
Kierownik Artystyczny 
Edward Dziewoński 

h. 
Teatr „Kwadrat" 
Czackiego 15/17 



W REPERTUARZE : 

Stanisław Tym - Rozmowy przy wycinaniu lasu 

Francis Veber - Podłuzna walizka 

Pierrette Bruno - Peps1e 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 

Neil Simon - Boi vszcze kobiet 

(The l11t of the red-hot loven) 

PRZEDSTAWIAMY AUTORA 

TOM STOPPARD, 38- etn dramatopisarz an
g1elsk1, J t auto em s edm u sztuk teatralnych 
1 szeregu w dow k t ew1zy1nt<ch. Jego debiut d ra· 
maturg czny sztuk • Rosencrantz 1 Guildenstern 
me zy1ą" w kw1etn u 1967 roku na scenie Natio· 
nal Theatre w Londyn e - przyniósł mu z miejsca 
rozgłos a przez krytykę został uznany za naj
większe wydarzenie całego teatralnego dziesięcio
lecia Sztuka trafiła szybko na wiele scen zagra· 
nicznych, u nas grana była równiei, w lodzi. 

Nic dziwnego, że kaida premiera Stopparda 
przyjmowana jest odt d z baczną uwagą zarówno 
przez krywkę, 1nk 1 szeroką widownię . Toteż 

Stoppard swymi kole1nym1 pozyc1am1 stara się 

to zainteresowanie podtrzymywać. Jego następne 
sztuki, choć mniej JUZ moie głośne od debiutu 
- jak choćby „Wchodz wolny człowiek", „Pra
wdziwy inspektor Hound" czy najnowsze „Tra· 
westacie", gr ne z og omnym powodzeniem na 
scenie Teatru Aldwych - potwierdzają wysoką ran
gę autora, 1ego osobhw poczucie humoru, bły
skotl1wo~ć dialogu, n ezwykłe bogactwo języ

kowe. Bawi go przy tym zawsze 1ak gdyby pewne 
zacieranie granicy między f1kCJą a rzeczywistością 
oraz komentowan e tak eh sytuacji, a więc raczej 
typ komed11 mtelektualne1. 

„Życ e to hazard, gdzie ś?anse są straszliwie 
nierówn " - mówi Stoppard JUŻ w „Rosencrantzu 
1 Gu1ldcrstern1e" lubi wracać do tego t ematu. 
W „Prawdziwym insp:iktorze Dogu" odnajdujemy 
również problem stosunku krytyków do aktorów, 
zaznaczony JUZ przez Pierwszego Aktora w „ Ro
sencrantz I Guhdenstern nie żyją" . Tym razem 
ujęty jest może bardziej parodystyczn ie, ale za to 
potraktowany szerzej. I właśnie dzięki ternu mo

żemy chyba z te1 komedii wyczytać więcej n iż 

zgrabną satyrę na pewien schematyzm krymina
łów I założoną przez ~1at sceny ogranic:mość 
i wza1emrui zawlić krytyków. 
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