
CMYK

ggADEKWATNY
ul. Kanonia 8/1 (Stare Miasto)
tel. 831-85-67

Skàpiec
6 VII

ggATENEUM
ul. Jaracza 2, 
tel. 625-73-30

SCENA G¸ÓWNA
SCENA 61
SCENA NA DOLE
nieczynny

ggBAJ
ul. Jagielloƒska 28, 
tel. 818-08-21

nieczynny

ggBUFFO
ul. Konopnickiej 6, 
tel. 625-47-09

Testosteron 
9 VII

ggCOLLEGIUM 
NOBILIUM
ul. Miodowa 22/24, 
tel. 831-02-16 w. 137 lub 168

SCENA G¸ÓWNA
SALA IM. J. KRECZMARA
nieczynny

ggDRAMATYCZNY
pl. Defilad 1, 
tel. 656-68-65

SCENA IM. HALINY MIKO¸AJ-
SKIEJ
nieczynny

ggGULIWER
ul. Ró˝ana 16, 
tel. 845-16-76

nieczynny

ggKOMEDIA
ul. S∏owackiego 19, 
tel. 833-68-80, 833-96-10

¸ó˝ko pe∏ne cudzoziemców
5 VII, 7 VII g. 19

ggKWADRAT
ul. Czackiego 15/17, 
tel. 826-23-89

S∏uga dwóch panów
3, 4, 5, 6, 8, 9 VII g. 19.30

ggLALKA
pl. Defilad, 
tel. 624-85-65

nieczynny

ggMA Y̧
ul. Marsza∏kowska 104/122, 
tel. 826-18-49

nieczynny

ggNARODOWY
pl. Teatralny 1, 
tel. 692-02-00

SALA BOGUS¸AWSKIEGO
SCENA PRZY WIERZBOWEJ
nieczynny

ggNA WOLI
ul. Kasprzaka 22, 
tel. 632-00-05

nieczynny

ggNOWY
ul. Pu∏awska 37/39, 
tel. 849-89-89

nieczynny

ggOCHOTY
ul. Reja 8
tel. 825-36-46

John & Mary
3, 4, 5, 6 VII g. 19

ggWIELKI – OPERA 
NARODOWA
pl. Teatralny 1, 
tel. 692-02-26 i 56

SALA M¸YNARSKIEGO
nieczynna

ggPOLSKI
ul. Karasia 2, 
tel. 826-79-92

nieczynny

ggPOWSZECHNY
al. Zieleniecka 20, 
tel. 818-25-16

DU˚A SCENA
MA¸A SCENA
nieczynny

ggRAMPA
ul. Ko∏owa 20, 
tel. 679-89-76

nieczynny

ggROMA
ul. Nowogrodzka 49, 
tel. 628-03-60

nieczynny

ggROZMAITOÂCI
ul. Marsza∏kowska 8, 
tel. 629-87-04

SCENA PRZY UL. 11 LISTOPA-
DA 22
Islands in the Stream – Teatr
Derevo
3, 4, 5 VII

ggSABAT
ul. Foksal 16, 
tel. 826-23-55

nieczynny

ggSCENA 
PREZENTACJE
ul. ˚elazna 51/53, 
tel. 620-82-88

nieczynny

ggSTARA 
PROCHOWNIA
ul. BoleÊç 2, 
tel. 635-89-64, 636-36-24

nieczynny

ggSTUDIO
pl. Teatralny 1, 
tel. 620-21-02

nieczynny

ggSYRENA
ul. Litewska 3, 
tel. 628-50-93

DU˚A SCENA
nieczynny

ggWSPÓ¸CZESNY
ul. Mokotowska 8, 
tel. 825-59-79

nieczynny

gg˚YDOWSKI
pl. Grzybowski 12/16, 
tel. 620-62-81

nieczynny

na afiszu

CZWARTEK, 3 LIPCA 2003 teatr10 po godz nachi
kGGOOÂÂCCIINNNNIIEE

mPPRREEMMIIEERRAA

NASZE STOPNIE: 
H = szkoda czasu i pieni´dzy
H H = skoro nie ma wyboru 
H H H = udany wieczór
H H H H = obowiàzkowo

