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OD TEATRU 
Ray Cooney zadebiutował w Polsce jako autor 
angielskiej farsy pt. „MAYDAY" wystawionej 
w Teatrze Kwadrat w styczniu 1992 roku. 
Gtównym bohaterem sztuki był John Smith 
taksówkarz i bigamista, który kończył przed
stawienie siadając potulnie i wyznając swoją 
grzeszną tajemnicę policjantowi. 
Dowcip polegał na tym, że gliniarz mu nie 
uwierzył, w związku z czym bigamista mógł 
nadal oszukiwać obie żony. 
Osiemnaście lat później powstała nowa sztu

ka „MAYDAY 2", która przedstawia dalsze losy potajemnego bigamisty 
i jego obu żon. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy jego nastoletnia 
córka - z żoną Barbarą i jego syn - z żoną Mary, poznają się przez 
internet i mają zamiar nawiązać romans, nie podejrzewając, że mają 
tego samego ojca. 
„MAYDAY 2" jest piątą sztuką Cooneya wystawianą przez nasz Teatr, 
któremu autor przyznał prawo wyłączności na okres 3 lat. Wszystkie 
poprzednie sztuki Raya Cooneya są nadal w repertuarze Teatru. 

Edmund Karwański 

Reżyseria 

MllRCIN SlllWIŃS/ll 
Scenografia 

WOJCIECH STEIA#IAK 



Rav Coonev 
Ray jest uroczym człowiekiem, całkowicie zadowolonym za swego 
losu. Od małego marzył o tym by zostać aktorem. Ray napisał około 
piętnastu sztuk, z których wszystkie wystawiono na West End. Cztery 
z nich napisał do spółki z Johnem Chapmanem. 

„ To paskudztwo co piszę wydaje mi się mieć pewne ogólne 
przesłanie. Biorę zwykle typowe sytuacje, które można spotkać 
wszędzie. Rzeczy proste są zwykle najzabawniejsze." Jego sztuki 
zostały przetłumaczone na dwadzieścia języków i wystawiane są na 
całym świecie. 

Sztuka „RUN FOR YOUR WIFE" szła na West End bez przerwy przez 
9 lat. Sztuką tą pt. „MAYDAY" w styczniu 1992 roku Teatr Kwadrat 
wprowadził Raya Cooneya na polskie sceny. Jest ona nadal w reper
tuarze KWADRATU i przekroczyła liczbę 300 przedstawień. 

Cooney mieszka w Epping Forest ze swoją żoną Lindą. Mają dwóch 
synów. Niedawno jeden z jego przyjaciół powiedział: „Czy wiesz Ray, 
że ty i Molier jesteście jedynymi ludźmi, którzy posiadali swój własny 
teatr, pisali sami sztuki, reżyserowali je, wystawiali i sami w nich 
grali?" „Tak jestem bardzo szczęśliwy" - powiedział Ray Cooney. 

„Mam wspaniałą żonę i dzieci. Mam nadzieję, że nie brzmi to jak 
przechwałki ale muszę powiedzieć, że miałem cudowne życie i nie 
mam nic innego poza tym co robię, co chciałbym robić" 

Ray mówi, że utrzymuje się w formie częściowo dzięki pływaniu, 
grze w tenisa i pracy w ogrodzie, lecz głównie dzięki występom we 
własnych żywiołowych sztukach. 



O FARSIE 

Faktycznie, im więcej myślę o tym, tym bardzkf 
jestem przekonany, że farsa ma więcej wspólnego 
~ tragedią niż z komedią. Komedia często opowiada 

ekscentrycznej osobie w sytuacji codziennej, podczas 
farsa (i tragedia) zwykle dotyczy zwykłych ludzi, 
ujących poradzić sobie z ekscentryczną sytuacją. 

A więc, jeżeli farsa jest bardziej podobna do tragedii, 
można argumentować, że im bardziej sztuka jest real

na i prawdziwa, tym silniejsza bedzie reakcja publicz
i. Nie ma absolutnie żadnej różnicy miedzy sytuacją, 
mężczyzna znajduje swoją żonę w łóżku ze swoim 

m przy)adelem w farsie i gdy mężczyzna znaj
• żonę w łóżku ze swoim najlepszym przyja

ci w tragedii. Reakcja męża w każdej z tych sztuk 
będzie dokładnie taka sama. Różnica jest w reakcji wi
downi, a nie w "18kcji męża. 

