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24 listopada 2001 r. 
druga premiera sezonu 

Szanowni Państwo, 
przyzwyczailiśmy już naszą Wierną Publiczność do corocznej prezentacji na 
częstochowskiej scenie nowej sztuki farsowej bądź komediowej. I wiedząc, że 

repertuar ten cieszy się ogromnym Państwa uznaniem, że pozwala Wam oderwać 
się choć na moment od ciężkiej czasami rzeczywistości, że przyciąga Widzów 
w weekendowe wieczory - wcale nie mamy zamiaru tego przyzwyczajenia 
przełamywać. Naszą ambicjąjednakjest, by rozrywka, którą Państwu proponujemy 
stała zawsze najak najwyższym artystycznym poziomie. 

Dlatego też dzisiaj z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na 
przedstawienie niezwykłe. „Czarna komedia" Petera Shaffera jest bowiem bodaj 
jedyną farsą w dorobku tego niezwykle cenionego angielskiego dramaturga. Autor 
monumentalnych „Królewskich łowów słońca" o podbiciu Peru przez Pizarra, 
kontrowersyjnego, przerażającego w wymowie „Equusa", czy niezwykle 
widowiskowego, sfilmowanego później przez Milesa Formana „Amadeusza", 
w swoich utworach stara się przede wszystkim ukazywać psychologiczne konflikty 
międzyludzkie, odkrywa przed nami dosyć przerażającą prawdę o człowieku 
i cywilizacji. 

Powstała w połowie lat sześćdziesiątych „Czarna komedia" jest zatem farsą 

szczególną. Spiętrzenie komicznych sytuacji wydaje się tutaj typowe, ale sposób 
prowadzenia dialogu, konstrukcja wyrazistych postaci i niezwykła precyzja 
w budowie scenicznych rozwiązań - uprawdopodobnionych zresztą, co tylko 
potęguje efekt, awarią elektryczności - zdradzają prawdziwy talent. Już sama 
konwencja sztuki jest przecież zaskakująca: widzimy postaci tylko wtedy, gdy one 
muszą działać w całkowitej ciemności; kiedy wreszcie awaria zostanie usunięta 
i pojawia się światło, ich świat staje się niewidoczny dla nas. 

I właśnie na tej przewrotności i odwrotności „widzialnego i niewidzialnego", 
połączonej, rzecz jasna, z wieloma zbiegami okoliczności (od romansowego 
do niemal kryminalnego), oparł Shaffer cały mechanizm wywoływania wśród 
publiczności śmiechu. A że mechanizm to skuteczny, świadczy niebywała 

żywotność „Czarnej komedii" na polskich scenach i rozbawione twarze widzów 
z kilkunastu polskich miast, gdzie tytuł ten się pojawił. 

Wierząc, że nie inaczej będzie w Częstochowie 
- życzę Państwu dobrej zabawy. 



Marcin Sławiński 
Aktor i reżyser, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie. Przez dziesięć lat był aktorem w Teatrze 
NarodowYffi, gdzie zagrał wiele ról, jak choćby te 
u Hanuszkiewicza: w "Balladynie", "Śnie srebrnym Salomei" czy 
„Płatonowie" . Do tego doszły jeszcze role telewizyjne i praca 
w radio. Było tego naprawdę sporo, tak że dziś mogę śmiało 

stwierdzić, iż z rozstania z aktorstwem wychodziłem z tarczą, 
a nie na tarczy - mówi z uśmiechem. Jego ostatnią aktorską 
przygodą była rola Wacława w Fredrowskiej „Zemście". Od 1984 

roku bowiem - czyli od uzyskania dyplomu na Wydziale Reżyserii Dramatu - pan Marcin 
poświęcił się wyłącznie sztuce realizacji spektakli. 

Zawsze chciałem być reżyserem - twierdzi stanowczo. Dlatego już później nie wracałem do 
aktorstwa. 

