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ROBIN HAWDON 

Autor "Wieczoru kawalerskiego" Robin 
Ha w don przez blisko dwadzieścia lat był 
aktorem. Zagrał wiele ról w teatrach West Endu, 
w filmie i w telewizji. Około roku 1983 porzucił 
jednak karierę aktorską by skoncentrować się na 
pisaniu i reżyserowaniu. Mógł więc wyko
rzystać swoje dotychczasowe doświadczenia, 
tym razem kreując sceniczny świat, a nie będąc 
jednym z jego bohaterów. 
Jego sztuki wystawiane są na całym świecie 
i na wielu festiwalach, m.in. w Edinburghu. 
Aktualnie w około trzydziestu krajach, które 
autor w większości odwiedził. 

Pierwsza powieść Hawdona „A Rustle In The Grass" opublikowana w 1985 roku 
została sprzedana w nakładzie ponad 60 tys. egzemplarzy. W marcu 1991 roku 
komedia Robina Hawdona „Don't Dress For Dinner" I oparta na francuskiej 
sztuce Marca Camolettiego/ odniosła ogromny sukces w Apollo Theatre. 
W latach 1983 - 1986 Robin Hawdon był Dyrektorem Theatre Royal Bath, 
w mieście, w którym mieszka razem z żoną Sheilą i dwiema córkami. Bath to 
według Hawdona jedno z najpiękniejszych miejsc w Wielkiej Brytanii, założone 
przez Rzymian, otoczone wzgórzami z gorącymi źródłami. W tym malowniczym 
miejscu autor "Wieczoru kawalerskiego" w każdej wolnej chwili gra w golfa. 
Lubi także jeździć na nartach, chodzi do teatru oraz dużo podróżuje. 
1'Wieczór kawalerski" jest obecnie grany w Niemczech, w Wiedniu, w ubiegłym 
roku sztukę wystawiano w Skandynawii. Z powodzeniem odbyła się także jej 
amerykańska premiera w Wisconsin. Premiera londyńska jest planowana jeszcze 
w tym roku. 

ELŻBlETA WOŹNIAK 

Ukończyła filologię angielską w Warszawie. Mieszka od wielu lat w Londynie. 
Najchętniej tłumaczy farsy i komedie, nie unika dreszczowców ani dramatów 
psychologicznych czy obyczajowych. 
Dla polskich widzów odkryła takich angielskich dramaturgów, jak: 
Ray Cooney (MAYDAY, OKNO NA PARLAMENT, KOCHANE PIENIĄŻKI, 
HOTEL WESTMINSTER, WSZYSTKO W RODZINIE), Michael Cooney (Z RĄCZKI 
DO RĄCZKI), Robin Hawdon (REWANŻ), Edward Taylor (POMYSŁ 
NA MORDERSTWO), Ken Ludwig (DAJCIE MI TENORA), Alan Bennett 

(SZALEŃSTWO JERZEGO III), Johnny Mortimer & Brian Cooke (KOMEDIA SYTUACYJNA), Ronald Hayman 
(ROLA ŻONY), Terrence McNally (MARIA CALLAS, LEKCJA ŚPIEWU), Conor McPherson (ŚW. MIKOŁAJ). 
Lubi podróże, czerwone wino, ceni przyjaźń . Znak zodiaku: Koziorożec. Wierzy w miłość . „od pierwszego 
wejrzenia. Rodzina: mąż - aktor i córka. 



Perfect W edding 
Artykuł programowy Robina Hawdona 

Jak większość czynnie pracujących dramaturgów, jestem nieustannie rozdarty między chęcią 
pisania o problemach, które mnie obecnie nurtują, czy niepokoją, a potrzebą tworzenia czegoś, 
co odniesie komercyjny sukces i pokryje moje nie zapłacone rachunki. 
Bardzo niewielu dramatopisarzom udaje się to pogodzić - w każdym razie dramatopisarzom 
w Wielkiej Brytanii - ale o tę samą sytuację podejrzewam wiele krajów. 

Osobiście nieustannie dokonuję wyboru między pisaniem niezwykle trzeźwych sztuk 
dotyczących spraw bliskich memu sercu - utworów które, jeśli mam szczęście, wystawiane są 
na festiwalach i w teatrach artystycznych, a które pozwalają mi zarobić na dwutygodniowe 
wakacje na słońcu i niewiele więcej - oraz co bardziej oczywiste - pisaniem sztuk komercyjnych, 
populistycznych takich jak 11 Don't dress for dinner" i 11 Perfect Wedding". 