JOHN I MARY H H

(Mervyn Jones) re˝. Bo˝ena 
Stryjkówna i Tomasz M´drzak,
wyk. Agnieszka Sitek i Tomasz
M´drzak
Komedia romantyczna o parze
m∏odych ludzi, którzy poznajà si´
na przyj´ciu, po czym sp´dzajà
ze sobà noc. Nic o sobie nie 

wiedzà, ale stajà przed wielkà
szansà...
OCHOTY

SKÑPIEC
H H

(Molier) re˝. Krzysztof Zaleski,
wyk. Piotr Fronczewski, Pauli-
na Kinaszewska, Katarzyna ¸o-
chowska-Mazurek, Grzegorz Da-
mi´cki
Niezmiennie aktualna komedia
o niepohamowanej pasji bogace-
nia si´ i strachu przed utratà ma-
jàtku. 60 min.
ADEKWATNY

TESTOSTERON H H

(Andrzej Saramonowicz) re˝.
Agnieszka Gliƒska, wyk. Adam
Krawczuk, Rafa∏ Rutkowski, Mar-
cin Perchuç, Maciej Wierzbicki,
Krzysztof Stelmaszyk, Robert Wi´c-
kiewicz, Tomasz Karolak. 
M´ska riposta na literatur´ spod
znaku Bridget Jones. Pan m∏ody wy-
stawiony do wiatru przez pann´
m∏odà opija smutki w towarzystwie
ojca, brata, przyjaciela i... oblubieƒ-
ca niedosz∏ej ̋ ony. Dajà upust swo-
im kompleksom i ˝alom do kobiet,
pointujàc je co i rusz jednà z∏otà
myÊlà: „Wszystkie kobiety to suki.”
BUFFO

omówienia

Islands in the Stream
Derevo
3-5 lipca, bilety 15-35 z∏

W Warszawie goÊci zespó∏ te-
atralny Derevo, wyrastajàcy

z nurtu rosyjskiego teatru awangar-
dowego, a obecnie dzia∏ajàcy w Dreê-
nie. Anton Adasiƒski, za∏o˝yciel De-
reva, pracowa∏ niegdyÊ w s∏ynnym
teatrze klaunów Licedej. Nast´pnie
wspó∏tworzy∏ w Leningradzie Awi´
– grup´ awangardowych muzyków
i aktorów. 

Studio Derevo za∏o˝y∏ Adasiƒ-
ski w 1988. Teatr szybko zdoby∏ roz-
g∏os w ca∏ej Europie, otrzyma∏ m.in.
nagrod´ w Edynburgu. Cz´sto go-
Êci∏ te˝ w Polsce (m.in. na krakow-
skim festiwalu „Reminiscencje” i po-
znaƒskiej „Malcie”), gdzie sta∏ si´
bardzo popularnà i cenionà przez
teatromanów grupà. Derevo nawià-
zuje do amerykaƒskiej i europej-
skiej awangardy taƒca wspó∏czesne-

go i japoƒskiego taƒca Butoh.
W przedstawieniach zespo∏u poja-
wiajà si´ elementy teatru dell’arte,
cyrkowych gagów i pantomimy. 

W teatrze RozmaitoÊci Derevo
prezentuje swój najnowszy spektakl
„Islands in the Stream”. Re˝yserem
przedstawienia jest lider grupy An-

ton Adasiƒski. Muzyk´ skompono-
wa∏ Roman Dubinnikow. Wyst´pu-
jà: Tatiana Chabarova, Elena Jaro-
waja, Oleg ˚ukowski, Anton Ada-
siƒski. INC