Zadebiutował sztuką Paula Claudela „Zamiana" w warszawskim Teatrze Małym, by później, 
jako reżyser, współpracować z wieloma teatrami w całej Polsce: od Wrocławia przez Radom 
do Płocka, od Zabrza i Katowic do Teatru TV. Choć obecnie związany jest na stałe z dwoma 
teatrami - Powszechnym w Łodzi i z warszawskim „Kwadratem" - często wyjeżdża, nie 
tylko po to, by realizować przedstawienia w kraju i zagranicą Cm.in. w Londynie), ale także 
by nawiązywać kontakty i pozyskiwać dla polskich teatrów nowe pozycje repertuarowe. 
I właśnie te twórcze wyjazdy (owocujące między innymi wieloma prapremierami sztuk 
angielskich i amerykańskich, wprowadzeniem do naszych teatrów fars Raya Cooney'a) oraz 
wieloletnia współpraca z Teatrem „Kwadrat" w Warszawie (gdzie zrealizował kilkanaście 
premier), uczyniły z Marcina Sławińskiego prawdziwego specjalistę od fars i sztuk 
komediowych. 

On sam jednak o tej swojej „specjalizacji" mówi niechętnie: Oczywiście, w dzisiejszych, 
trudnych dla twórców, czasach dobrze jest mieć stałą bazę, świetnie posiadać jakiś mocny 
wyróżnik artystyczny, ale człowiek czuje się źle gdy wpychany jest tylko w jedną szufladę . 

Dlatego być może Marcin Sławiński zapytany o ulubione własne realizacje, wymienia nie 
farsy Cooney'a, a: "Pokój stołowy" Gurney'a, „Iwonę, księżniczkę Burgunda" Gombrowicza, 
„Róbmy swoje" Młynarskiego, "Zemstę" Fredry. Z „Kwadratowych" dokonań najmilszymi 
okazują się" „Mandat" Erdmana, „Ośle lata" Frayna i „Farsa na trzy sypialnie" 
Ayckbourne'a. Obecnie twórca przygotowaje się do realizacji „Pokoju Marvina" - polskiej 
prapremiery sztuki Scotta McPhersona. Na razie jednak furorę w Polsce zrobiła kolejna 
realizacja farsy. „Szalone nożyczki", które pan Marcin wyreżyserował w Łodzi, Warszawie 
i Bielsku-Białej rozbawiają widownię do łez i nic dziwnego, że cieszą się ogromnym wzięciem 
u publiczności. 

Przygotowana w Teatrze im. Adama Mickiewicza „Czarna komedia" Petera Shaffera jest 
pierwszym scenicznym spotkaniem reżysera zarówno z tym tytułem, jak i z częstochowską 
publicznością. 
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Dorota Korfel 
Choć urodziła się (i obecnie mieszka) w ukochanym Krakowie, to 
szkołę średnią i studia na Wydziale Architektury ukończyła 
w Caracas w Wenezueli. Tam też współpracowała jako projektant 
przy kilku architektonicznych przedsięwzięciach Cm.in. przy 
projekcie nadmorskiego ośrodka wypoczynkowego w Puerto La 
Cruz, czy renowacji i konserwacji kolonialnego miasteczka "San 
Sebastian de los Reyes"). Po powrocie do Polski odbyła studyjny 
staż na wydziale architektury wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz podjęła studia (także w krakowskiej ASP) 
scenograficzne. Dyplom pod kierunkiem prof. Andrzeja Majewskiego uzyskała w 1993 roku. 

Jeszcze w czasie studiów (w 1991 r.) asystowała Zofii de Ines przy realizacji scenografii do 
„Domu Bernardy Alba" w Starym Teatrze w reżyserii Kate Raper. Tych asystentur zresztą 
było później jeszcze sporo, by wymienić tylko dwuletnią pracę na tym stanowisku 
w krakowskim Teatrze im. J . Słowackiego i wieloletnią współpracę z Teatrem Telewizji (tutaj 
pani Dorota najwyżej ceni sobie asystentury przy boku prawdziwej mistrzyni Łucji 

Kossakowskiej: „Portret Doriana Gray'a", „Wesele Figara", „Maskarada" Iwaszkiewicza 
- wszystkie sztuki w reż. Andrzeja Łapickiego). Był to mój chrzest przy pani Kossakowskiej. 
Jestem zresztą bardzo zaszczycona, że promowała mnie tak wspaniała artystka, a zarazem 
najwspanialszy człowiek - powie parę lat później w jednym z prasowych wywiadów. 