Nie chcę przez to powiedzieć, że te ostatnie nie dają mi satysfakcji i zadowolenia pomijając 
kwestie finansowe, które dały im początek - owszem dają - ogromną satysfakcję. 

Największe wyzwanie przy pisaniu fars polega na znalezieniu elektryzującej sytuacji 
początkowej, problemu, nieporozumienia, albo ludzkiej pomyłki, z których wyniknie całe dalsze 
zamieszanie i które nadadzą sztuce tempo i rytm na najbliższe dwie godziny. Nigdy 
nie wiadomo, czy pomysł początkowy - otwierający akcję, będzie trafiony. Czy da wystarczające 
możliwości, by podtrzymać chaos aż do zapadnięcia kurtyny, czy raczej komplikacje z niego 
wynikające, wyczerpią się przed końcem pierwszego aktu. Ale jeśli to jest to i jeśli perypetie 
układają się jedna na drugiej - to wtedy sztuka "pisze się sama", nabierając prędkości pociągu 
ekspresowego, mnożąc błąd za błędem, zamieszanie za zamieszaniem, wybieg za wybiegiem, 
do dramaturga należy tylko utrzymać ją przy życiu, usiłując nie zboczyć z szyn, dopóki 
nie zabraknie paliwa i nie stanie w miejscu przeznaczenia w kłębach pary, iskrach i ku wyraźnej 
uldze pasażerów. 

Moje doświadczenia powstałe po napisaniu przez lata kilku fars, począwszy od londyń
skiego sukcesu "The Mating Carne" - mówią mi, że najważniesza jest kwestia ekonomiczna. 
Ekonomii akcji, sytuacji a co najważniejsze, ekonomii języka. Podczas korekty stale łapię się 
na wykreślaniu niepotrzebnych słów, często tylko dlatego, że mają zbyt dużo sylab 
i zakłócają rytm dialogu. Ta ekonomia zapewnia tempo i daje widzowi poczucie, że jest 
na szalonej karuzeli, która nie pozwoli mu odpocząć dopóki nie stanie - pozostawiając go 
mam nadzieję wyczerpanym i poruszonym przez moment kulminacyjny - pandemonium, 
o którym wie, że mogłoby zdarzyć się w jego własnym życiu, ale czego jemu samemu (o co 
się modli) los pozwoli uniknąć. 

Tajemnicą stałej popularności tego gatunku jest to, że przedstawia zakłopotanie 
i zagubienie ludzkiej rasy w ekstremalnych i krańcowych sytuacjach. Jego bohaterowie 
to ekstrakty, kody nas wszystkich, z ich kłopotami wszyscy możemy się identyfikować. 
W farsie wszystko musi dziać się tak szybko, byśmy nie mogli zastanawiać się nad 
prawdopodobieństwem i logiką wydarzeń - widz ma myśleć tylko o tym, że to, co spotyka 
bohaterów mogło się zdarzyć w jego najgorszych, koszmarnych snach - i gdzie, (dzięki Bogu) 
najczęściej się tylko wydarza. 

Recenzje 
(wybrane fragmenty) 

Ulrich Bumann - Bonn General-Anzeiger: „. Gdy czworo lub pięcioro ludzi bierze 
udział w tego rodzaju grze, rezultatem jest kompletny chaos i niezapomiany wieczór 
w teatrze„. Sypialniane eskapady pociągają za sobą niezwykle złożone konsekwencje„. 
które Hawdon zmienia w perfekcyjnie skonstruowaną komedię„. słowa są odbijane 
jak piłeczki ping-pongowe - tam i z powrotem„. przedstawienie to jeden 
z triumfów tej znakomitej grupy teatralnej. 

Elisabeth Tschapke - Cologne Express: To żywa i niezwykle zabawna komedia„. 
ukazuje nieskończoną serię wymówek, gierek, kłamstw i fałszywych zeznań.„ Każda 
riposta jest trafieniem w sedno, każdy żart perełką - aż do nieoczekiwanego zakończenia. 

Vienna - Donnerstag: "Perfect Wedding" jest jednym z najlepszych przedstawień 
jakie mieliśmy okazję oglądać w ostatnich latach ... ogromny sukces austriackiej 
prapremiery„. niezwykły wieczór w teatrze.„ spotkał się z niekończącym się aplauzem 
i okrzykami aprobaty. 

