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Od Teatru 
Akcja ostatniej premiery 
Teatru Kwadrat „Nie teraz 
kochanie" zrealizowana na 
scenie Teatru Komedia 
dzieje się w ekskluzywnym 
salonie futrzarskim. Teraz 
chcemy zaprosić naszych 
widzów do salonu fryzjer
skiego znanej warszawskiej 
firmy „Szalone nożyczki". 
Autor sztuki Paul Pórtner w 
obsadzie sztuki główną rolę 
powierzył publiczności. Jes
tem przekonany, że zdadzą 
Państwo na piątkę egzamin 
aktorski. 

Edmund Karvvański 

Opracowanie tekstu i reżyseria 



Paul Pórtner (1925-1984) 
urodził się w Wuppertalu, 
studiował germanistykę, 
romanistykę i filozofię; 
od 1958 roku do śmierci 
mieszkał w Szwajcarii; był 
pisarzem, badaczem zja
wisk kulturowych, reżyse
rem, kierował zespołem 
aktorskim, był tłumaczem, 
wydawcą. Interesował go 
odbiorca literatury i jego 
stosunek do sztuki. 

1 
„Jeden z największych sukcesów 

w historii teatru" 

Elżbieta Woźniak 
- autorka przekładu „SZALONYCH NOŻVCZEK". 

Anglistka z wykształcenia. Przełożyła następujace sztuki: 
Ray Cooney („Mayday", „Hotel Westminster", „Okno na 
parlament", „Kochane pieniążki", „Wszystko w rodzi
nie", „Nie teraz kochanie"), Michael Cooney („Z rączki do 
rączki"), Edward Taylor („Pomysł na morderstwo"), Alan 
Benett („Szaleństwo Jerzego III" , ]. Mortimer i B.Cooke 
(„Komedia sytuacyjna"), Ronald Hayman („Rola żony"), 
Terence McNally („Maria Callas", „Lekcja śpiewu"), 
Caroline Leach (Mr. Love), Conor McPherson („Św. Mi
kołaj"), Bernard Slade („Po latach o tej samej porze"), Ken 
Ludwig („Dajcie mi tenora", „Księżyc nad Buffalo"). 
„SZALONE NOŻVCZKI" to dziewiąta sztuka przełożona 
dla Teatru Kwadrat. 

„Bardzo zabawna, salwy śmiechu 
każdego wieczoru" 



Marylin Abrams i Bruce Jordan 
producencjarnel)lkańscy 

! 

Jordan to elegancki energiczny pan w okularach, 
który nosi skórkowe buty, niebieskie blezery i wyda
je się pasować do roli mężczyzny z Downy Fabric 
Softener, którą grał kiedyś w reklamie telewizyjnej. 
Urodzony w Pittsheld (stan Massachusetts) dorastał 
na Long Island. Już w szkole wyższej był żądny kar
iery teatralnej. W końcu sam jako nauczyciel aka
demicki prowadził wykłady z dramatu w Glen Falls., 
w stanie Nowy Jork. 

Abrams wytworna dama, która wydaje się mieć w 
równym stopniu cechy Auntie Marne i matki Żydów
ki (miała czworo dzieci) urodziła się w Easton, stan 
Pensylwania, dorastała w Nowym Jorku jako córka 
odtwórców wodewili. Ukończyła Cornell i tak jak 
Jordan została nauczycielką. Miała naturalną zdol
ność do występów na letnich scenach. Do jej naj
większych sukcesów zaliczyć można główne role w 
„The Sound of Music", „Annie Get Your Gun" i „I Do, 
I Do". Właśnie te sukcesy zaprowadziły ją do Lake 
George, gdzie reżyserem był Jordan. 





Krytyka przyjęła Szalone nożyczki bardzo 
przychylnie i tym samym przyczyniła się do 
sukcesu frekwencyjnego przedstawienia, bo tea
tralna recenzja ma w USA kolosalny wpływ na 
utrzymanie się sztuki na afiszu. „To nie Szekspir, 
na pewno„.", „Nie jest to Czechow, nawet nie 
Kaufman i Hart „ .", „Dokładnie nie jest to 
Hlamlet„ ." etc.,etc. - tak rozpoczynały się recen
zje, lecz po krótkim „ale" sypały się komplemen
ty, entuzjastycznie formułowane pozytywne 
oceny i stwierdzenia, że w gatunku „komedii kto 
to zrobił" (comedy whodunit) Szalone nożyczki 
są doskonałe, świetne, pomysłowe , zaskakujące, 
szalone, śmieszne, zabawne, zwariowane. „Idź. 
Idź cztery razy. To jest szaP" namawiał czytel
ników recenzent Austin American Statesman, 
Michael Barnes. 
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AKTORZY 

LUCYNA MALEC -Barbara Markowska 
try z} erka - -· EWA WENCEL -Pani Dąbek 
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MACIEJ KUJAWSKI -Edward \Nurzel 
handlarz antykami . 

