




DR.ODZY PAŃSTWO, 
warszawski Teatr Kwadrat od przeszło 35 lar bawi i wzrusza swoją publiczność. O lbrzymia 

popularność i renoma, jaką v,rypracował sobie w rym czasie cały Zespół Arrysryczny ro powód do 

dumy, ale i duże zobowiązanie względem widzów. Dlarego, kiedy wiosną 2010 roku okazało się, że 

Tearr zmuszony był opuścić swoją dorychczasową siedzibę przy ulicy Czackiego, i zawisła nad n im 

groźba likwidacji, cały Zespół rozpoczął intensywne starania o przerrwanie. W wyniku rych działań 

mnie przypadła nowa rola, rym razem nie sceniczna (choć ta pewnie z wielu względów byłaby 

łarwiejsza) - rola Dyrekrora jednego z najpopularniejszych teatrów w Polsce. 

Dokładnie 30 dni rrwał remom sceny - nieusrająca walka z czasem, dbałość o dopełnienie 

wszelkich formalności, wypełniały każdą chwilę. Aż w końcu udało się! Dzięki współpracy 

z Dowódzrwern Garnizonu Warszawa 8 grudnia 2010 roku Tearr Kwadrat zyskał nową, 

tymczasową siedzibę na Mokorowie przy Al. Niepodległości 141, a Warszawa modne 

i szalenie popularne miejsce w iście broadwayowskim srylu. Nowa widownia mieści teraz 

dwa razy więcej widzów i okazuje się. że to wciąż ::a mało, Kwadrar bowiem nadal pozostaje 

jednym z nielicznych rearrów w Polsce, króry może pochwalić się ponad sruprocenrową 

frekwencją. I za ro, Kochani Widzowie, bardzo Warn dziękujemy. Najlepszym podziękowaniem, 

jakie mogliśmy sobie wyobrazić jesr przygorowanie dla Pańsrwa jednaj z najlepszych sztuk 
w hisrorii Broadwayu - „Przez park na bosaka" Neila Simona. Darzę ją osobiście szczególnym 

senrymenrem, ponieważ przygotowania do niej rozpocząłem, wspólnie z reżyserem -
Tomaszem Szafrańskim, w ramach prywatnego, niezależnego projektu, który narodził się zanim 

jeszcze zesrałem Dyrekrorern. I oto plany uległy zmianie, a tekst, który z ogromną sarysfakcją 

osobiście tłumaczyłem doczekał się realizacji w zupełnie nowych warw1kach, trafiając na deski 
Teatru Kwadrat. 

„Przez park na bosaka" ro pierwsza premiera Kwadratu w nowej siedzioie, i pierwsza 

przygotowana pod moją dyrekcją. Jesr dla mnie i clla całego Zespołu niezwykle ważna, i chyba już 
na zawsze pozosranie w naszych sercach jako wydarzenie szczególnie wyjątkowe, otwierające nowy 
rozdział w życiu Teatru. 

Życzę Państwu wielu przyjemnych i refleksyjnych wieczorów spędzonych w Teatrze Kwadrat, 
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Dyrektor Teatru 

Andrzej Nejman 

Teatr Kwadrat pnedstawia: 
„Pnez park na bosaka" 

prapremiera polska 28.01.2011 

Auto r : Neil Simon 

Reżyseria: Tomasz Szafrański 
Scenografia: Wojciech Stefaniak 

Muzyka: Adam Sztaba 
Tłumaczen ie: Andrzej Nejman 

Inspicjenci: Sławomir Gwizdak, .Andrzei Pawlaczyk 
Suflerzy: Bożena Wróblewska, Teresa lwko 

Kost iumy: Agnieszka Sobiecka 
Charakte ryzacja: Teresa Chmielewska 
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Corie Bratter: liona Choinowska 

Paul Bratter:Andrzej Andrzeiewskil Andrzei Neiman 

Etheł Banks: Ewa Wenc8/ Ewa Ziętek 
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Instalator: Maciej Kujawski, Andrzej Szopa 
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I - "~U u NEIL.w SIMON 

