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Kolacja dla g∏upca
czwartek, 24 lipca 
– niedziela, 27 lipca
godz. 19, bilety 40 z∏
Teatr Ateneum

Jednym z niewielu spektakli, któ-
re mo˝na jeszcze zobaczyç w War-

szawie podczas przerwy wakacyj-
nej jest „Kolacja dla g∏upca” w Te-
atrze Ateneum. Farsa Francisa Ve-
bera by∏a przed kilkoma sezonami
jednym z najwi´kszych hitów fran-
cuskich scen, a od dwóch lat cie-
szy si´ te˝ du˝à popularnoÊcià w
Warszawie. Tytu∏owa „Kolacja dla
g∏upca” to osobliwa zabawa, jakiej
oddaje si´ grupa znudzonych, nie-
co zblazowanych przyjació∏, repre-
zentantów klasy Êredniej. Na coty-
godniowe spotkanie jeden z nich
przyprowadza kogoÊ, kto spe∏nia
wszelkie warunki, by nosiç miano
idioty. Wyzwanie polega na tym, by
przebiç kumpla i na nast´pnà kola-
cj´ zaprosiç jeszcze wi´kszà ˝ycio-
wà niedorajd´. 

Pierre Brochant (Piotr Fron-
czewski), cz∏owiek sukcesu, wydaw-
ca bestsellerów, jest pewny swego

zwyci´stwa. Upatrzy∏ sobie zasuszo-
nego ksi´gowego Francoisa Pigno-
na (Krzysztof Tyniec) – wyjàtkowe-
go, jak si´ zdaje, frajera. Czy jednak
na pewno?

„Kolacja dla g∏upca” to rzadki
przyk∏ad farsy nie tylko brawuro-
wej, pe∏nej gagów i dowcipasów, ale

tak˝e inteligentnej i niosàcej g∏´b-
sze przes∏anie.

Spektakl wyre˝yserowa∏ Woj-
ciech Adamczyk. Oprócz wymienio-
nych aktorów wyst´pujà tak˝e: Ma-
rzena Tryba∏a, Sylwia Zmitrowicz,
Tadeusz Borowski, Marek Lewan-
dowski i Arkadiusz Nader. INC

Kto kogo?

Âwiat obok nas

To ju˝ czwarty tydzieƒ prezentacji
spektakli, na które mo˝e g∏oso-

waç publicznoÊç. Wieczór rozpocznie
grupa Teatr z Bia∏ogardu, która po-
ka˝e„Idiot´” Niny Paw∏owej.  Re˝yse-
rem jest  Arkadiusz Jaskulski. Nast´p-
nie grupa Muflasz z Gdaƒska wystà-
pi z przedstawieniem „Atlantikon” Le-
ona K. Mouflagesa. Re˝yseria – zbio-
rowa. Scenografi´ i kostiumy zapro-
jektowa∏a Heloiza Giza. W spektaklu
wyst´pujà Abelard Giza, Szymon Ja-
chimek, Wojciech Tremiszewski.

Grupa Muflasz powsta∏a w Gdaƒ-
sku w 2001 r. z inicjatywy trzech ak-
torów teatru Wybrze˝e. BezpoÊred-

nim powodem do uformowania Mu-
flasza by∏ tekst „Babich Do∏ów”. Ju˝
przy pierwszym spektaklu zarysowa-
∏a si´ linia programowa formacji: pró-
ba po∏àczenia niepowa˝nego kabare-
tu z „prawdziwym teatrem”. Zespo∏o-
wi przyÊwieca zasada – bawiç widza
i samych siebie, przy okazji przemy-
cajàc powa˝niejsze treÊci. 

„Babie Do∏y” pojawi∏y si´ tylko na
jednym konkursie – IV Ogólnopol-
skim Festiwalu Teatrów Studenckich
„WyjÊcie z Cienia” i otrzyma∏y tam wy-
ró˝nienie oraz Nagrod´ PublicznoÊci.