Recenzj´ spektaklu czytaj w dzisiejszym ˚W 
na str. 14

Ga∏àê z drzewa awangardy

Wpadki Trufaldina
Teatr Kwadrat
3-6 VI, 8-9 VI, godz. 19.30
bilety 20-50 z∏

Mimo ˝e w innych teatrach roz-
pocz´∏a si´ ju˝ przerwa urlo-

powa, na afisz teatru Kwadrat wesz∏o
nowe przedstawienie „S∏uga dwóch
panów”. To komedia Carlo Goldonie-
go, równie barwna jak jej autor, je-
den z najwybitniejszych dramatopi-
sarzy w∏oskich. Goldoni, zwiàzany
g∏ównie z Wenecjà, gdzie mieszka∏
przez wi´kszoÊç ̋ ycia, by∏ z zawodu
adwokatem i doÊç póêno zwiàza∏ si´
z teatrem. Nie mogàc znieÊç nagon-
ki swych literackich rywali, wyjecha∏
do Pary˝a i pozosta∏ tam do koƒca
˝ycia. W∏oski teatr wiele mu zawdzi´-
cza – odÊwie˝enie, nadanie wi´kszej
roli wartoÊciowemu literacko, dopra-
cowanemu tekstowi na scenie, odej-
Êcie od zmanierowanej improwizacji
w stylu commedia dell’arte. Goldo-
ni pog∏´bi∏ psychologi´ i indywidu-
alizm bohaterów. Opiera∏ swoje ko-
medie na zajmujàcej, dobrze skon-
struowanej intrydze, jego dialogi od-
znacza∏y si´ naturalnoÊcià podobnà
do tej, jakà znaleêç mo˝na w nurcie
plebejskiej farsy.

Akcja „S∏ugi dwóch panów” roz-
grywa si´ w XVIII-wiecznej Wene-
cji, podczas karnawa∏u, przeplata-
na jest wi´c taƒcem, Êpiewami i wy-

st´pami aktorskiej trupy. Jak przy-
sta∏o na komedi´, która wysz∏a spod
pióra Goldoniego, pe∏no w niej za-
bawnych nieporozumieƒ i pi´trzà-
cych si´ perypetii, w jakie wik∏ajà
si´ zakochani. Ich losy komplikuje
zwinny Trufaldin, który s∏u˝àc dwóm
panom naraz, myli ich polecenia
i utrudnia sprawy wymagajàce dys-
krecji i taktu. Spektakl wyre˝ysero-

wa∏ Waldemar Matuszewski. W ro-
li Pantalona wyst´puje sam Jan Ko-
buszewski. Oprócz znakomitego ak-
tora w przedstawieniu wyst´pujà
równie˝ inni, darzeni sympatià przez
szerokà publicznoÊç, artyÊci, m.in.
Lucyna Malec, Barbara Rylska, Mag-
dalena Stu˝yƒska, Ewa Zi´tek, Je-
rzy Turek i Grzegorz Wons.

INC

W roli Pantalona wyst´puje sam mistrz, Jan Kobuszewski
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„Islands in the Stream” to najnowsze przedstawienie grupy Derevo
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Derevo nawiàzuje do amerykaƒskiej i europejskiej awangardy taƒca wspó∏czesnego
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J u˝ po raz dwunasty rusza jedna
z ulubionych letnich imprez

warszawiaków, Konkurs Teatrów
Ogródkowych. Organizatorem jest
fundacja Kultura Tutaj Obecna, dy-
rektorem naczelnym i artystycz-
nym Andrzej Tadeusz Kijowski.
Tak jak w ubieg∏ym roku, pierw-
szym etapem przeglàdu b´dzie pre-
zentacja spektakli bioràcych udzia∏
w konkursie. Oglàdaç je mo˝na
w ka˝dy poniedzia∏ek w kawiarni
Lapidarium (ul. Nowomiejska
6/8). PublicznoÊç sama decyduje
czy dany spektakl powinien byç po-
kazany jury. Pod koniec sierpnia
wybrane przez widzów przedsta-

wienia (wyró˝nione nagrodà pu-
blicznoÊci) do∏àczone zostanà do
grona tych ju˝ zakwalifikowanych
przez organizatorów. Konkurs
przeniesie si´ wówczas do Dolinki
Szwajcarskiej. 

W repertuarze KTO znalaz∏y
si´ m.in. program kabaretu „Kuzy-
ni” z Krakowa, „Wiedêmy” Ivano-
vskiego Teatru Lalek z Rosji, „Ma-
quina Infernal” Grupy Teatralnej
Bez Ziemi z Bia∏egostoku. Odb´-
dzie si´ te˝ Parada Dionizyjska.
A ju˝ w najbli˝szy poniedzia∏ek
obejrzeç mo˝na „Ferdydurke” Sto-
warzyszenia Studio Teatr Test
(godz. 19). INC

letnia scena

Czas ogródków