urodzony w 1927 roku na Bronksie w Nowym Jorku, ro jeden z najpopularniejszych 
dramaturgów i scenarzystów na świecie. Karierę rozpoczął od tworzenia tekstów dla radia 
i telewizji, wspólnie ze swoim bratem Dannym. Napisał ponad trzydzieści scenariuszy filmowych 
i teatralnych. Pierwsza sztuka ukazała się w 1961 roku, a już w 1966 na Broadwayu wystawiano 
równolegle cztery przedstawienia jego autorstwa! 
Sztuki Simona należą do najczęściej granych na świecie. To jedyny żyjący pisarz, który na 
Broadwayu ma tearr własnego imienia. W jego komediach grali m.in.: JACK LEMMON, 
PETER SELLERS, PETER FALK czy sam WOODY ALLEN. Przedstawieniem, króre jako 
pierwsze przyniosło mu powszechne uznanie, jesr właśnie „Prze:: park na bosaka': W rym rekście 
auror w niezwykle dowcipny, ironiczny sposób. rozprawia się ze schemat:imi życia klasy średniej, z jej 
konsumpcyjnym wyobrażeniem szczęścia i pogonią zasukcesem.Jcdnocześnic nie zostawia suchej nitki 
na spontanicznej, romantycznej n:i.iwności, a czyni ro w sposób n:ijbardziej tearr:ilny- stawiając skrajne 
postawy naprzeciw siebie. Sztuka„ Przez park na bosaka" czekała chyba właśnie na polskiego odbiorcę! 
To przecież w naszym kraju, przez dwadzieścia ostatnich łat, wykształciła się klasa średnia, króra coraz 
częściej, rak jak bohaterowie „Parku„.'; musi odpowiad:i.ć sobie na pyrania: - Gdzie jest moment, 
w którym n:ileży wyłączyć światło w biurze, i pędzić do domu n:i. spotk:inic z bliskimi? Czy szczęście 
rodzinne musi zależeć od ::awodowego sukcesu? A z drugiej strony, czy nieskrępowan:i. spontaniczność 
nie jest brakiem odpowiedzialności? „Przez park na bosaka" dotyka rych delikarnych kwestii 
w sposób niezwykle błyskotliwy, zabawny, a zarazem wzrus::ający. 
Neil Simon jest zdobywcą ponad dwudziestu n:i.gród, w rym, m.in. nagrody Emmy, Tony, Złotego 
Globu, czy Nagrody Pulitzera. Dwukrotnie odznaczony rytułcm honoris caus:i. i pięciokrornie 
żonaty - czy ro pomogło mu w znalezieniu inspiracji do pracy? - Oceńcie sami ... 

n 





O SZTUCE: 
Oryginalna broadwayowsb produkcja zosrała wyreżyserowana przez Mike'a Nicholsa w 1963 roku, 
rozsławiając rakie gwiazdy jak Elizabeth Ashley (Corie), Robert Redford (Paul). Mildred Narwick 
(Marka Corie) i Kurt Kasznar (Vicror Velasco). 
W 1964 roku była rrzykromie nominowana do prestiżowych ameryka11skich nagród teatralnych -
Tony Awards. przynosząc Mikowi Nikolsowi (późniejszemu reżyserowi „Absolwenra") nagrodę za 
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.Przez park na bosaka'; znalazła się w pierwszej dziesiątce najdłużej granych szruk w historii Broadwayu. 
Wystawiono ją 1530 razy w ciągu 4 lat! 
Scenariusz do przedstawienia Neil Simon napisał jako walentynkę dla swojej żony Joan Baim. 
Próby do przedstawienia rozpoczęły się w grudniu 2010 roku jeszr..e na ulicy Czackiego, tuż przed 
przeprowadzką do Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Aktorzy ćwiczyli w zimowych kurtkach, a na ich 
oczach demontowana była scena, na której grali przez ponad 30 lar! 
Warro zwrócić uwagę na to, że jedna z sukienek Corie jest odwzorowaniem obrazu, wiszącego na ścianie, którego 
w oryginale aurorem jest Piet Mondrian 
Corie i Paul nic mają wanny w swoim.małym gniazdku" - tylko Wam zdradzamy, że rak naprawdę za kulisami 
w miejscu, gdzie jesr łazienka znajduje się nic innego, jak wanna właśnie, a aktorzy rylko grają. że jej nie ma© 
Ewa Wencel za rolę - Ei:hcl Banks otrzymała nominację do niezwykle prestiżowej nagrody teatralnej- Feliksów 
Warszawskich. To pierwsza w historii Teatru Ky;adrar nominacja związana z Feliksami. Mamy nadzieję, że ro 
dopiero począcck po:;:yrywnych ::mian. 
Kulisy produkcji scenicznej: na obrazku poniżej rekwi:;:yr - płyta winylowa z podobizną autora muzyki do 
spekraklu - Adam.i Sztaby, tzw. Shtabanarama 



... 

