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Właściwie, 

„o co biega?" 

Repertuar Teatru powinien 
być różnorodny. Nasze 
obserwacje potwierdzają, że 
publiczność chętniej ogląda 

komedie. Oczywiście przy 
doborze repertuaru lekkiego, 
łatwego i przyjemnego 

można.się liczyć z głosami krytycznymi, podejmującym, 
problem:„dlaczego farsa"? Odpowiedź jest prosta -
dlatego, że Teatr jest dla widzów, dla tych, którzy 
przychodzą i oglądają spektakle. Nie tylko dla nas -
twórców, aktorów i realizatorów, ale przede wszystkim 
dla publiczności. Teatr musi mieć wiele twarzy, wśród 
naszych propozycji repertuarowych pojawiają się 

spektakle dla dzieci, przedstawienia muzyczne, 
współczesne spektakle prapremierowe, czy też próby 
dotknięcia repertuaru zupełnie innego - na przykład 
adaptacje powieści. Jest także miejsce na farsę. 
„O co biega?" jest realizowane w Teatrze 
im. Aleksandra Sewruka przez Marcina Sławińskiego, 
uważnego w Polsce za specjalistę od fars. Mamy więc 
szansę na powodzenie - zarówno artystyczne jak i to 
równie istotne, czyli frekwencyjna-finansowe. Nie 
widzę powodu, dla którego mamy się odżegnywać od 
współczesnego repertuaru komediowego. Oprócz 
farsy i spektaklu muzycznego, które pojawią się na 
naszych scenach już wkrótce, w najbliższym czasie 
zobaczymy spektakl dla dzieci, a jesienią duże, ambitne 
widowisko, które można by umieścić w kategorii 
artystycznej. Wszystko można zagrać dobrze i źle . 

Naszym obowiązkiem wręcz jest przygotowywanie 
repertuaru różnorodne, adresowanego do widzów 
o różnych oczekiwaniach. 
Wybór sztuki z repertuaru farsowego jest dosyć 

kłopotliwy. Staram się znaleźć materiał bardziej 
szlachetny lub taki, który czymś się wyróżnia. 

Przykładem mogą być „Kolacja dla głupca" 

z pogranicza farsy i szlachetnej komedii z pointą, myślą, 
ideą, czy też „Szalone nożyczki" ze swoją 

interaktywnością i możliwością decydowania przez 
widzów o zakończeniu spektaklu, cieszą się dużym 

powodzeniem. W swoich poszukiwaniach odrzuca;-;i 
spektakle stricte farsowe. Staram się wybrać utwory 
z wyższej półki, ambitniejsze. 

c.d. na str. 15 

Istnieje bardzo sprawiedliwa i obiektywna ocena teatru komediowego, sprawiedliwsza od 
recenzentów. To sala. Widownia, która bawi się lub właśnie kompletnie nic jej nie śmieszy. 
Przygotowując sztuki „śmieszne': mam zawsze duże obawy, z końcem prób żaden z ogranych 
po tysiąckroć dowcipów już nie śmieszy, nic się nie układa, napięta do granic wytrzymałości 
nerwów „maszyneria" teatralna w przedpremierowej gorączce zgrzyta i trzeszczy. I dopiero 
podczas pierwszego spektaklu ta poczwarka przeradza się, no, ma szansę przerodzić się 
w motyla. 

Marcin Sławiński 

O farsie słów kilka 

Farsa-rzecz niepoważna, niedorzeczność, głupstwo, kpina. Odmiana komedii, której humor 
opiera się na pomyłkach, żarcie sytuacyjnym i na specyficznej wariackiej bieganinie, 
karykaturze. W odróżnieniu od innych typów wyróżnia się na dynamiczną akcją, mającą 
często charakter swobodnych scen komicznych. To utwór o błahych konfliktach 
posługujący się niemal wyłącznie komizmem sytuacyjnym i błazeńskimi 

przejaskrawieniami, pełny nieprawdopodobnych zawikłań i zbiegów 
okoliczności, a przy tym utrzymany w zawrotnym tempie. Obecnie jest 
podstawowym gatunkiem wykorzystywanym do budowania repertuaru 
teatrów komercyjnych. Polskie zespoły szczególnie chętnie sięgają po 
teksty autorstwa brytyjskiego pisarza, Raya Cooneya (np. "Mayday", 
"Okno na parlament"). 