Ray Cooney 

El!bleta Woźniak Ukończyła filologię angiel-

ską w Warszawie. Od wielu lat mieszka 

w Londynie. Tłumaczy komedie, farsy, 

dreszczowce, dramaty psychologiczne 

i obyczajowe. 

Dla polskich widzów odkryła takich 

angielskich i amerykańskich autorów jak: 

Ray Cooney (MAYDAY, OKNO NA PARLA

MENT, WSZVSTKO W RODZINIE), Robin 

Howdon (WIECZÓR KAWALERSKI), Edward Taylor (POMYSŁ NA MORDER

STWO), Ken Ludwig (KSIĘŻYC NAD BUFFALO), Alan Bennett (SZALEŃSTWO 

JERZEGO 111), Ronald Hayman (ROLA ŻONY), Terrence McNally (MARIA 

CALLAS, LEKCJA ŚPIEWU), PRYWATNA KLINIKA - J. Chapmana i D. Free

mana, ODWRÓT - Williama Micholsona, DUBLIŃSKA KOLĘDA - Conora 

McPhersona, OPOWIADANIA ZEBRANE - Donalda Marguliesa, 

NIŻVŃSKI - D. Powella, PAMIĘĆ WODY - S. Stevensona. 



Aulorka przekładu Ełżbiela Woźniak 

w objęciach Ray'a Cooney'a 

,,,,,,„,, 
PllJllllllll W Dnldtat:IB 
1. MAYDAY - styczeń 1992 r. 

2. OKNO NA PARLAMENT 
- kwiecień 1993 r. 

3. WSZVSTKO W RODZINIE 
- luty 1998 r. 

4. NIE TERAZ KOCHANIE 
- styczeń 1999 r. 

5. MAYDAY 2 
- Marzec 2002 r. 



WIJclHll lllflllll 
Ur. w 1966 roku w 
Kaliszu. W 1991 ro
ku ukończył z wy
różnieniem Wydział 

Wzornictwa Prze
mysłowego warszaw
skiej Akademii Sztuk 
Pięknych i zwyciężył 

w Konkursie im. Z. Czermańskiego na 
najlepszy dyplom tej uczelni. Był stypen
dystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Jako plastyk ma w swoim dorobku wiele 
realizacji z dziedziny grafiki użytkowej, 
architektury wnętrz i sztuki sakralnej. 
Od kilku lat zajmuje się przede wszyst
kim scenografią teatralną i telewizyjną 
mając na swoim koncie realizacje 
w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, Olszty
nie, Rzeszowie, Warszawie, w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku . Ostatnio współ
pracuje z warszawskim Teatrem Kwa
drat „Złodziej" Eric'a Chappell'a we 
współpracy z Józefem Napiórkowskim. 
„Mayday li" - to jego pierwsza w pełni 
samodzielna realizacja na deskach 
Teatru Kwadrat. 



'COMIC HEAVEN. 
lt's sheer joy from beginning to end' 

OWb.D 5"'.."ICD. IMU n:.w;&U"N 

ERIC · RUSS ROBERT ' 
SYKES ABBOT DAWS 

'Give hilarious performances' 
JOtlN QOSS. Sl.JliO,\\° TtlLUAftt 

·.:;:···-.• A , „ .„ , IO. 
„. . -

•' ... 
, I \~if, . , 

! · ;~.:~ 
OAVGBT. 

-~· _J nlf N'E'l' 
'RAY COONEY'S LAUGH-A-SECOND SMASH 

HIT SEQUEL tę 'BUN FOB YOUB WIFE'. 
I CRIED 1.AUGHING' 

'IT'S BRILLIANT ... 
a Rubik's cube of interlocking chaos' 

l'Antel KUMIOH. tVUOHC STANO.UU 

'A blissful tonie' 
JOMJrif'Clll. SlłilMYTił«.S 

'FANTASTICALLY GOOD FUN ... 
I had my mas~~~".!!§.~!':" my cheeks.' 

'THIS COMEDY WAS BORN TO RUN' 
ICNQMCI NIGtłTI"iGAl.L TINU 

VAUDEVILLE THEATRE 
HO & CC020 78:16 9987 „,,,;1 11 1111 '" ,,. •· 

Program 
z londyńskiej 
premiery 

lubić czy nienawidzić? 
Farsa jest na ogół określana 

jako lekko komiczny utwór 
teatralny, w którym osoby i zda
rzenia są znacznie przesadzo
ne celem tworzenia szero
kiego i absurdalnego humoru, 
zwykle charakteryzującego się 
zmieniającą się ilością wysoce 
nieprawdopodobnych sytuacji, 
stereotypowych postaci, ekstra
waganckiej przesady. 