Mija szósty dzici1 od chwili, kiedy Coric i Paul przyrzekli sobie miłość przed ołtarzem. Ich wiara 

w świetlaną przyszłość jcsr, póki co nit.>Zachwiana, jak górujący nad okoliq Empire Smc Building. Jednak 

kamienica przy Czrerdzicsrcj Ósmej już wkrórce skonfrontuje ich z zaskakującą rzeczywisrością ... 
Mieszkanie na poddaszu sześciopiętrowego budynku, bez windy oczywiście, w niejednym wzbudziłoby 
uzasadnione wąrpliwości. To, te na rak wysokim pięrrze, w samym środku mroźnej zimy. nie działa 

centralne ogrzewanie, wydaje się być konsekwencją nic najlepszej lokalizacji. Jednak prawnicza kariera 

Paula w rym właśnie momencie wymaga bezwarw1kowego skoncentrowania na pracy. Tylko jak skupić 

się na obowiązkach, gdy z sufitu przez wybite okno sypie śnieg. szafa w sypialni otwiera się jedynie po 

wyniesieniu łóżka, a łazienka przypomina pokaźnych rozmiarów walizkę„~ 

Niespodziewana wizyra teściowej w rakiej sytuacji może przyprawić o zawał serca. Pani Banks od lat 

samomie wychowująca córkę, jesr bowiem przcpd.niona nieopisaną ręsknorą, co nie wróży młodej parze 

niczego dobrego. Jedynym sposobem na wyjście z impasu wydaje się być skojarzenie mamy z jakimś 
uroczym mężczyzn<}. Tylko czy człowiek. króry do mieszkania na dachu wchodzi zazwyczaj przez okna 

sąsiadów, we wszystkich okolicznych sklepach ma dawno zamknięrą linię kredytową i sypia na podłodze, 

śpiewaji' przy rym ormiaóskie ludowe przyśpiewki, nie okaże się konkurenrem zbyr kontrowersyjnym dla 
typowych reprezentantów amerykańskiej klasy średniej~ 
No coż, podobno wiara czyni cuda ... 
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• Miłość z widokiem na Manhattan" 
Broadwayowski przeliój pozwolił lilisko 
pół wlsku temu zaliłysnąć komediowo 
Roliertowi Redfordowi, Jane Fondzie i 
jako 9'8111cznemu reżyserowi Miche'owi 
Nicholsowi. Wanwwslca prapremiera 
przypiecZ@towała nowy rozdział w życiu 
Teatru Kwadrat. 5cena od 8 grudnia 
dziab gościnnie w alei Niepodległości 
141, itzelia przyznać widowiskowo 
wc:itla w życie deklaracje, jakie padały 
podczas rtmontu nowej siedziliy - o 
nadaniu miejscu i jego najliliższej okolicy 
liroat.lnyowslciego sznytu. 
Faktycznie soliotni show wydoliył liu
dyndc z tła.( .. . ) Może po części także 
z powodu 545iedztwa mokotowskiego 
ezpit.ala położniczego urodziło się tu 
szcqśliwie efektowne stołeczne miej
sce. 
1111~111• - lł'ltmWI, 
2110111111. lflllm ....... 

.Świetna zaliawa w Teatrze Kwadrat. 
Zapowiada się hit sezonu. 
Teatr Kwadrat ( .. ) przeżył prawdzi
we olilężenie. Powodem liyła prtmlera 
sztuki Przez park na liosaka. - Goście 

dopisali, mam nadziejf, że wyjdą po 
spektaklu usatysfakcjonowani -nie 
ukrywał lekkiej tremy tuż prud ostat
nim dzwonkiem Andrzej Nejman, dyrek
tor Teatru Kwadrat, a zaraum odtwór
ca jednej z głównych r61. Martwił się 
niepotrzelinie ( ... )" 
111ł1Jdl1Bń, 2011. 12.11 
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„Warszawa Jak Broadway . .. 
Była wystawiana, podziwiana i okla
skiwana na jednej z najsłynniejszych 
światowych scen na Broadwayu. Sztu
ka Przez park na liosaka podliiła teraz 
serca warszawskiej puliliczności. Jej 
premiera odliyła się w nowej siedziliie 
Teatru Kwadrat w Kluliie Dowództwa 
Garnizonu Warszawa, przy Al. Niepodle
głości 141 i przyciągnęła wielkie tłumy 
miłośników teatru.( „ .)" 

śwl• 111111z11, 2on.02.oa. 
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TWÓRCY SPEKTĄKLJA - NOTY SIO<iRAFIGZNE: 