„Atlantikon”, z którym zespó∏
przyjecha∏ do Warszawy, mia∏ premie-

r´ w paêdzierniku ubieg∏ego roku.
Muflasze zdobyli dzi´ki niemu g∏ów-
nà nagrod´ V Festiwalu Teatrów Stu-
denckich „WyjÊcie z Cienia” oraz Na-
grod´ specjalnà im. Jana Paw∏a II, po-
nadto Wojciech Tremiszewski otrzy-
ma∏ za swojà rol´ g∏ównà nagrod´
m´skà. Od tej pory Muflasz pokazu-
je ów spektakl na wielu scenach w ca-
∏ym kraju, odnoszàc kolejne sukce-
sy. Ostatnie osiàgni´cia to g∏ówna na-
groda i nagroda publicznoÊci na Fe-
stiwalu Komedii Hi!Hi!Hi! w Skier-
niewicach oraz zakwalifikowanie
„Atlantikonu” do offowej cz´Êci Fe-
stiwalu Malta w Poznaniu, najwi´k-
szego festiwalu teatralnego w Polsce.

Atlantikon to ma∏y Êwiat, gdzieÊ
obok nas, z którego istnienia nawet
nie zdajemy sobie sprawy. Jak zapew-
niajà twórcy, spektakl jest próbà ∏à-
czenia kabaretu z teatrem „powa˝-
nym”, wariackiego Êmiechu ze zda-
rzeniami, które na d∏u˝ej zostajà w pa-
mi´ci widza. Opowiada o potrzebie
bycia wolnym, o marzeniach, o ró˝-
nych sposobach na ˝ycie.

Organizator Konkursu Teatrów
Ogródkowych Andrzej Tadeusz Ki-
jowski szuka wcià˝ nowych form dla
urozmaicenia przeglàdu. W zesz∏ym
roku wraz z aktorem Stanis∏awem
Górkà pisa∏ piosenki, które podrzu-
ca∏ do wspólnego Êpiewania publicz-
noÊci. – Teraz podpatrzy∏em, jak m∏o-
dzie˝ ch´tnie Êpiewa przy karaoke
i postanowi∏em wykorzystaç t´ zaba-
w´ – mówi Kijowski. – Nasze teatral-
ne piosenki (dost´pne w plikach mp3
na www.kto.w.pl i www.kto.z.pl) zo-
stanà opracowane przez specjalizujà-
cà si´ w tego typu imprezach Ew´ Ka-
piƒskà i od 27 lipca od godziny 18.30
w ka˝dà niedziel´ b´dzie trwaç I War-
szawskie Teatralne Karaoke. Ma to
byç konkurs z nagrodami. Elimina-
cje w Lapidarium b´dzie oceniaç kom-
puter. Fina∏y w Dolinie Szwajcarskiej
poddane zostanà pod ocen´ jury.

IZA NATASZA CZAPSKA

11990000

godzina

NIEDZIELA, 27 LIPCA

Cafe Lapidarium
bilety 10-15 zł

teatr CZWARTEK, 24 LIPCA 2003 po godz nach 13i

Grupa Muflasz z Gdaƒska zaprezentuje „Atlantikon”

Piotr Fronczewski jako cz∏owiek sukcesu w „Kolacji dla g∏upca”
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"ATENEUM
ul. Jaracza 2, tel. 625-73-30
SScceennaa GG¸̧óówwnnaa
Kolacja dla g∏upca 
24, 25, 26, 27 VII g. 19
SScceennaa nnaa ddoollee
Krystyna Proƒko 
– nastroje we dwoje 
24, 25 VII g. 19.15

"KOMEDIA
ul. S∏owackiego 19, 
tel. 833-68-80, 833-96-10
Stosunki na szczycie 
24, 25, 26, 27 VII g. 19

"SABAT
ul. Foksal 16, tel. 826-23-55
Goràce rytmy lata 
– spektakl rewiowy
24, 25, 26 VII g. 20

"SYRENA
ul. Litewska 3, 
tel. 628-50-93
DDuu˝̋aa sscceennaa
In flagranti 
30, 31 VII g. 19
MMaa∏∏aa sscceennaa
Scenariusz dla trzech aktorek
24, 25, 26 VII g. 19 

Pozosta∏e teatry nieczynne

na afiszu

r e k l a m a  r e k l a m a  r e k l a m a  r e k l a m a

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

GORÑCE RYTMY LATA
!!