Farsy od dawna goszczą niepodzielnie na londyńskim West Endzie. 
Ten gatunek teatru jest zresztą na Wyspach uważany za znacznie 
trudniejszy i wymagający o wiele większych aktorskich umiejętności 
niż czysty dramat. Rozrywkowe programy telewizyjne oparte na 
farsowym schemacie docierają też do Pol<Ski, jak choćby typowe dla 
tego gatunku seriale „Hotel Zacisze", „Benny Hill", czy 
seria tzw. „Monthy Pytona" - absurdalnych 
filmów fabularnych. Anglików to śmieszy i, jak 
się okazuje, zyskuje popularność również 
poza wyspą. 
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Philip King -dramaturg, aktor. Urodził się 30.10.1904r. w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. 
Jako szesnastolatek rozpoczął aktorską karierę w grupie teatralnej

1 
podróżującej po 

wioskach na północy Anglii i Szkocji. W 1932 roku zadebiutował na West End - Comedy 
Theatre. Występował w Sid Field's, rewii pt. „ Piccadilly Hayride" oraz we własnych 
sztukach np.jako Biskup Laxu w „O co biega?". 
Od 1939 należał do Constitutational Club, Savage Club, Dramatist Club. Był bardzo 
płodnym pisarzem. Jego pierwsza sztuka to „Wh i1tout the prince", została wystawiona 
w 1940 roku w Whitehall Theatre. Później nap isał „Come to the Fair" i w 1944 roku, „See 

How they Run/O co biega?", która miała swoją prapremierę w styczniu 1945 roku 
w Comedy Theatre. Od tego czasu ta sztuka była i jest nadal grana na 

całym świecie i1 cieszy się ogromnym sukcesem. Została dwukrotnie 
wydana w 1947 i 1949 roku przez znane wydawnictwo Samuel 
French . 

Inne jego sztuki to: „ On Monday Next", „As Black as she's 
Painted", „Milk and Honey", „Pools Paradise", „How are you 

Johnnie?", „So Far- no Further", „Go Bang yourTambourine". 
Wiele sztuk napisał wspólnie z takimi autorami jak Tomas 
Falkland, Litton Cary, Anthony Armstrong, Robin Maugham i John 
Boland . King napisał ponad 30 utworów, zmarł w 1979 roku . 

Bożena Sławińska urodziła się i wychowała w Warszawie. Studia anglistyczne, 
które ukończyła na uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, poprzedzone 
były dwuletnim pobytem w Wielkiej Brytanii, gdzie uczyła się języka i poznawała kulturę 

Anglii. 
Od wielu lat pracuje na warszawskim Okęciu, tam zajmuje się 

językowym szkoleniem kontrolerów ruchu lotniczego i w tym się 
specjalizuje. Przekład sztuk teatralnych traktuje jako hobby. Do 

tej pory przełożyła: Murray Schisgal „Spróbujmy jeszcze raz." 
(,,Twice Around the Park"), Stephen Mallatratt „ Kobieta 

w czerni." (The Woman in Black), adaptacja powieści 

Susan Hiill, Philip King „O co biega?" (See Howthey Run). 
Były one wielokrotnie wystawiane w teatrach 
w Warszawie i na terenie całej Polski . 

Marcin Sławiński o tym co nas śmieszy i bawi. 

Marcin Sławiński - reżyser. W 1973 r. ukończył studia 
na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Przez 10 lat 
był aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, biorąc 
udział w spektaklach dramaturgii klasycznej. W 1983 r. 
ponownie został absolwentem warszawskiej PWST na 
Wydziale Reżyserii i skoncentrował się głównie na tej 
dziedzinie sztuki. Jest autorem ponad 50 inscenizacji 
w 15 polskich teatrach, reżyseruje niemal wyłącznie 
sztuki współczesne . Poproszony o wymienienie 
najważniejszych spektakli, podaje "Róbmy swoje" 
wg W. Młynarskiego, "Kompot" J. Kofty i B. Rychtera, 
"Pięć dni Lemuela Gulliwera" K. Nowickiego, "Nagiego 
króla" E. Szwarca, "Mandat" N. Erdmana, "Policja" S. 
Mrożka , "Zbrodnie serca" B. Henley, "Pokój stołowy" 
A. Gurney'a, "Pokój Marvina" S. Me Phersona, 
"Seksualne perwersje w Chicago" D. Mameta oraz 
"Sztukę" Y. Rezy. Jest też reżyserem sitcomu oraz kilku 
spektakli telewizyjnych . Był kierownikiem artystycznym 