TOMĄSZ SZĄFRANSKI, ~ŹYSER 

Reżyser i auror scenariuszy do filmów fabularnych i seriali. Współauror scenariuszy filmów „Od 
pełni do pełni'; „Pożegnanie z babcią': ..3+ l" oraz Jdapracji „Cudownej meliny" Kazimierza Orłosia. 
Reżyser nagradzanych krórkomcrrJżowych filmów „Koniec wojn{ (2003), „Droga do szczęścia" 
(2004), „Diabeł" (2005) oraz pclnomerrażowej czarnej komedii „Od pełni do pełni" (2009). 
Współscenarzysra i reżyser seriali „Nowa", „Naznaczony" i „Do dzwonka", serialu komediowego 

produkowanego dla Disney Channel. 
Dwukrorny laureat polskiej edycji konkursu Harrley-Mcrrill: Nagrody Specjalnej HBO za 
scenariusz„Przestrzenie nieba" (2007) oraz jako wspóburor Nagrody Specjalnej Polskiego Insryruru 
Sztuki Filmowej za„Derby" (2008). Tłumacz fachowej lirerarury filmowcj:„Pięć rajników warszraru 
filmowego" Josepha V. Mascellicgo, „Reżyserowanie akrorów" Judirh Wesron oraz „Reżyseria Steven 

Spielberg" Warrena Bucklanda. 
„Przez park n:i bosaki' ro jego debiur reżyserski w rt:»lrrzc. 
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ĄOĄMSZTĄBĄ 

Kompozytor, pianisra, aranżer, dyrygenr i producent muzyczny. Już pod koniec liceum 
napisał muzykę do pierwszego swojego musicalu „Fatamorgana?". Dzieło stworzył 

wraz z librecistą - Marcinem Perzyną oraz z kolegami z klasy (m.in.: Reni Jusis, Adam 
Krylik ... ). Premiera odbyła się 27 marca 1993 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie. W roku 1993, po spotkaniu z Januszem Stokłosą, który zaproponował mu 
współpracę, przeniósł się do Warszawy. Dużą popularność przyniósł mu udział w programie 
telewizyjnym „Idol". W 2003 roku napisał musical „Opemaniec·: który odniósł ogromny 
sukces. Jego premiery odbyły się w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Kolejnym projektem był program relewiz}jny „MojJ Krew'" a po nim .. .Taniec z Gwiazdami': 
w którym dzielił się swymi odważnymi aranżacjami z kilkumilionową publicznością. To właśnie 
za sprawą . .Tańca z Gwiazdami" powstała Orkiestra Ad.ima Sztaby. która srała się jedną z bardziej 
rozpoznawalnych w Polsce. 
W larach 2005 i 2006 Sztaba odpowiedzialny był za oprawę muzyczną Sopor Fesrival. gdzie wraz 
ze swoją Orkiestrą współpracował m.in. z Lemarem, Gordonem Haskelem, Drupim, Heleną 
Vondrackovą, Karelem Gottem, Demisem Roussoscm. Niewąrpliwie do największych sukcesów 
arrysrycznych Adama Sztaby naletą koncerty z gwiazdami światowego formaru: Michaelem 
Boltonem i Stingiem. 
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ĄNORiEJ NEJMĄN - TJ.UMĄCZ 

Twierdzi, że dla dobrego, twórczego przekładu sztuki teatralnej, w szczególności komedii, znajomość 
języka jest jedynie niezłym początkiem. W czasach elektronicznych rranslarorów, czy programów 
komputerowych po 299 złorych z VAT, prawdziwe różnice we współczesnych tłumaczeniach 
dotykają przede wszysrkim sfery arrysrycznej, a rzadziej językowej. Według niego, prawdziwy 
auror przekładu komedii czy farsy, powinien być po części językoznawcą, po części pisarzem, czy 
satyrykiem, a po części po prosru arrysrą sceny. 
Andrzej Nejman idealnie łączy re wszystkie cechy. Laureat olimpiad języka angielskiego, oficjalny 
tłumacz Akademii Teatralnej podczas srudenckich wymian międzynarodowych, był nawet oso bis rym 
tłumaczem takich gwiazd jak Robin Williams czy Liev Schreiber, na planie amerykańskiego filmu 
„Jacob the Liar". Z drugiej strony, jako auror, stworzył ponad sto odcinków satyrycznego programu 
.Koza·: emitowanego przez dwa lata w najlepszym paśmie radiowej Trójki, czym udowodnił 
nieprzeciętny talent Literacki, i wręcz rozbrajające poczucie humoru. Jeśli jeszcze do tego sosu dodać 
przyprawę kilkunasru lar na scenic Teatru Kwadrat, i tam zdobyte doświadczenie w operowaniu 
rytmem słowa, kadencją i komediową puenrą, powstanie potrawa, którą mamy nadzieję, również 
Państwo zechcecie się z nami delektować. 
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INFO O TEATR1E 
Tearr Kwadrat rozpoczął swoją działalność w roku 1975. decyzją Prezesa Radia i Telewizji. 
W roku 1982, w sranie wojennym, w związku z akrorskim bojkotem Telewizji Polskiej, Kwadrat uległ 
lik\\'idacji i srał się drugą sceną Teatru Na Woli. Reakrywowany w roku 1985 decyzją Prezydenta m.sr. 
Warszawy, ponownie srał się samodzielną insryrucją, krórej dyrekcję objął. i z sukcesem sprawował aż 
do 201 O roku. Edmund Karwaóski. W lipcu 201 O roku nowym Dyrekrorem Teatru Kwadrat został 
Andrzej Nejman, a nową, choć jedynie tymczasową siedzibą srał się Klub Dowództwa Garnizonu 
Warszawa, przy Al. Niepodległości 141. 

