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Od Teatru 

W roku 1992 zadebiutował na 
naszej scenie nieznany ówcześnie 
w Polsce angielski aktor Ray 
Cooney sztuką „RUN FOR YOUR 
WIFE" graną w Teatrze Kwadrat 
pt.„MAYDAY" w przekładzie 
Elżbiety Woźniak. 

Prapremiera polska spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem 
przez naszych widzów i grana jest 
z olbrzymim powodzeniem 
w wielu teatrach. 

Kolejna premiera Cooney'a w Kwadracie: „OUT OF 
ORDER" („OKNO NA PARLAMENT") odbyła się w kwietniu 
1993 roku. W myśl przysłowia „do trzech razy sztuka" 
wprowadzam na naszą scenę nową farsę Ray Cooney' a 
pt.„RUNS IN THE FAMILY" („WSZVSTKO W RODZINIE"). 

Jestem przekonany, że mistrz w sztuce pisania fars, Ray 
Cooney dostarczy Państwu znowu znakomitej zabawy 
i okazji do sporej porcji śmiechu. 

Edmund Karwański 

Reżyseria 

- MARCIN--, 
StAWINSKI 
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RAY COONEY 
Sylwetka nakreślona przez Zia Foxwell 

RAY jest uroczym człowiekiem, całkowicie zadowolonym 
ze swego losu. Mówi on na przykład: „Nigdy w życiu nie 
zrobiłem niczego za co by mi zapłacono a mnie samego nic 
nie kosztowało" . Od małego marzył o tym by zostać aktorem 
a mając czternaście lat rzucił szkołę i zgłosił się na próbę 
głosu do partii w Song of Norway. „Recytowałem tak jakby 
to był sam Rudyard Kipling i zaśpiewałem pieśń Bless This 
House" - mówi Ray. I dostał on tę parię. 
W wieku dwudziestu lat, po zakończeniu dwuletniej służby 
w wojsku, odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone 
w The Stage, którym poszukiwano młodego, uniwersalnego 
aktora. Szybko zorientował się, że teatr do którego się 
zgłosił ma w repertuarze około czterdziestu sztuk i grał on 
role w najrozmaitszym wieku i co wieczór inną. Uważa, 
że zrobiło mu to bardzo dobrze o czym się przekonał gdy 
trafił dwa lata później do stałego teatru. 
Ray napisał około piętnastu sztuk, z których wszystkie 
wystawiono w West End. Cztery z nich napisał do spółki 
z Johnem Chapmanem. "To paskudztwo co piszę wydaje mi 
się mieć pewne ogólne przesłanie. Moje sztuki nie są 
parafiańszczyzną. Biorą zwykłe typowe sytuacje, które 



można spotkać wszędzie. Rzeczy proste są zwykle naj
zabawniejsze" Rzeczywiście jego sztuki zostały przetłuma
czone na dwadzieścia języków i wystawiane są na całym 
świecie. Sztuka Run for Your Wife szła w West Endzie bez 
przerwy przez 9 lat. Ray zawsze wypróbowuje swe sztuki 
na prowincji i sam w nich gra, nawet jeśli po tym ktoś inny 
przejmuje tę rolę w West Endzie. 
Mieszka on w Epping Forest ze swą żoną Lindą. Mają oni 
dwóch synów: Danny' ego, który jest żonaty mieszka 
w Australii ze swą żona i dwojgiem dzieci oraz Michael' a, 
który niedawno napisał swą pierwszą farsę Cash On Delivery. 
Niedawno jeden z jego przyjaciół powiedział : „Czy wiesz 
Ray, że ty i Molier j'esteście jedynymi ludźmi, którzy posia
dali 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. Było mi danym jeździć po całym świecie aby 
oglądać moje sztuki wystawiane w wielu krajach 
a w Nowym Jorku nawet grałem w jednej z moich sztuk. 
Mam nadzieję, że nie brzmi to jak przechwałki ale muszę 
powiedzieć, że miałem cudowne życie i nie ma nic innego 
poza tym co robię co chciałbym robić." 

Ooicu 

Ojciec rozpoczął swoją karierę w teatrze jako 
aktor, dopiero potem zaczął pisać sztuki, 

a następnie reżyserować. 
Ray Cooney wyraźnie oddziela farsę od komedii. 

Twierdzi że komedia to niezwykli ludzie 
w zwykłych sytuacjach, podczas gdy farsa to zwykli 
ludzie w niezwykłych sytuacjach. Ojciec napisał 14 

fars. Samo napisanie sztuki trwa około dwóch 
tygodni, a potem zaczyna sie, długotrwała praca 

autora nad kolejnymi wersjami tekstu aż do 
dopracowania ostatecznej wersji już razem z 

aktorami i publicznością. 
Na przykład w farsie Mayday ojciec na ostatnich 

próbach zdecydował się skrócić sztukę 
o całe piętnaście minut. Jest to dowód na to, 

jak ogromną samodyscyplinę musi mieć aut~r. 
A jest to szczególna umiejętność, którą musi 

posiadać każdy dobry farsopisarz. 