warszawskiego Teatru Kwadrat oraz łódzkiego Teatru Powszechnego. Współpracuje także 
z teatrami Śląskim w Katowicach i Nowym w Zabrzu. Od pewnego czasu jest też jednym 
z reżyserów Teatru Muzycznego w Gliwicach . 

Jak „O co biega?" znalazło się w repertuarze polskich teatrów? 
Kiedy reżyserowałem polską prapremierę pierwszej farsy Raya Cooneya „MayDay" 
i potem kolejną jego farsę „Okno na parlament", zainteresowałem się również tym pisarzem 
jako człowiekiem teatru, aktorem, reżyserem i producentem. Przeczytałem gdzieś, że na 
przełomie lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych w Londynie wystawił sztukę poci nic mi 
wówczas niemówiącym tytułem „ See how they run". Otrzymał za nią jako producent 
i reżyser nagrodę dla najlepszej komedii roku . Zainteresowałem się tym tekstem. Urocza 
klasyczna komediofarsa z lat czterdziestych, bardzo zabawna i wdzięczna dla aktorów. 
Zrozumiałem, dlaczego czterdzieści lat po premierze Cooney postanowił do niej wrócić . 

i odniósł sukces. Sztuka się nie zestarzała. Jest to angielska klasyka, jeden z najwspanialszych 
tekstów w tym gatunku, rzecz, która również nas Polaków bardzo bawi. 
Farsa ma w Anglii, jak nigdzie indziej, swoją wspaniałą wielką tradycję. Kiedy popatrzymy na 
te utwory, wracając chociażby do „ Ciotki Karola" Brandona Thomasa, poprzez „ O co biega?", 
aż do fars Cooneya, widzimy, że pewne wątki, pomysły, konwencje zachowują ciągłość. 
Stałym elementem są przebieranki mężczyzny za kobietę w „Ciotce Karola" czy szeregu sztuk 
Conneya, albo jak to jest w przypadku „ O co biega?" z cywila w pastora, w kostium bardzo 
charakterystyczny. Z tego wynikają różne nieporozumien ia. Ta brytyjska tradycja farsy jest 
jednym z powodów, dla których ten gatunek jest tak ceniony przez Anglików i grany na całym 
świecie. Polacy, Rosjanie, Niemcy tego rodzaju tekstów, na takim poziomie raczej nie mają . 
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Czy wszystko z tego angielskiego humoru, z tej angielskiej farsy „sprzedaje" się 
w Polsce? 
Z moich obserwacji wynika, że tak. Oczywiście zawsze jest jakieś 10% na przykład 
dowcipu słownego, wynikającego ze skojarzeń czysto językowych, czy ze slangowego 
pochodzenia dowcipu, którego się po prostu nie udało przełożyć . Czasami nie ma 
polskiego odpowiednika, ale inwencja tłumacza, aktorów, reżysera podpowiada 
rozwiązania inne, ale też atrakcyjne. Nawet jeżeli tych 10% nie uda się na tym poziomie 
zrobić, jak to ma miejsce w oryginale, to i tak jest dobrze. Nie znam sztuki, która odniosła 
sukces w Londynie na West Endzie, a w Polsce się nie podobała. 
A dlaczego w Polsce takich dobrych komedii prawie nie ma? Tylko Testosteron 
w ostatnich latach był prawdziwym komediowym sukcesem. W okresie PRL mieliśmy 
Mrożka, Tyma, świetne kabarety i piosenki . Ale przecież to nie były rzeczy czysto 
rozrywkowe. Czemuś służyły, były związane z polityką, z udziałem teatru w walce całego 
społeczeństwa przeciwko całemu obrzydlistwu, które nas w PRL-u otaczało - zarówno 
w sensie „kwestii smaku", o której Herbert pisał, jak i tego, że widzieliśmy nonsens tej 
rzeczywistości. To się wykpiwało. Śmiech opisywał świat w pewnej sytuacji politycznej. 
Teraz to się bardo zmieniło. Także kabaret jest na dużo niższym poziomie, grany na siłę, 
często mało śmiesznie. Może także dlatego, że debata publiczna przeniosła się do 
mediów. Można o wszystkim rozmawiać otwarcie. Nie musimy używać aluzji, dowcipu. 
Natomiast angielska farsa nie próbowała i nie próbuje zmieniać świata, naprawiać go. 
Nie piętnuje, głów nie obcina, nie chłoszcze publicznie biczem satyry. To czysta zabawa, 
która używa oczywiście psychologii, obserwacji, ale nie ma w sobie dydaktyzmu. 