Praca w telewizji i teatrze pochłonęła panią Dorotę bez reszty i choć nigdy nie zapomniała 
o sztuce użytkowej, o projektowaniu wnętrz, to jednak w tworzeniu przestrzeni scenicznej 
odnajdywała naprawdę siebie. Dlatego trudno się dziwić, że dosyć szybko pojawiły się 
własne, autorskie już realizacje teatralne. 

Pierwszymi były dekoracje i kostiumy zaprojektowane w 1993 roku do: "Comedii dell arte 
- Goldoni" wg Carlo Goldoniego w reż. Leszka Piskorza w krakowskiej PWST oraz „Nocy 
marzeń i snów" na podstawie „Dziadka do orzechów" Czajkowskiego w reż. Marty Mirockiej 
w Społecznej Szkole Baletowej Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. 

Wśród późniejszych realizacji wymienić można współpracę z reżyserami: Andrzejem 
Kiercem: kostiumy do „Farsy z ograniczoną odpowiedzialnością" Władysława 

Zawistowskiego, dekoracje i kostiumy do „Końca i początku" wg Wisławy Szymborskiej oraz 
Pawłem Miśkiewiczem: „Śniadanie u Tiffany'ego" Trumana Capote'a, „Hedda Gabler" 
Henryka Ibsena. Wszystkie te cztery premiery zrealizowane zostały w latach 1994-1995 
w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. 

Po półtorarocznej przerwie - wypełnionej jednak pracami projektowymi (wiele wnętrz 
mieszkalnych, współpraca przy restauracji artystycznej w Teatrze im. W. Siemaszkowej 
w Rzeszowie, pub „Mechaniczna Pomarańcza", restauracja „Pod Trzema Królami" 
w Krakowie i wnętrze kawiarniane w schronisku na Kalatówkach) - Dorota Korfel 
podejmuje współpracę z Oper& Nową w Bydgoszczy. Tutaj realizuje maski weneckie do opery 
„Don Giovanni" Mozarta, maski do .Traviaty", dekoracje do „Królewny Śnieżki" . 

Częstochowskiej publiczności dała się poznać jako autorka wystawnych dekoracji 
i kostiumów do „Dam i huzarów" Aleksandra Fredry, wyreżyserowanych przed niespełna 
trzema laty przez Marka Perepeczkę. 



„Czarna komedia" 
w polskich teatrach 

1968 r. - Stary Teatr w Krakowie - reż . Zygmunt Hub ner 

1969 r. - Teatr Dramatyczny w Warszawie - reż . Piotr Piaskowski · 

• Teatr Powszechny w Łodzi - reż . Roman Sykała 
• Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - reż . Jerzy Wróblewski 
• Teatr Ziemi Opolskiej - reż . Stanisław Wieszczycki 
• Teatr Polski w Szczecinie - reż. Jowita Pieńkiewicz 

1970 r. -Teatr Współczesny we Wrocławiu - reż. Jitka Stokalska 
• Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - reż . Jitka Stokalska 
• Teatr Polski w Bydgoszczy - reż. Zdzisław Krauze 

• Teatr Polski w Białymstoku - reż. Zbigniew Bessert 
• Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach - reż . Ryszard Smożewski 
• Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - reż. Stefan Winter 
• Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie - reż . Andrzej Przybylski 

1972 r. - Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie - reż. Ryszard Smożewski 
1976 r. - Teatr Telewizji - reż. Barbara Borys- Damięcka 

• Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu - reż. Magdalena Bączewska 

1994 r. - Teatr Powszechny w Warszawie - reż. Marek Sikora 

1995 r. - Teatr Polski w Szczecinie - reż. Marcin Ehrlich 

1996 r. - Teatr Bagatela w Krakowie - reż. Henryk Baranowski 

1997 r. - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - reż . Andrzej Bubień 
• Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - reż . Jan Buchwald 
• Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach - reż . Tomasz Kowalski 

1998 r. - Teatr Dramatyczny w Elblągu - reż. Antoni Baniukiewicz 

Częstochowska realizacja w reż. Marcina Sławińskiego jest pierwszą prezentacją 
farsy Petera Shaffera w tym mieście i 24 wystawieniem sztuki od jej polskiej 
prapremiery w Starym Teatrze. 
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