


N;? *i?&&& „i. FEE urodził się w Londy—
nie w 1933 r. Studiował ńlozońę w Cambridge.
W latach 1957-1963 był felietonistą i re—

porterem dziennika „The Guardian”. Od 1963
roku pisał stałe felietony i reportaże z ca-
łego świata dla „Observera". Od połowy lat
60. publikował powieści i książki o tema—

tyce ńlozończnej. Jest laureatem wielu na—
gród, wśród nich: Somerseta Maughama — 1961,
Howthorden — 1967 i National Press Award -
1970 r. Dramaturgią zajął się w końcu lat
60. pisząc dla telewizji sztuki „Jamie” —

1968 i „Birthday” — 1969. W teatrze zadebiu—
tował w 1970 roku. Garrick Theatre wystawił
wtedy jego cztery jednoaktówki pod wspól—
nym tytułem „The Two of Us”. Wkrótce po—
wstały kolejne sztuki: „The Sandboy" — 1970,
„Alphabetical Order" — 1975 (komedia roku
według dziennikarzy „Evening Standard”),
„Ośle lata" — 1976 (wyróżnione nagrodą Sto-
warzyszenia Teatrów West Endu — Liberty Hall
1980), „Make and Breake" — 1980 (kolejny ty—
tuł komedii roku), „Czego nie widać” — 1982,
„Benefaktors" — 1985. Frayn jest również
tłumaczem, głównie literatury rosyjskiej.
Przełożył „Wiśniowy sad" i „Trzy siostry"
Czechowa oraz eseje Lwa Tołstoja.
O utworach Frayna pisano, że cechuje je
rzadka umiejętność łączenia wysokiego lotu
komedii i wyrańnowanej farsy. Należy do naj—
wyżej cenionych współczesnych autorów kome-
dii angielskiej.
Farsa „Czego nie widać” z 1982 roku przez
rok nie schodziła z ańszów Broadwayu, w Lon—

dynie zaś grano ją ponad tysiąc razy.
Również w Polsce cieszy się ogromnym powo—
dzeniem. Przed laty była już realizoweana
w naszym teatrze.

3. Garry Lejeune / Roger - Grzegorz Sikora
4. Brpoke Ashton / Vicky — Katarzyna Skrzypek
5. Poppy Norton—Taylor — Jagoda Kołeczek
6. Frederick Fellowes / Philip — Tomasz Lorek
7. Belinda Blair / Flavia — Maria Suprun
8. Tim Allgood — Tomasz Drabek
9. Selsdon Mowbray — Cezariusz Chrapkiewicz

reżyseria i scenograńa: Tomasz Dutkiewicz
..... Ibasystent reżysera. Jagoda Kołeczekinspicjent / suńer: Halina Mieszczak
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Teatr Polski. 43-300Bielsko—Biała, ul. 1 Maja 1
*

tel. (0-33) 82284-51, 52, ”* *
e-mail: rezerwacja@teatr.bielskopl ' http:/ /www.teatr.bielsko.pl '

Kasa biletowa czynna w dni powszednie w godz. 1o.oo-18.oo
W soboty, niedziele i święta kasa czynna na trzy godziny przed przedstawieniem.
Tel. 82-284-51, 52 w. 44, fax 812-36-32

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

TOMASZ DUTKIEWICZ

zastępca dyrektora:Sabina Muras

koordynacja pracy artystycznej Urszula Szczurek ' dzial marketingu i reklamy: irena Świtalska.

Beata Król. Bartlomiej Kubica. Andrzej Zuziak ' inspicjenci Renata Sladeczek. Halina Mieszczak a'kierowniktechniczny KazimierzTalar brygada techniczna: Piotr Gierczak,Andrzej Żeromski, Marek Michalski, ' '

Robert Babiec ' kierownikoświetlenia Edward Kasiewicz ' oświetleniowcy:Jerzy Kocoń. PiotrUniwersał
~ ' akustycy Mirosław Suprun, ireneusz Jeziak ' garderobiane1Czesiawa Gluza. Grażyna Caputa

' rekwizytor Andrzej Gilowskl ' kierownikprac. perukarskiej i charakteryzacji Ryszard Paluch '
charakteryzatorki: lvlarla Dyczek, Alicja Kocoń ' prac. stolarska: Czeslaw Łaciak .

' prac. malarsko-butaiorskalerzy Golenia ' prac. tapicerska Roman Byrdy
_

prac. krawiecka damska: Anna Wajda ' prac. krawiecka męska: ZbigniewKajzer
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ProgramopracowałJanusz Legoń. kierownik literacki. Fotografie wykonane na próbach.
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