Mamy sztukę osadzoną w czasie li Wojny Światowej. W jakim aspekcie ona jest 
aktualna także tutaj, na naszym współczesnym podwórku? 
Ja się w ogóle nie zajmuję przymierzaniem sztuki do naszych aktualności. Reżyserując 
„Okno na parlament", gdzie cyniczny minister zdradza swoją żonę, nie będę myślał 
o tym, w jaki sposób pokazać niemoralność polityków, dając do zrozumienia, że nasi 
polscy też tacy są. W przypadku „O co biega?" jest dokładnie tak samo. Nie próbujemy 
ośmieszać kleru, czy dewotek. To by było trywialne i głupie. Takie wielkie zadęcie 
w sztuce, która ma dać rozrywkę, radość, uśmiech, może skutkować wiadomym 
efektem. Wydaje mi się, że całkowitym usprawiedliwieniem teatru wystawiającego 
farsę jest danie widzowi radości, przyjemności obcowania z inteligencją ludzką, 

a przecież wiemy, że poczucie humoru jest jedną z jej głównych cech. Ta ludyczna część 
kultury też ma swoje miejsce i wydaje mi się, że teatr, który daje ludziom zabawę, 
czyniąc to w sposób zgodny z wysokim standardami sztuki aktorskiej, smaku, stylu, czyni 
dobrze. 
W Polsce śmiech w teatrze jest traktowany „przez ramię". Lepiej jest zepsuć „Hamleta" 
niż świetnie zagrać farsę. W Londynie Cooney nie wygrał z Szekspirem, ponieważ są 
dwie odrębne kategorie - najlepszej komedii rokui i najlepszego dramatu. Docenia się 
maestrię Cooneya, który wspaniale pisze farsy i nie próbuje się go porównywać 
z Beckettem. I nie widzi się nic nagannego w tym, że ludzie przychodzą do teatru, chcąc 
spędzić przyjemny wieczór. Ocenia się jedynie profesjonalny poziom utworu 
i przedstawienia. 

Czy trudniej jest realizować sztukę farsowo-komediową czy raczej poważną? 
Jest takie popularne w kręgach profesjonalnych mniemanie, że trudniej jest grać komedię 
niż tragedię, ponieważ, aktor komediowy musi cały czas bardzo precyzyjnie patrzeć na siebie 
z boku, kontrolować sytuację, by nie przekroczyć pewnej granicy, by nie sprawić, że to będzie 
klaunada, coś przesadnego. Co innego w tragedii, gdzie wejście w postać, w stan 
psychologiczny, emocjonalny daje lepszy efekt. Ja wiem tylko, że zdarzają się wybitni aktorzy, 
którym komedia „nie leży". Natomiast z całą pewnością napisać bardzo dobrą komedię jest 
trudniej niż dramat. Dowodem na to jest ilość bardzo dobrych tekstów dramatycznych, 
a z drugiej strony nie tak duża liczba świetnych komedii nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 
Reżyserował Pan „O co biega?" w kilku teatrach z kilkoma zespołami, jak się układa 
współpraca z elbląskim zespołem? 

Zawsze mi się wydaje, że robiąc sztukę, która ma być zabawna, twórcy tego przedstawienia, 
aktorzy, reżyser też powinni się lubić, być uśmiechnięci i w dobrych nastrojach. Wtedy jest 
szansa na dobry pomysł, skojarzenia, na swobodną grę inteligencji i humoru. My chyba się 
lubimy. Ajaki będzie efekt? Miejmy nadzieję, że bardzo dobry. 