Spektakl rewiowy. Kolorowa, bo-
gata choreografia. Muzyka typo-
wo taneczna – samba. Wyst´puje
Tadeusz Ross z zespo∏em baleto-
wym Sabat SABAT

IN FLAGRANTI
!!

re˝ Cezary Morawski. Wyk. Piotr
Polk, Krzysztof Tyniec, Adrianna Bie-
drzyƒska, Gra˝yna Wolszczak, Mar-
ta Walesiak, Dorota Gorjainow.
Spektakl opiera si´ na komizmie
sytuacyjnym i b∏ahych konfliktach.
Panie dowiadujàc si´ o zdradzie

partnerów, podchodzà do tematu
jak do wyzwania rzuconego im
przez m´ski rodzaj. Na scenie roz-
grywa si´ prawdziwa walka p∏ci.
Kobiety rozbiorà panów do roso∏u
i to nie tylko w przenoÊni, wytyka-
jàc im wszystkie m´skie wady i nie-
cne uczynki SYRENA

KOLACJA DLA G¸UPCA
!!!

(Francis Veber) re˝. Wojciech Adam-
czyk, wyk. Piotr Fronczewski, Grze-
gorz Tyniec, Marzena Tryba∏a
Wspó∏czesna farsa. Kole˝eƒska za-
bawa kosztem bliêniego nieocze-
kiwanie przysparza dowcipnisiowi
mas´ problemów. ATENEUM

SCENARIUSZ DLA
TRZECH AKTOREK
!!

(Bogus∏aw Schaeffer) re˝. Bogus∏aw
Semotiuk, wyk.: Anna Deka, Doro-
ta Gorjainow, Iwona Cho∏uj

Zabawne lekkie przedstawienie.
Âcierajàce si´ Êwiaty: re˝ysera, kom-
pozytora i plastyka, planujàcych re-
alizacj´ przedstawienia teatralne-
go, sà êród∏em wielu starç, które
w sztuce mno˝à zabawne sytuacje.
Pozostawione przez autora miejsce
na improwizacj´, dodajàc materia-
∏owi literackiemu ˝ycia sprawia, ˝e
przedstawienie stanowi punkt wyj-
Êciowy do zaprezentowania koncer-
tu gry aktorskiej na Êmiech, ∏zy, wzru-
szenie i refleksj´. SYRENA

STOSUNKI NA SZCZYCIE
!!!

(Edward Taylor), re˝. Jerzy Boƒczak,
wyk. Dorota Kamiƒska/Agnieszka
Kotulanka, Aleksandra NieÊpie-
lak/Katarzyna Skrzynecka, Jerzy
Boƒczak/Wojciech Pokora
Komedia o urz´dniku z brytyjskich
wy˝szych sfer, który stajàc przed
szansà spo∏ecznego i zawodowe-
go awansu wik∏a si´ w afer´ o cha-
rakterze erotycznym... KOMEDIA

omówienia

Adrianna Biedrzyƒska gra w spektaklu „In flagranti”
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W Teatrze Komedia mo˝na obejrzeç  „Stosunki na szczycie”
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Biuro Handlowe
Warszawa
ul. Kasprzaka 25
tel. 691 80 21
fax 691 80 20
e-mail: cardinal@pgnig.pl

Biuro Handlowe
Warszawa

ul. Wolska 71/73
tel./fax 632 00 36

e-mail: catering@hello.waw.pl

ORGANIZUJE:
☛ obs∏ug´ gastronomicznà konferencji, narad,

szkoleƒ, zjazdów

☛ pikniki, bankiety, koktajle, przyj´cia

okolicznoÊciowe, business lunch, imprezy plenerowe

OFERUJE:
☛ kanapki, tartinki, drobne przekàski zimne i goràce,

dania obiadowe i dostarcza do biur

w∏asnym transportem
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