JACEK LUCZAK -Ant.oni \/\1~icty 
<gościnnie> „ fryz;er, wlasc1c1 fl so!onu 

ANDRZEJ NEJM:AN -Michał Ton1asiak 
po!1 c)ant 

GRZEGORZ WONS -Do mi nik Kowal ews ki 
<gościnnie> in spe kto r po /1c; i 

1 11:, p iCj(' tif -Sła"'omir G"1izdak 
SL1flerkc1 -Anna Boro"'iec 







Siedmiokrotnie czytelnicy Boston Globe przy
znali Szalonym nożyczkom nagrodę „Najlepsza 
komedia roku". Trzykrotnie w ankiecie Chicago 
Tribune czytelnicy gazety również głosowali na 
Szalone nożyczki jako na „Najlepszą sztukę ro
ku". Nożyczki zdobyły wyróżnienie pisarzy 
America's Raven Award, przyznawane utworom 
z wątkami kryminalnymi oraz prestiżową 
nagrodę Charliego Chaplina, którą nagradza się 
komedie. W 1997 roku Szalone nożyczki zostały 
wpisane do światowej Księgi Rekordów 
Guinnessa jako najdłużej bez przerwy graną 
sztukę (nie będącą musicalem!) w historii 
amerykańskiego teatru. 

Dyrekcja Teatru serdecznie dziękuje 
Panu Lucjanowi Kydryńskiemu 

za udział w przygotowaniu premiery 

- ' 
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SZALONE NOŻYCZKI 
ZABAWNY WASZVNGTOŃSKI KRYMINAł. 

„Największa zabawa 
jaką kiedykolwiek widziałem 

w Ośrodku Kennediego „daję ***·" 
- Arc/1 Campbell. 

WRC- 7Y 

„ Ta musująca burleska 
jest bardzo mądra" - Time 

„Bardzo zabawne, 
salwy śmiechu każdego wieczora" 

- The Washing ton Post 

Komedia która jest 
najdłużej grana w całej histońi 

teatru w Ameryce. 
Ośrodek Kennedicgo 

I CMy UDERZAJĄCY ROK 

„To interaktywna „ 
komedia jest jednym 

z najlepiej utrzymujących 
się sukcesów w show 

businessie.'' - Time 

„Hit powodujący, 
że jeżą się włosy 

na głowie" - Newsweek 

„Bardzo Zabawne" 
T/ic New York Times 

,Olśniewająco soczysta 
komedia" 

e Christian Scirncc /Hvni or 
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......,.. 1-100-··•-1J24 

ZTNY ROZPOCZĘCIA WYSTĘPÓW: Nie ·.•ne -:lredneee.com 

wtorek, śro~a, c~wartek o godz. 20:00, Piątek o godz. 2 : 
N1edz1ela o godz. 18:00 i o godz. 21 :OO 

OPLATY DOKONYWANE PRZEZ TELEFON: 1 - 202 - 467 - 4600 
Rezerwacja miejsc dla grup: 1 - 800-444- 1324 
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TAC9 
INVESTl'V'I E N T G C>UP 

Oficjalny sponsor 

Wszystkich zainteresowanych przy1ęciem patronatu nad 
Teatrem Kwadrat prosimy o kontakt z firmą TACO. 

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

Pełna obsługa promocyjna I marketingowa 
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Pierwszy 
w Rzeczpospolitej 

Rachu nek osobist y w banku PKO BP zosta ł zwy c ięzcą teg oroczn ego rankingu kont 

osobi stych przeprowadzonego przez dziennik „Rzeczpo spolita" Rachunek ten jest nie tylko 

najbardziej dostępnym kontem osobistym, ale także - dzięki możliwośc i korzystania z atrakcyjnych 

kredytów, czy te ż odkładania pieniędzy zgromadzonych na rachunku na lokaty terminowe -

zys kał zas łu żone miano najlepszego. Zwycięsk i e konto okaza ł o s i ę naprawdę super. 

• 
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PKO BP Blisko Ciebie 

SUPERKONTO 
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY 
REGION MAZOWIECKI 

Internet: www.pkobp.pl, www.pkobp.pllwarszawa 
Linia bezpłatna : 0-800 120 139 





TEATR KWADRAT 

Kierownik Działu Organizacyjnego 

Kierownik Działu Technicznego 

Zaopatrzenia i Transpo1tu 

Światło 

Dźwięk 

Rekwizytor 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 

Pracownia fryzjersko-perukarska 

Pracownia malarsko-modelatorska 

Opracowanie graficzne programu 

Redakcja programu 

- TERESA KRASNODĘBSKA 

- STANISŁAW DREWICZ 

- SYLWESTER BASIAK 

- ARTUR SMOLIS 

- SŁAWO MIR GWIZDAK 

- JERZY BEDNAREK 

- URSZULA ROJEK 

- STANISŁAW A GĄSIOROWSKA 

- JACEK TOFIL 

- EDMUND KARW ANSKI 

Prace stolarskie wykonała firma BISTOL - WOJCIECHA BINKOWSKIEGO 

Zdjęcie p. Edmunda Karwańskiego wykonał -TADEUSZ KUBIAK 

Prawa zastrzeżone przez: 

CRANBERRY PRODUCTIONS INC. NEW YORK 

Sublicencjonodawca: Agencja ADiT 

Dyrektor - sekretariat 

tel./ fax 
fax 

organizacja pracy artystycznej 

główny księgowy 

księgowość 

kierownik administracji 
kierownik techniczny 
zaopatrzenie 

baza techniczna 

Portiernia 

826 96 37 
829 72 33 

826 96 37 
829 72 35 

829 72 34 

829 72 39 
826 67 66 

829 72 38 

826 80 27 

829 72 69 

KASA BILETOWA - w poniedziałki nieczynna 
od wtorku do piątku kasa czynna w godz. 15.00 - 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. 