Na przestrzeni lar Tearr gościł w większości miast w Polsce.Jego spektakle z sukcesem pokazywane 
były rakże za granicą, m.in. w Chicago, Nowym Jorku, Toronro, Szrokholmie, Londynie czy Sydney. 
Od początku działalności Tearru, ukształtował się wyraźny profil artystyczny, zbudowany w oparciu 
o komedie i farsy współczesne. Podobno Teatr Kwadrat ro od lat najlepsza rozrywka w mieście ... 

Dyrekrorzy: 

1915-1985 
1915-2110 
odOJ.2010 

EdWanl Dziewońsll 
Edmund Karwańskl 
Andnei Neiman 

w skllll llktoalneuo zegpotu anvstvcmeuo wchodzą: 

Jan Kobuszewski, Andrzej Kopiczp1ski; Andrzej Andrzejewski, Ilona Chojnowska, 
Renata Dancewicz, Katarzyna Glinka, Andrzej Gr.ibarczyk. Wincenty Grabarczyk, 
Ewa Kasprzyk, Maciej Kujawski, Marcin Kwaśny, Lucyna Malec, Paweł Małaszyński, 
Andrz~j Nejman, Aldona Orman, Barbara Rylska, Marek Siudym, Magdalena Srużyńska, 
Andrzej Szopa. Paweł Wawrzecki, Ewa Wencel, Grzegorz Wons. Marzena Zając, 

Hanna Zembrzusb, Ewa Ziętek, Marca Żmuda - Trzebiatowska. 
Akrorzy współpracujący: Wojciech Pokora; Anna Borowiec, Ewa Borowik, Sebastian Cybulski, 
Katarzyna Ejmont. Tomasz Korczyk, Agnieszka Koculanka, Teresa Lipowska, Jacek Łuczak, 
Maksymilian Rogacki, Maria Semoriuk, Łukasz Simlat, Bronisław Surmiak. 

m 

OĄNE KONTAKTOWE: 
lasa biletowa czvnna: 
Poniedziałek 11.00 - 17.30 
Wrorek - Piątek 11.00 - 19.30 

PRZERWA 14.00-15.00 

Sobota - Niedziela 15.00 - 19.30 

Rezerwacje telefoniczne: 22 - 826-23-89 
E-mal: bilery@rearrkwadrar.pl 

Więcei na www.Teatrlwadrat.pl 
SCENA: 
AL Niepodległości 141 
02-570 Warszawa 
(Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa) 

BllRA: 
ul. Piękna 43/31 (wejście od ul. Koszykowej 58) 
00-672 Warszawa 

DYREKTOR: 
Andrzej Nejman 
E-mail: sekrerariat@rearrkwadrat.pl 
Telefon: 22 - 826-96-37 

ZAST~PCI DYREKTOU IS. FINlllSIWYCI: 
Barbara Lipska 
E-mail: ksiegowosc@teatrkwadrar.pl 
Telefon: 22 - 826-67-66 

SEKRETUIAT: 
Alina Tul 
Tel. 22- 826-96-37 
E-mail: sekretariat@reatrkwadrar.pl 

KIEROWNIK DZIAłU 
TECHNICZNO - INWESTYCYJNEGO: 
Paweł Gancarz 
E-nlJil: pawelgancarz@tearrkwadrar.pl 

KIEROWIHI llllłl UMINISTRACJI I OBSłUGI 
WIDOWll: 
Barbara Krerkicwicz 
Tel. 22- 826-96- 37, wew. 107 

KIEROWlll IZllłl URIETllllGI I Pl: 
Patrycja Narożna 
E-mail: parrycjanarozna@rearrkwadrar.pl 
Tel. 22- 826-96-37 wcw.106 

IDOllYłlll1I PUCY AITYSJYCD(U I IMPRESllllJ: 
Karolina Zbrożek 
E-mail: koord ynator@tearrkw adrar. pl 

~ 
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Catering 
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PGNiG 

MIASTO 
STOŁEaNE 
WARSZAWA 

Mercedes-Benz Warszawa 
Firmowy Salon i Serwis 
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BEREK, ClYll UPIOR W MOHERZE 
Typowrpolski blok. T)rpowc nuJur:kic mics::kJnia. W jednym 
z nich - typowy „moherowy bcrcc·: \V drugim - rrpowy gej. 

