż dekoracji
bileter1<i, szatniar1<i
opiekun, zdrowa żywność
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Marian Grzelak
Krzysztof Drozdowski
Krzysztof Michalak, Antoni Popiołek
Piotr Dygas, Łukasz Broniewski, Sylwester Wilk,
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Teatr posiada urządzenia umożliwiające indywidualny
odsłuch akcji scenicznej sfinansowane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
ramach realizacji programu .PITAGORAS - pomoc
osobom zuszkodzeniem słuchu".
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