Planując wariactwa, które 
rozśmieszają publiczność, nie 
bawię się: zachowuję powagę 

i opanowanie aptekarza reali
zującego receptę. Biorę gram 
komplikacji, gram rozwiąz

łości i gram obserwacji i mie
szam te elementy najlepiej jak 
potrafię. I mogę prawie nieza
wodnie powiedzieć jaki wywo-
łają efekt. Georges Fe yd eau 



premiery 

** przeciętne 
*** warto zobaczyć 
**** niepospolicie dobre 
*****trzeba koniecznie zobaczyć 
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'.IEwa KasprzyL: )f agJałena SluZyńsl:a 



Marzena Zając 



Andrzej Grabarczyk Wincenły Grabarczyk 



AnJrzej Nejman 



Jerzy Turek 

Sunt/BI TlllBllBlll niedziela 2 września 2001 

Powracamy do kraju Raya Cooneya. Sztuka jest dalszym ciągiem 

„MAYDAY" i w oka mgnieniu zostajemy porwani przez cooneyowski wir 
zatrzaskiwanych drzwi, niespodziewanych gości i gorączkowo impro
wizowanych kłamstw. Tempo jest nieubłagane, komplikacje, intrygi 
fantastyczne. 

TllB 0/IBBWBf niedziela 2 września 2001 

MAYDAY 2 stanowi dalszy ciąg wielkiego hitu Raya Cooneya „MAYDAY". 
Opowieść o potajemnym bigamiście, który ma - jak zauważa jedna ze 
zdezorientowanych postaci - energię za dwóch, żywi się nieznanymi 
dowcipami i kalamburami. Pierwszorzędna obsada komików, własna 
reżyseria Cooneya zapewnia pełną werwy akcję. 



Pan Kowalski ma spokojną głowę , bo jest ubez

pieczony, a jego oszczędności rosną na koncie. 

Pan Kowalski ma zawsze czyste mankiety dzięki 

pralce kupionej na jeden z kredytów dostępnych 

w SUPERKONCIE. 

erkonto 
• 
I 

P.KOwalski 

Kieszeni wytwornego garnituru Pan Kowalski nie 

musi wypychać gotówką , bo ma karty płatnicze . 

Modne buty Pana Kowalskiego są w idealnym 

stanie, bo ich właściciel nie musi biegać do 

swojego banku dzięki możliwości dokonywania 

zleceń stałych i telefonicznych . 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA 
Internet: www.pkobp.pl Unia bezplatna: 0-800 120 139 

• 18 
PKO BP Blisko Ciebie infolinia: O 800 65 66 66 

adres internetowy: www.ing.pl ING BANK ŚLĄSKI 



TAC9 
INVESTIVIENT GROUP 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 5, tel./fax 665 95 22, 665 95 24 

Pełna obsługa promocyjna i marketingowa 

C:::C>NSLJLTINC;ii IVIA.Fłl<.ETINC;ii 



TEATR KWADRAT Dyrektor - sekretariat 826 96 37 
829 72 33 

Kierownik Działu Organizacyjnego - TERESA KRASNODĘBSKA tel./fax 826 96 37 

Światło 
fax 829 72 35 

- SYLWESTER BASIAK 

Dźwięk - ARTlJR SMOLIS 
organizacja pracy artystycznej 829 72 34 

Rekwizytor - SŁAWOMIR GWIZDAK 

Kierownik pracowni krawieckiej męski ej - JERZV BEDNAREK 
główny księgowy 829 72 39 

Pracownia malarsko - modelatorska - STANISŁAWA GĄSIOROWSKA księgowość 826 67 66 

kierownik administracji 
kierownik techniczny 829 72 38 

Redakcja programu - EDMUND KARWAŃSKI 
zaopatrzenie 

Opracowanie grafi czne programu - JACEK TOFIL baza techniczna 826 80 27 

Zdjęcia - TADEUSZ KUBIAK Portiernia 829 72 69 

KASA BILETOWA 
- w poniedziałki nieczynna 
- od wtorku do piątku kasa czynna w godz. 14.00-19.30 
- soboty, niedziele i święta kasa czynna w godz. 16.00-19.30 
Przedsprzedaż biletów w każdy wtorek Tel. 826 23 89 

DRUK: TACO Sp. z o.o. 