O co chodzi w „O co biega?", czyli kto jest kim. 

MIEJSCE AKCJI: ładnie urządzony hol w probostwie małej wioski, Merton-cum-Middlewick. 
CZAS AKCJI: lata czterdzieste dwudziestego wieku, w czasie 11 Wojny Światowej 
PENELOPA TOOP - młoda, ładna żona pastora. Aktorka, siostrzenica Biskupa Laxu. 
Miejscowych zaskakuje swoim zachowaniem i strojem, który w ich mniemaniu nie do końca 

pasuje pastorowej. 
WIELEBNY LIONEL TOOP - 36-letni mężczyzna średniego wzrostu, o przyjemnej, chociaż 
spokojnej i poważnej twarzy. 
PANNA SKILLON - 35-letnia stara panna o obfitych kształtach z wiecznie kwaśnym wyrazem 
twarzy, dewotka podkochująca się w pastorze. Notorycznie krytykuje niestosowne 

zachowanie Penelopy 
IDA- służąca, prosta, ale sympatyczna, około osiemnastoletnia wiejska dziewczyna, sprytna, 
przedsiębiorcza, z dystansem i krytycznie oceniająca poczynania swoich chlebodawców, 
przywykła do tego, że nawet na ich dziwactwa wypada patrzeć przez palce. 
CLIVE WINTON - starszy żołnierz, przystojny 26-letni mężczyzna w battle-dresie, stary 
przyjaciel Penelopy, aktor, który zaciągnął się do wojska. 
MĘŻCZYZNA- intruz w mundurze Luftwaffe, uciekinier z obozu jenieckiego. 
BISKUP- jowialny mężczyzna, wuj Penelopy. 
WIELEBNY ARTHUR HUMPHREY - łagodny człowiek koło czterdziestki, przybywa, by 

wygłosić kazanie następnego ranka. 
SIERżANTTOWERS- miejscowy policjant, który niczym detektyw, dochodzić będzie prawdy. 
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Philip King 

O co biega? 
Reżyseria: Marcin Sławiński 

Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak 
Realizacja świateł: Kazimierz Kowalski 

Asystent reżysera: Teresa Suchodolska 
Inspicjent/sufler: Marta Eisler - Wrzeszcz 

Obsada: 

IDA, służąca: Hanna Świętnicka - Grabowska/ 
Marta Masłowska 

PANNA SKILLION: Teresa Suchodolska 
WIELEBNY LIONEL TOOP: Tomasz Muszyński 

PENELOPA TOOP, jego żona: Anna Suchowiecka 
STARSZV ŻOŁNIEŻ CLIVE WINTON: Krzysztof Grabowski 

INTRUZ: Krzysztof Bartoszewicz 
BISKUP: Jerzy Przewłocki 

WIELEBNY ARTHUR HUMPHREY: Jacek Gudejko 
SIERżANT TOWERS: Tomasz Czajka 

Premiera: 26 Marca 2011 na Dużej Scenie 
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Międzynarodowy Dzień Teatru 

Od 1961 roku 27 marca obchodzimy na całym świecie Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Pomimo coraz większej ekspansji kina, Internetu czy telewizji teatr wciąż przyciąga widzów. 
Daje im bowiem możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Pozwala na intymny, 
czasem bardzo mistyczny kontakt z aktorem i ze sobą . Z całej różnorodności, którą 

proponują nam teatry na pewno znajdziemy te spektakle, które do nas „trafiają". Obok 
sceny dramatycznej, opartej na literaturze, coraz większym powodzeniem cieszą się teatry 
plastyczne, muzyczne czy pantomima. Mamy zespoły, które „grają" lalkami, ogniem czy 
papierem. Coraz większą popularnością cieszą się teatry-laboratoria czy cały ruch 
twórczości amatorskiej. Ta różnorodność wynika przede wszystkim z zaangażowania 
twórców w poszukiwania swojego środka wyrazu. Czasem coraz bardziej eksperymentalne 
przedstawienia znajdują swoich amatorów. Szokują, zmieniają sposób patrzenia na 
rzeczywistość, ale co najważniejsze pozwalają oderwać się od medialnej „sieczki". Nawet 
jeżeli balansują na granicy kiczu, stanowią świadectwo poszukiwania drogi rozwoju sieb.i e 
jako artysty i drogi dotarcia do widza . Teatr przecież nie istnieje bez publiczności. Nie ma 
sensu praca aktora, jeżeli po tej drugiej stronie nie ma zaangażowania. 
Międzynarodowy Dzień Teatru to święto uchwalone w 1961 roku podczas 9. światowego 

kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute - ITI) 
w Helsinkach (działającego pod auspicjami UNESCO). Jego ustanowienie zaproponował Arvi 
Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, 
w rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu - festiwalu, na którym 
spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny. Od tego czasu Dzień Teatru jest 
obchodzony rokrocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie 
27 marca, co roku, rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od 
wybitnego człowieka teatru zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej 
harmonii. Pierwszą wysłał w 1962 roku Jean Cocteau. Tego dnia odbywają się specjalne 
spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne itp. poświęcone znaczeniu i problemom 
teatru . Twórcy teatru zastanawiać się będą nad swoją sztuką i jej przyszłością. A widzowie? 
Oni dostaną sporą porcję premier. 

Aleksandry„. dla najlepszych 

Przypomnijmy, iż nagrody za teatralne role roku (wcześniej kreacje) przyznawane są 
w Elblągu od 2001 roku, ale dopiero od 2004 ich laureaci otrzymują także statuetki 
Aleksandra, nawiązujące do postaci Aleksandra Sewruka, n iegdyś wieloletniego dyrektora 
scen elbląskiej i olsztyńskiej, który przyczynił się do usamodzielnienia naszego Teatru, 
a obecnie jest jego patronem. Powstała z inicjatywy Dyrektora, Mirosława Siedlera, 
a zaprojektowana została przez Ewę Prelewską przy współpracy Romana Fusa . 
Co roku te prestiżowe nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: kobieca rola roku, 
męska rola roku, przyjaciel teatru, najwierniejszy widz zbiorowy oraz nagroda publiczności. 
O dwóch pierwszych decyduje kapituła, dwie kolejne przyznaje teatr, a ostatnią publiczność, 
głosująca w plebiscytach lokalnych mediów. 

9 
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Nominacj1e w kategorii - Kobieca Rola Roku 

Maria Makowska-Franceson 
za rolę Amandy w 11Szklanej menażerii" 

Marta Masłowska 
za rolę Laury w 11 Szklanej menażerii" 

Teresa Suchodolska 
za role w „Ruskim miesiącu" 

Anna Suchowiecka 
za rolę Anny w 11 Mikołaju Koperniku - dwóch światach" 

Nominacje w kategorii - Męska Rola Roku 

Tomasz Muszyński 
za rolę Toma w 11Szklanej menażerii" 

Krzysztof Grabowski 
za rolę Janisa w 11Testosteronie" 

Lesław Ostaszkiewicz 
za role w 11 Ruskim miesiącu" 

11 
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O Scenografii i kostiumach 

Wojciech Stefaniak - scenograf. W 1991 r. ukończył z wyrozn1eniem Wydział 

Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i zwyciężył 

w Konkursie im. Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom tej uczelni. Był stypendystą 
Ministra Kultury i Sztuki . Od kilkunastu lat zajmuje się przede wszystkim scenografią 
teatralną, choć interesuje go również grafika, sztuka sakralna i użytkowa. Laureat 
Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w roku 2000 i 2003. Wyróżniony za scenografię do 
spektaklu Cukier w normie S. Shuty w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie 
w XI Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej . Pracuje 
z najlepszymi polskimi reżyserami teatralnymi i filmowymi . Ma na swoim koncie ponad 
sto realizacji w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu1 , Łodzi, 

Poznaniu, Olsztynie, Słupsku , Gdyni, Gdańsku, Toruniu, Zielonej Górze, Szczecinie, 
Koszalinie, Radomiu, Sosnowcu, Rzeszowie, Białymstoku, Wilnie a także w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku. Na stałe współpracuje z warszawskimi teatrami Kwadrat 
i Komedia oraz Wrocławskim Teatrem Komedia . 

Scenografia w „O co biega?" 