Viener Zeitung: „. Publiczność nie ponosi ryzyka zamartwiania się losami 
bohaterów„. zbyt śmieszą ich rewelacyjne wymówki, żarciki i nieustannie zmieniające 
się poglądy„. Sztuka Robina Hawdona sygnalizuje powrót prawdziwej rozrywki pod 
postacią doskonalej komedii sytuacyjnej„. każda scena spotyka się z aplauzem. 

Wisconsin Advocate: Śmiech zdominował amerykańską prapremierę„. Zawrotne 
tempo farsy opiera się na drobnych pomyłkach, które urastają do rangi poważnych 
problemów„. rozwiązanych co prawda w finale, lecz nie wcześniej nim widzowie nie 
pospadają z krzeseł. 



Zespół artystyczny i techniczny 
Aktorki i Aktorzy Hanka Bielicka, Zofia Czerwińska, Agata Gawrol'1ska, 

Beata Jankowska, Lidia Korsakówna, Ewa Kukli!1ska, 
Jolanta Litwin, Teresa Lipowska, Beatrycze Łukaszewska, 
Jolanta Mrotkówna, Izabella Olejnik, Beata Romanowska, 
Monika Wierzbicka 
Wojciech Billip, Jan Bzdawka, Paweł Chochlew, 
Władysław Grzywmi, Paweł Kle zez, Roman Kłosowski, 
Bogusław Koprowski, Jacek Piotrowski - Mureno, 
Tadeusz Plucii1ski, Eugeniusz Robaczewski, 
TadeusL Wojtych 

Współpracują Alina Janowska, Irena Kwiatkowska, Ewa Wi'niewska, 
Magda Wójcik, Małgorzata Ol zewska, Adriana Gostkowska, 
Tadeusz Chudecki, Jacek Kawalec, Jan Kociniak, 
Lech Ordon, Bernard Ładysz, Bohdan Łazuka, 
Leonard Pietraszak, Piotr Polk, Tomasz Stockinger, 
Grzegorz Wons, Jacek Wójcicki, 
Piotr Uszyński Studio Animacji Kultury) i Kamil Muza! 

Balet Mariusz Bach, Iwona Filipo\ ska, Izabella Brzezińska, 

Arkadiusz Kucharski, Magdalena Nike!, Agnieszka Walasik, 
Maria Sznitcer, Renata Osiak, Anna Puchalska, 

Inspicjent 
Suflerki 

Organizacja pracy artystycznej 
Biuro Obsługi Widzów 
Kierownik techniczny 

Kierownik administracyjny 
Realizacja dźwięku 

Oświetleniowcy 

Garderobiane 
Pracownia ma]arska 
Pracownia stolarska 

Pracownia perukarsko 
· charakteryzatorska 
Pracownia ślusar ka 

Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 

Pracownia modniarska 
Brygadier sceny 

~aszyniścisceny 

Rekwizytor 
Autor karykatury 

Zdjęcia 

Opracownie programu 

Justyna Piwnicka, Katarzyna Trzaskalska, Piotr Piotrowski, 
Sławomir Żmijewski 

Patryk Goller 
Krystyna Tomaszewska, Alina Wieczorkówna 
Elżbieta Gaertner 
Jerzy Alończyk 
Zbignievv Markowski 
Ewa Czeska 
Dariusz Pawlik, Jacek Szymański, asystent Daniel Peter 
Sławomir Łukasiewicz, Korneliusz Wieczorek 
Maria Domińczak, Danuta Olczykowska, Sabina Walczak 
Janusz Sztopka 
Andrzej Chajęcki, Jan Cieślak 

Renata Wróbel, Mirosława Goethe!, Barbara Zygier 
Krzysztof Horecki 
Henryka Bazyluk, Anna Wardzyńska 
Mieczysław Wójtowicz 
Maria Wieniawska 
Zbigniew Romankiewicz 
Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Gąsiorowski, 
Radosław Terlecki, Jerzy Żbikowski 
Wiesław Kurowski 
Jacek Frankowski 
Jan Bogacz, Marek Broniarek, 
Robert Pietrzak, Zygmunt Rytka, Dariusz Senkowski, Archiwum Teatru 
Agnieszka Mogielska 

w 

Pełna uroku kumł:'dia mu zyczna, któri) wzbogacił 
w łasnym i tekstami i piosenkami Juli;in Tuwim, 

dodając znane przebojł:' m. in . Warsa i Petersburskiego. 
Akcj~· przeniósł\ połskił:' rea lia . Kpi z lud zkich wad 

i słabośc i. Jego puczucił:' humoru, c i ągk• żywe, 
cqni t<;> komedię lekką, dowcipną i c iąg l e aktualną. 