Michael Cooney - syn autora 



O farsie 

Pozycja farsy w Anglii stoi bardzo wysoko. Krytycy 
cenią ten gatunek w teatrze i są do niego bardzo 

przychylnie nastawieni nie tylko dlatego, że 
publiczność uwielbia farsy. Oprócz tego, farsy zarabiają 
pieniądze i ściągają setki widzów do teatru, są również 

oceniane z profesjonalnego punktu widzenia, 
są nagradzane przez uznanych jurorów. Nie trzeba 
daleko szukać farsa mojego ojca Okno na parlament, 

nazawana przez krytyków „Rolls-Roycem farsy", 
otrzymała prestiżową nagrodę Oliviera dla najlepszej 

komedii 199 1 roku. Nagrody przyznawane są corocznie 
w różnych kategoriach: dramat, komedia, musical, itd. 

Dzieki temu istniej1e dobra, inspirująca atmosfera 
zarówno dla sztuk poruszających ważne problemy 

społeczne, jak i dla fars czy komedii . 
W przypadku farsy ocena przedstawienia jest 

wymierna i sprawdzalna natychmiast, w teatrze 
-albo widzowie się śmieją, albo nie ... 

M ichae/ Cooney - syn autora sztuki 
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RUN FOR VOUR WIFE 

Premiera w styaniu 1992 roku 
Do dnia 31 grudnia 1997 roku 

zagrano 268 przedstawień 



O śmiechu 

Śmiech jest niezwykłym podarunkiem od 
Pana Boga. Śmiech to zdrowie. Naukowcy 

dowiedli, że kiedy człowiek się śmieje 
w jego mózgu wydzielają się substancje 

chemiczne zwane endomorfinami. 
Powodują one stan lekkiej euforii, która 
z kolei powoduje, że dalej chcemy się 
śmiać. W Anglii prowadzono rozmaite 
badania na ten temat, między innymi 

zą.praszano komików do domów starców. 
Te eksperymenty dowiodły, że śmiech jest 

doskonałym lekarstwem. 
No i sprawdzianem farsy. 

Michael Cooney - syn autora sztuki 
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OBSADA: 
Dr Dawid Mortimore 

Andrzei Kopiczyński 
Dr Mike Connol 

Marek Siudym 
Dr Hu bert Bonney 

Andrzei Szopa ( gościnn ie ) 

Przełożona Pielęgniarek 
Barbara Rylska 
Sir Willoughby Drake 

Bronisław Surmiak 
--- -·- Jane Tate „~„ "=· 

Ew~Wencel 

Rosemory Mortimore 
Ewa Borowik ' \ Leslie 

'Michał Bu ( gościnni e ) 

Pielęgniarka Oddziałowa 
Marzena~a1 

Sierżant Policii 
- j erzy 

Bill 
Jerzy Bończa 

Matka 
Danuta Nagórna (gości nn i e ) 

Sufler: Anna Borowiec Inspic jent: S ławomir Gwizdak 





RAY COONEY 

Premiero w kwietniu 1993 roku 
Do dnia 31 grudnia 1997 roku 

zagrano 200 przedstawień 



O aktorach 

Aktor grający w farsie musi być maksymalnie 
skoncentrowany, bo dwie godziny spektaklu 

to dwie godziny prawdziwego życia. To tornado 
toczy się bez przerwy. Nawet teatralny antrakt nie 

oznacza przerwy w akcji. Drugi akt zaczyna się 
dokładnie w tym momencie, w którym kończy 

się pierwszy. Napięcie nie spada, a aktorzy muszą 
zacząć drugą część na poziomie, na którym 

skończyli pierwszą. To zasada stosowana przez 
mojego ojca. Jej zaletą jest to, że nie trzeba od nowa 

budować napięcia i zabiegać o uwagę widza. 
Aktor w farsie dopiero wtedy jest naprawdę 

· śmie zny, kiedy gra prawdziwie. W teatrze 
w Wielkiej Brytanii obowiązują aktorów dwie 
główne reguły. Pierwsza: „ Bądź prawdziwy". 

Druga: „Przestrzegaj pierwszej". 

Michael Cooney - syn autora sztuki 





Pani Ewa Borowik 
w roli Rosemary Mortimore 

Pani Ewa Wencel 
w roli Jane Tate 

Pani Danuta Nagórna 
w roli matki 
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Kierownik Działu Organizacyjnego 
Kierownik Działu Technicznego 
Zaopatrzenia i Transportu 
Światło 
Dźwięk 

Rekwizytor 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Pracownia fryzjersko - perukarska 
Pracownia malarska 

Prace stolarskie wykonała firma BISTOL 
WOJCIECHA BINKOWSKIEGO 

-TERESA KRASNODĘBSKA 

- ST MlISŁA W DREWICZ 
- SYLWESTER BASIAK 
- ARTUR SM O LIS 
- SŁAWOMIR GWIZDAK 
- JERZY BEDNAREK 
- ELZBIETA MAZUREK 
- STANISŁAWA 
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Dyrektor - sekretariat 

Tel/fax 
Organizacja pracy artystycznej 
Główny Księgowy 
Księgowość 

Kier. Administracji l 
kierownik techniczny 
Zaopatrzenie 
Baza techniczna 
Portiernia 

KASA BILETOWA (od 1300
) 

- 826-96-37 
- 829-72-33 
- 826-96-37 
- 829-72-34 
- 829-72-39 
- 826-67-66 

- 829-72-38 

- 826-80-27 
- 829-72-69 

- 826-23-891 
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