On;i, jesc już 1u cmcryrur~. Jej życic konccnrrujc sii; wokół 

celcwi~ji, roruńskicgo radia. religii oczpviSi:ie, 1 córki, kt6rJ 

wyprowadziła sit; z domu, i prakcr.:znic ::crwał.i koma.kry 

z marką. 

On rozpaczliwie s::ub miłości. Akceptuje swoj1 oricnca..:ję, 

J.lc 1uc potrafi odn.Ueźć swojej drugiej połowy i nawiązać 
i:adncj trwałej rel:icji cmo..:jon.1lncj. Jcgu g:or:}czkowc 

poszukiwania „Ksii;ciJ z Bajki" sprowadzają się do serii 
pr'Z)·godnycl) konc;ikrów seksualnych. 
Oboje: są samorni i nicszc::ęśliwi . Oboje się nienawidzą. 

I ro jak $ię nienawidzą! Anna obwini.l: P.Jwła za całe zło 

i :!tpsudc, on widz.i w niej uosobienie hipokrrzji i religijnego 

fan;irrzmu. Oboje z.irruv.·ają sobie nawz.ijcm ~ycic ze 
wszprkich sił, przdcig.ij~l- się w "'}'mrśl.miu cor.iz bardziej 

dokuczHwych złośliwości . .ikręc.'.ljąc1 się spiral.i nienawiści 

musi doprowadzić wreszcie do nicoczckiw.111cgo zwroru 

akcji, który z pewnością PJ1lsrn.-a zaskoczy. 

MOJ PRlYJACIEl HARVEY 
N.Jjprdwdz1wszy angielski humor w wykonaniu 

zn::ikomjrych polskich Jktorów, takich jak Jan Kobuszewski, 
Ewa Ziętek czy Andrzej Kopiczyński. Akcja komedii 

rozgrrwa się naprzemiennie w dwóch miejscach -w pięknym 
wikrori.tńsk.im domu na wschodnim wybrzeżu, oraz ... 
w izbic przyję( szpitala psychiatry1..""Znego. 
Elwood P. Dowd (jJn Kobuszewski) micwa kłopory 

z odd.2ielan1cm rzeczywistości od fikcji. N:i co dzień 

prz)jaini się z olbrzrmich rozmi.irów król ikiem 

H:trve)'em. Spędza z n im niemal każdą chwi lę, najczęściej 

w okolicznych b;1rach, a dodać należy, że królik 6w n ic stroni 

od kieliszka. Siosrrl Elwooda, Vcra {Ewa Zięrck) rolerujc 

srru.1cję. dopóki jej br.u nie: zaczyn.i przedstawiać królik:t 

wszpckim znajomrm, co powoduje serię niewygodnych 
i lek.ko kompromituj~cych S)'tuacji towarzyskich. 

Zdesperowana Vcca wyhicra się do kliniki psychiatrycznej, 
aby oddać swojego uroczego i obdarzonego bujną 

""'')'ObrJŹnią br.ua pod opiekę świ:tcowcj stawy psych Larry, ale 
ro wł.i.śnic ona zosrajt uznana za chorą ... 

< - - - -- · -

KIEDY HARRY POZNAł SALLY 
„Kiedy Harry pozn.1ł Sali{ ro :::abawn.1 i \VZrus:::ająca 

opowicś~ o długo rodz:Jcej się miłośi.:i między dwojgiem 

ludzi. \Vyrazisrc i mocne dialogi oraz komi:::m srru.1Lyjnr 
w =cst.lwicniu ze zn.akomir;i, obsad~ .1krorsk.J. (w 
rolach głównych Pawd J\ilabszyński i M:trra Żmuda
T rzcbi.uowsk:t) dodają warszawskiemu przedstawieniu 
pikJ.nrerii. 

Prcmicr:l szruki odbyła się w Lond)'l1ic LO lurego 2004 
nil.u w ll1earre Royal Haymarkcr. \.\/czcśniej, w 1990 roku, 
sccnd.riusz do filmu „When HJrry mer S:-illy" z ud:::iJ!cm 

Bdliego Crysr:ila i Meg Raran otrzymał nominację do 

Osk:ir;:i, bijąc rekordy popul.1rno.ści n.1 cJł)•m świecie! 