KRÓLOWA PRZEDMJEŚCIA 
Wdzięczny wodewi l na podst;iwie śp iewogry 

Konst;intcgo Krumłowsk i ł:'go, z kr;ikowskich zaułków prze
niesiony do przedmieść Stolicy. Kropla wzruszell, mgniL•nie 

wspomnieft, a przcdł:' ws7.ystkim znakom it;i zabawa! 

W pani,1b komediofarsa ei l'a imun,, u nils, 
w~półc 1.: 1o·s n ych, zagubionych 1 Laginionych ludz i;ich 

w il'lkich miast . Akcj, dril'jc si<,' w owym Jorku, 
alv równic dobrze może s ię dzi;i ć w b :idym 

mil'js u naszegl pr7.era żaj;icego 'wiata. W rolach 
gł (iwnyc h: Ewa WiśniE•wsb, Leonard Pidraszak. 

Reżyseria: Edward Dziewo11ski. 

W PRZYGOTOWAN1U: 

CZŁOWIEK WE FRAKU 
Tytułowy bohakr - Jacek W<>jcicki prowadzi Paftstwa 

przez wspomnit:nia da wnych dni kabaretu , świat Tuwima, 
Warsa, Pe ter ·burskiego, Korcza i M;ikckiego, 
w dobrze : krojonym fraku , w rewii, w której 

to\varzyszą inu Sl11ne Panie! 

BfEDNY B.B. 
Spt:k tak l jest b;invnym widowiskiem prrywołuj<1cym 
;itmosieą przcdwojL·nnych niemieckich kabarl't(l\v. 

Poznajemy w nim Brecht;1 - satyryka, dcbdcnckiq:;o 
i cynicznego, w j.-go żartobliwych wicrszybch 

i s ławnych songach. 

Spckt;1kl muzyczny tlp<utv na ZJ1anej na . wiecie ksi ą.i; l' 

A. . Mi lne' a, lubianej i C/)' til nl'j przez pukoknia. 
Małe co nic cu to ulubione powied zenie u busia Puchatb, 

M i,;ia o ma łym ruz.umku, to przygod<1 z Kłapuu hym 
i Króli ki em, oraz ich przyj;i ci(> łmi z la su pełnego tilj mnie. 

„Machiavelli" - musical dla dorosłych wg. komedii „Mandragora" z muzyką Jerzego Wasowskiego, libretto R.M. Groński i A. Marianowicz. 



Scenografia i kostiumy: Katarzyna Proniewska - Mazurek 
Asystent reżysera: Agata Gawrońska 

ROBIN HA WDON 

Wieczór Kawalerski 
Perfect wedding 

przekład: Elżbieta Woźniak 

Reżyseria: Cezary Morawski 

Mary - panna młoda 
MARIA CIUNELIS 

Judy 
ADRIANNA BIEDRZYŃSKA 

Bill - pan młody 
KRZYSZTOF TYNIEC 

I 

~ 

inspicjent: Patryk Goller 
suflerka: Alina Wieczorek - Januszewska 

Tom-drużba 
PIOTR POLK 

Julie - pokojówka 
KATARZYNA TATARAK 

Daphne - matka panny młodej 
ZOFIA CZERWIŃSKA 

Dupont - kierownik hotelu 
TADEUSZ WOJTYCH 

Współproducenci: 
e 

PILKINGTON 
1 1,1 • li \ 



WIODĄCY SPONSOR TEATRU SYRENA 

ROS 
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BANKOWE TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 

HEROS S.A. 
Jest spółk~1 Akcyjn~1 dzialajcfq na rynku ubezpieczeń od 1992 roku. 

Akcjonariuszami Towarzystwa są Banki o kapitale państwo\\rym 

i p1ywatnym. 
Heros posiada w całej Polsce swoje placói;:vki 

- 14 oddział(iw i 36 przedstaw icie lstw 
Reasekuruje ubezpieczenia w ponad 40 światO\vych towarzystwach reasekuracyjnych, 

co zabezpiecza stabilność Towarzystwa. 
Wielkość kapitału własnego 23 mln PLN (230 miliardów sta1ych złotych), 

świadczy o randze Herosa pośród towarzytw ubezpieczeniowych. 
Już dziś BTUiR "HEROS" S.A. znajduje się w krajowej czołówce. 