Znajdujemy się w starej angielskiej plebanii podczas li Wojny Światowej . 
Powiedziałbym, że jest to typowy staroangielski budynek zamieszkany przez księży, ale 
uwaga - zauważamy tutaj rękę pastorowej, która próbuje ten dom ocieplić i nadać 
pomieszczeniom nieco przyjemniejszy charakter. Mamy ogród za oknem, stare meble. 
Cała scenografia jest trochę „retro", w stylu wiktoriańskim . Budynek jest przykościelny, 
więc są elementy kamienne i witraż. Kostiumy oczywiście też są historyczne, 
odzwierciedlają styl ubioru z tamtych lat. Nie są jednak komediowe, ponieważ jeżeli są 
ludzie realni, to wtedy to całe farsowe zmieszanie jest tym śmieszniejsze . To jest tak 
zabawne, że nie potrzebujemy komicznych elementów stroju w postaci na przykład 
kapelusza. 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber), reż. Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż . Bartłomiej Wyszomirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 
Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Mikołaj Kopernik - dwa światy (Janusz Komorowski), reż. Mirosław Siedler 
Szkl'ana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż Marcin Sławiński 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (wg Barbary Rosiek), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Całe Sax (wg Agnieszki Osieckiej), reż. Cezary Domagała 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Celebracje (Krzysztof Bizio), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (Marek Grechuta), reż. Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my ... róbmy swoje (wg Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Dzieła wszystkie Szekspira.„ w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika (wg Juliana Tuwima), reż. Krzysztof Grabowski, 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 

W PRZYGOTOWANIU: 
Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), 
reż Julia Wernio 
Książe i Żebrak (Mark Twain), reż. Konrad Szachnowski 

Opera za trzy f h ; ~talia Babińska 

BEZP 

Proces wyboru „O co biega?", ścieżka dojścia do 
tego tytułu zaczęła się od propozycji realizacji 
„Przyjaznych dusz" Pam Valentine, potem było „Pół 
żartem , pół sercem" Kena Ludwiga . Wreszcie 
stwierdziliśmy z reżyserem, że spektakl, który 
miałby mieć na długo stałe miejsce w repertuarze 
Teatru i miałby być grany na naszej Dużej Scenie, dla 
tej gigantycznej widowni musi wyróżniać się 

dynamiką akcji. Zdecydowaliśmy się na „O co 
biega?". W utworze Philipa Kinga jest przede 
wszystkim materiał na wiele wspan i ałych ról 
i materiał na dobrą zabawę . 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że polskim aktorom 
trudniej jest grać w komedii. Przyczyna trudności 
tkwi chyba w naszej słowiańskiej mentalności 

opartej na romantyzmie, na rozdzieraniu duszy, na 
dramacie i tragedii. Francuzki aktor może mieć 
podobne trudności z zagraniem dramatu, 
a z komedią poradzi sobie bardzo swobodnie. 
Jeszcze inaczej sprawa ma się z farsą . To bardzo 
trudne zadanie dla aktorów zagrać mądrze, 

rozsądnie, śmiesznie i nie wygłupić s ię . 

Można by oczywiście postawić pytanie dlaczego nie 
gramy polskich współczesnych komedii. Może 

dlatego, że ich nie ma a jeżeli pojawiają się to nie są 
one tak lekkie i finezyjne jak te angielskie . Wynika to 
niewątpliwie z tradycji , lat pracy i doskonalenia 
warsztatu twórców. My, w kraju nad Wisłą, byliśmy 

zawsze bliżej rosyjskiej literatury, aktorskiej szkoły 
Stanisławskiego i ciężkiego psychologizmu. 
Przyglądając się życiu teatralnemu można 

z łatwością zaobserwować zarówno popularność 
utworu „ O co biega?' na polskich scenach jak też 
tendencję do coraz częstszego prezentowania 
spektakli komediowych . Nawet w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku dyrektor zamierza sięgnąć po repertuar 
z tej półki. 
Realizacja „ O co biega?" w Teatrze im. Aleksandra 
Sewruka to także możliwość współpracy 

z najlepszymi real izatorami farsy w Polsce -
reżyserem Marcinem Sławińskim i scenografem 
Wojciechem Stefaniakiem. Myślę, że skorzystają na 
tym zarówno aktorzy, jak i publiczność . 

Życzę Państwu dobrej zabawy, ale też odrobinę 
refleksji. Do zobaczenia w Teatrze. 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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