Czy możliw.1 jest przyjafr1 i r)1!ko prz>jaźń międZ)' kobicr-1, 
a mężczyzną: A z drugiej scrony, czy ci~głc kłómic, 

napięci.1, i.skrzą.ce złośliwości .są w stJ.nie przerodzić się 
w prawdziwą mi.łoś(~ Oco na scenic m.:imy zderzęnie 

dv.:óch różnych świaropoglądów i komplcmie odmicnnrch 

.sposobów na żrcie. z jednej srronr obserwujemy obraz 

dobrze =org.rnizowanej i poukbdanej Sally, z drugiej 

zaś rozr:lrgnioncgo i pełnego emocji, Harrcgo. kh 

każde sporkanic ro prawdziwa emocjonalna mieszanka 
wrbuchowa, wobec której nic nu.1żlia pozo.sra. obojęrnym. 

.Kiedy Harr)' poznał Sallr" ro najpopubrnicj.sz:i. komcdi:i 
rom:imp::::na, jaką .ikrualnic możnJ zobJczyć na deskach 
warszawskich ce.itrów. 

CO JA PANU ZROBIŁEM, PIGNON? 
hJ.ncuska fars.1 kry111in.1ln.1. o niezwykle w;i,rrkiej akcji. 

szybkim cemp1e i ::..lSk.ikuj~crch =mi.1.0ach syruJ.cji. Jcdn.t.k 
prawdziw~ „v.:i,icnk.1 na corcie'" jc~r ru miscrzowski popi~ 

.1krorskicgo warszr.uu P.1wł.1 \V.1wrzcckiego i Gr.:cgor=a 

\Vons.1. To jeden = trch spekrakli. krórc w ("t(.'lllnO możn~ 

polcc.1ć ~wo1m z1ujomym. 

\V pcwnrin podp:tryskim mi.t."tcczku zmohili=ow.mo 
WSZ)'SCkic sil)" porządkowe, do S.JdU bowiem 111.l hp: 
dow1i:z1on>' ~wi,1dc-k zcznaj.JL1' pr.::eciwko wysoko 
posc.iw1011ym pr=csrępt:o111. Proces ści~gn.Jł uw:igę 

przedsr.1w1cicli mcdiliw, dumnie przybyłych na m.icj~ce 

::darzenia. SJ.mych fotografów sr.1wiło się cu kilk.:1 
serek. Akcj.1 pr.:cdsr.rn:icnia rozgryw.1 się w hocdu 

US}'fUl.lw.mym n.1przcow budrnku !-~du. ivlclJują się 

w nim dw.tj mę~czr::ni: F-r.mcois Pignon-z.1wodowy forogr.1f 
i Ralf Nlibn, z:.1,vodO\V)~-- morderct. R.11f ocrzym.11 
zlecenie wp:łiminow.lniJ. nicwygodnt:go <l.lJ ntJłii świJdb, 

J P1gnon tcorcrrcznie mJ zrobić zdj~ci;i dl.1 swojej g.1zcrr 

Teoretycznie, bo jego prawdziwa morywai:ja jt-sr zupełnie 
inna - chce odzysk.:tl{ żonę, krórJ :::ostawib go dl.1 swojego 

pS)'t:hi.ury. \V razie niepowodzeni.a bic:dnr ni..:ud;11.:znik 
gor~cst odebrJĆ sobie ;:yóe. 

R.1lf i l'ignon orrzymuj;i sąsi>duj-1ce ze sob-1 pokoJ<· Dzid'! 
ich rrlko 2amkn11;rc 1u klu1..-.: drzwi. Kicdr re dr=wi 1uglc 
się otworzą, n.1jwyżs:rnj kJ.isy farsowa nu~zyncria zosr;i,nic 
wprawionJ w ruch .. 
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O CO BIEGA? 
Uroczy obraz angielskiej prowincji okresu Siewy 
o Anglię. Przewroma hiscoria pewnego eleganckiego 
i przystojnego pasrora (Grzegorz Wons) i jego młodej 
żony, byłej aktorki, która swoim nieposkromionym 
temperamentem przysparza mu widu kłopotów ( Lucyna 
M•lec). Zachowanie rej c.kscenrrycznej damy budzi wiele 
zastrzeżeń wśród mieszkańców miasteczka, a zwłaszcZ3. 
u miejscowej bigotki, w którą. wciela się znakomita Ewa 
Ziętek. Początkiem wielu nieporozumień i zabawnych 
syruacji jest przypadkowe spotkanie żony pastora z jej 
byłym partnerem scenicznym, który dla kilku chwil z dawną 
ukochaną, gotów jesc nawet dopuścić się dezercji (w tej roli 