Decydując się na współpracę z HEROSEM należy wiedzieć, 
że dzięki tak prężnemu i całkowicie skompute1yzowanemu Towarzystwu 

powstało w 1994 roku siostrzane Towarzystwo 
Ubezpieczeń Na Życie "HEROS-LIFE" S.A. 

HEROS-LIFE OFERUJE UBEZPIECZENIA: 
• Emerytalne 
• Posaoowe 
• Terminowe na życie 
• a życie i dożycie 
•Grupowe 

Wszystkie z \valoryzowaną wysokością sumy ubezpieczenia i skbdki 

HEROS I HEROS-LIFE ZAPEWNIĄ CI: 

SPOKOJNE DZIŚ I BEZPIECZNE JUTRO 

SZKŁO IGP 
W ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH 

fuJ 1, W.u~.tJWJ 

(L· r'll t ·r1 t 1I, Pt iL.11.ir1 

Budynek JXK' Zly, Krt1kuw 

komplt•k.:- J J llL~Lk,J t1ll l\VO~u~ I Uf;O\vy, 

WarsLawa 

Centru m B11 nt..">U TOP200ti , Wt1r!'zawt1 

I WIELE INNYCH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI 

e 
PILKINGTON 

INTERNATIONAL GLASS POLAND SA 
ul. ł ł i• . 1 ·h· '"l""''OiU c 'y1rw i "Hl , ll ..! ·ł• · l l VV . 1! •./ .IW .1, I-'( )I A ND 

(L·I. ..J /l :;J ,t. - f r: , 4 ł\.? ff 7 fJ (, 4 „_.;1 u HJ, 1. 1x 4d - ~.;' · M b 

k t..Hl lt!llt: I . \I) I .t. 17 LI 



~· ....... olcotex 

Eksporter tekstyliów 

do krajów Unii Europejskiej 

Biuro w Warszawie ul. Mangalia 4, tel. (022) 642-26-31, fax 642-15-83, 

tlx 814-216, komertel 39-12-15-24 

Delegatury 

Przedstawicielstwa 

Łódź, ul. Piotrkowska 116, tel. (042) 32-78-28 

Elbląg, ul. Świętego Ducha 25, tel. (055) 32-59-17 

Kalisz, ul. Towarowa 1 (062) 64-21-96 

Francja, Paryż, tel. (331) 48-70-12-13 

RFN, Hamburg, tel. (04940) 460-10-91 

Zakłady produkcyjne Elbląg, ul. Świętego Ducha 25, tel. (055) 32-59-17 

Dzierzgoń, ul. Słoneczna 3a, tel. (055) 76-25-74 

Orneta, ul. 1 Maja 51, tel. (089) 16-09-50 

Myszków, ul. Krasickiego 1, tel. (034) 13-29-44 

SALON ~IATOWY 

Kompozycje z kwiatów świeżych i suszonych 
Wiązanki 
Dekoracje kwiatowe 
Bardzo eleganckie upominki na każdą okazję 
Kwiaty doniczkowe 

Zapraszamy codziennie w god2. 10-20; ul. J. Dąbrowskiego 69, przy Al. Niepodległości 
tel. (022) 845 23 31; tel. kom. O 601 642 208 



50 lat na polskim rynku J 
Spółka działa od l 947r., reprezentuje wyłącznie polski kapitał prywatny. Spełniając 
oczekiwania różnorodnych klientów stawia do ich dyspozycji wieloletnie doświadczenie w produkcji 
i handlu, nowoczesne technologie, 2 tys. wyrobów produkowanych w 22 zakładach. 

Pole działania Firmy: 
• chemia gospodarcza, kosmetyczna i budowlana 
• uszczelnienia techniczne 
• artykuły ścierne 
• aparatura pomiarowa 
• armatura sanitarna 
• opakowania 
• witraże i szkło artystyczne 
• dewocionalia i wyroby ze srebra 

!)RJJE: \VN/lA\RSZLAl\V\VlY 
Patronat prasowy 

Radio dla Ciebie 

NASTRÓJ NA 

RAD~I 
103,7 FM WARSZAWA 



TEATR SYRENA, OO- War za wa ul. Litew ka 3. 
Czynny codziennie oprócz poniedzi ałku . Ka y teatru zapraszają w godz. 10 - 14 i 15 - l , w p niedziałki w godz. 10-16. 

Tel. 62 06 74, Fax 2 57 3 . Rezerwujemy bilety telefoniczni . Parking trzeżony . 

www.teatry.art.pl. /war zawa/ yrena.htm. 

Ailtora i //11mncza reprezentuje Agencja ADIT p. Elżbiety Mm1tliey 