Paweł Wawrzecki). 
W przedstawieniu obserwujemy całą gałcri~ postaci 
charakterysrycznych dla rypowych fars; jest więc pasror, 
biskup, sierż.i nr angielski, a nawet gotowy na wszyscko 
niemiecki żołnierz, zbiegły z obozu jenieckiego (Maciej 
Kujawski). który wprowadza na scenę napiętą atmosferę 
z wątkiem kryminalnym. Poza dużą dawką humoru, 
widzowie mogą więc też liczyć na prawdziwy dreszczyk 

emocji ... 
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PRZYJAZNE DUSZE 
Do urokliwego domu pod Londynem, wprowadza się 
młoda para, właśnie spodziewająca się dziecka. On -
początkujący pisarz powieści kryminalnych, ona - ciepła, 
dobra i kochająca dziewczyna, całkowicie oddana pasji 
męża. Nie wiedzą, że ich nowe rodzinne gniazdko kryje 
w sobie pewną tajemnic~ Cały czas bowiem dom 
zamieszkują tragicznie zmarli poprzedni właściciele. 
Jack i Suzie to para duchów, uwięziona między światami, 
i mocno ingerująca w codzienne życic nowych mieszkańców. 
Z czasem okazuje się, Ze obie pary nie tylko wzajemnie 
się uzupełniają, ale i reprezenrują wszystkie swoje 
niespełnione pragnienia. Sytuację komplikuje pojawienie 
si~ matki Mary, zupdnie nie akceprująccj pasji zięcia, 
a także Anioła Stróża, hóry dla wszystkich bohaterów ma 
zadania od samego ... Szefa . 
"Przyjazne dusze" ro przepiękna opowieść o marzeniach, 
przemijaniu i życiu„. po życiu. Konfrontuje entuzjastyczną, 
młodzieńczą i wręcz naiwn~ miłość Mary i Simona, z 
dojrzałym i doświadczonym, choć bynajmniej nie wyblakłym 
uczuciem Jacka i Suzic.„Przyjazne dusze" to przedstawienie, 
które, jak niewiele komedii potrafi wyzwolić jednocześnie 
szczery śmiech, a chwilę później łzy wzruszenia - i to nie 
rylko wśród rych najbardziej wrażliwych widzów. 
Znakomita fa.buła w tradycyjnej teatralnej scenerii, 
a nade wszystko wyjątkowa okazja, by zobaczyć na scenie 
legendy polskiego akrorsrwa - Jana Kobuszewskiego, czy 
Wojciecha Pokorę. którym partnerują gwiazdy młodego 
pokolenia. 

OSlELATA 
Akcja komedii Mfrhada Frayna toczy się w murach 
szacownego Oxfordu podczas jubileuszowego spotkania 
absolwentów cej uczelni. To świetna okazja, by pochwalić 
się: pozyskanym srarusem społecznym, ale też by porównać 
swe docychczasowe osiągnięcia ze zdobyczami dawnych 
kolegów. 

Zgromadzeni z rozrzewnieniem wspominają. młodzieńcze 
lata, a w miarę wypijanych drinków coraz łatwiej wchodzą 
w swoje szkolne role, zachowując się, jakby czas dla nich 
zatrzymał się w miejscu. Pomimo cego, głównym tematem 
ich rozmów jest właśnie przemijanie. .. Spotkanie ludzi 
z różnymi doświadczeniami życiowymi i karierami 
zawodowymi to spore wyzwanie towarzyskie, którego 
z pewnością większość z nas doświadczyła na własnej 

skórze. Powsujące wówczas syruacje bywają kłopotliwe, 

wzruszające, ale i zabawne zarazem. 
"Ośle łata" zostały wyróżnione nagrodą Stowarzyszenia 
Te.rrów West Endu za najlepszą komedię. To 
przedstawienie, które dziś, w okresie popularności portali 
typu nasza klasa nabiera szczególnego znaczenia. Szalenie 
zabawny i wciµ akmalny tekst oraz wspaniałe kreacje 
aktorskie - czy można chcieć wię:cej, by dobrze bawić się w 

Teatrze~ 

SZALONE NOłYCZKI 
Amerykańska komedia współczesna, której akcja dzieje się 
w salonie fryzjerskim mistrza grzebienia i nożyczek - Tonia 
Wzięcego (nazwisko wiei• mówiące .. . ). 
Tonio wynajmuje zakład od mistrzyni fortepianu Izabeli 
Richter. Pewnego dnia Pani Richcer zostaje zamordowana 
w swoim mieszkaniu, znajdującym się ruż nad salonem 
Tonia. Ten nieoczekiwany zwroc wydarzeń ujawnia wicie 
skrywanych tajemnic, których rozwiązaniem zajmie 
się profesjonalny śledczy. w asyście samych widzów. 
Autor szruki bowiem, główną rolę powierzył właśnie 

publiczności. Od jej błyskotliwości zależy rozwój wydarzeń, 
a w konsekwencji równici: zakończenie przedst:iwicnia. 
To znakomiry spektakl, przy kcórym publiczność Kwadratu 
bawi się doskonale od kilkunastu, zapełniając widownię po 
brzegi! 
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