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Komedie lata
8-12 sierpnia 
Teatr Na Woli
bilety 20-35 z∏

Wcià˝ trwa przeglàd Komedie
lata. Jutro w jego ramach wy-

stàpi krakowski kabaret Kuzyni wy-
ró˝niony wieloma nagrodami za es-
tradowe dokonania (m.in. Grand
Prix 2002 Festiwalu Sztuki Estrado-
wej, Grand Prix PAKA 2000 i Grand
Prix Mazurskiego Lata Kabaretowe-
go „Mulatka”). Show „Bardzo do-
bry”, który Kuzyni poka˝à warszaw-
skiej publicznoÊci, ociera si´ o sztu-
k´ cyrkowà i komicznà. Na scenie
pojawi si´ iluzjonista, tancerki, akro-
baci, klowni, piosenkarz estradowy,
konferansjer, poeta, treserka dzikich
zwierzàt, a nawet... striptizerka. B´-
dzie nieco bia∏ej magii, fajerwerków
i sporo niespodzianek. A wszystko
to za sprawà czwórki wykonawców:
Anety i Andrzeja Talkowskich, Grze-
gorza ˚y∏y i Roberta Turleja.

Artystów sto∏ecznych reprezen-
towaç b´dà na przeglàdzie popular-
na aktorka Ewa Kasprzyk (znana
choçby z filmów „Kogel-mogel” czy
„Komedia ma∏˝eƒska”) i Zbigniew
Suszyƒski (grajàcy w „Ostatnim
dzwonku” czy telenoweli „Adam
i Ewa”). „Tej nocy albo nigdy” An-
ne-Marie Etienne to komedia mi∏o-
sna z wàtkiem kryminalnym. W go-
ràcà, deszczowà noc na po∏udniu
Francji inspektor policji przez wie-
le godzin przes∏uchuje pi´knà ak-
tork´. Ukrywa przy tym pewien se-
kret, trzymajàc widza do samego fi-
na∏u w napi´ciu i zaciekawieniu.
Spektakl jest samodzielnà produk-
cjà Kasprzyk i Suszyƒskiego.

Ostatnim spektaklem tegorocz-
nej edycji Komedii Lata b´dzie „Ber-
liƒska rewia kabaretowa” m∏odego

krakowskiego re˝ysera ̧ ukasza Czu-
ja, którà oglàdaç mo˝na na co dzieƒ
w nowohuckim Teatrze Ludowym. 

Spektakl przenosi widzów w la-
ta 20. i 30. ubieg∏ego wieku, czas
ÊwietnoÊci niemieckich kabaretów.
Erupcja artystycznej swobody, wy-
zwolonego seksu, scenicznej grote-
ski i purnonsensu. Pojawià si´ pio-
senki z repertuaru takich gwiazd
jak Marlena Dietrich, a w jednej
z g∏ównych ról zobaczymy Janusza
Radka, laureata tegorocznego Prze-
glàdu Piosenki Aktorskiej we Wro-
c∏awiu za znakomite wykonanie utwo-
ru „Ja jestem wamp”, pochodzàce-
go w∏aÊnie z tego spektaklu.

IZA NATASZA CZAPSKA

Sensacyjnie i cyrkowo

Kto kogo zje na pe∏nym morzu?

Wramach nieustajàcego Konkur-
su Teatrów Ogródkowych

w najbli˝szà niedziel´ obejrzeç mo˝-
na Teatr Tradycyjny z Krakowa.
W kameralnym spektaklu „Bileter-
ka”, opartym na sztuce Arnoszta
Goldflama, ka˝dy z widzów jest ko-
lejnym partnerem dla aktora. To opo-
wieÊç o zwyk∏ym pracowniku kina,
którego przepe∏nia energia i pomy-
s∏y na ˝ycie, a poczucie ca∏kowitej

wolnoÊci mo˝e doprowadziç do ka-
tastrofy. Wyst´pujà: Tadeusz Han-
kiewicz i Dagmara Foniok. 

Przedstawienie z Jeleniej Góry
pt. „Na pe∏nym morzu” to znakomi-
ta jednoaktówka S∏awomira Mro˝-
ka. Oto trzech rozbitków na tratwie,
z dala od Êwiata i ludzi. Nie majà po-
˝ywienia, wi´c jeden z nich musi zo-
staç zjedzony. Który? Rozpoczyna
si´ bezpardonowa walka o to, kto

b´dzie ofiarà. Re˝yseria i opracowa-
nie muzyczne – Krzysztof Prus. Wy-
st´pujà: Robert Dudzik, Jacek Gron-
dowy, Grzegorz Cinkowski. INC
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godzina

NIEDZIELA, 10 SIERPNIA

Cafe Lapidarium, 
ul. Nowomiejska 6/8

bilety 10-15 zł

ggBUFFO
ul. Konopnickiej 6

Ukochany kraj... 
czyli PRL w piosence
12, 13 VIII, 
godz. 19

ggLETNIA SCENA
LAPIDARIUM
ul. Nowomiejska 6/8

„Bileterka” Teatr Tradycyjny
(Kraków)
10 VIII, godz. 19
„Na pe∏nym morzu” 
Teatr Jeleniogórski 

(Jelenia Góra)
10 VIII, godz. 20

ggNA WOLI
ul. Kasprzaka 22

III przeglàd Komedie lata
„Bardzo dobry” – kabaret
Kuzyni (Kraków)
8 VIII, godz. 19
„Tej nocy albo nigdy” –
Produkcja i wykonanie – Ewa
Kasprzyk i Zbigniew Stu˝yƒski
10 VIII, godz. 19
„Berliƒska rewia
kabaretowa” – Teatr Ludowy 
z Nowej Huty 

(zakoƒczenie III przeglàdu
„Komedie lata”)
12 VIII, godz. 19

ggOCHOTY
ul. Reja 9

John & Mary
7, 8, 9, 10 VIII, godz. 19

ggSYRENA
ul. Litewska 3

Polaków ˝ycie seksualne
7 VIII, godz. 19
Jacques Brel
8, 9, 10 VIII, 
godz. 19

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

JACQUES BREL ★★★
wyk. Robert Kudelski
Piosenki Jacquesa Brela Êpiewa Ro-
bert Kudelski, absolwent ¸ódzkiej
Szko∏y Filmowej, laureat I Nagro-
dy na Festiwalu Piosenki Francu-
skiej ’97 i Przeglàdu Piosenki Ak-
torskiej ’98.
„Chcia∏bym w tym spektaklu byç
poÊrednikiem mi´dzy publicznoÊcià,
ich odczuciami a prostà muzykà,
dobitnoÊcià i klarownoÊcià tekstów
Brela. Jego piosenki mówià o naj-
prostszych uczuciach, ale nie tylko
o tych pi´knych, równie˝ o ˝àdzy,
buncie, chamstwie, g∏upocie, za-
zdroÊci” – mówi m∏ody artysta. 
SYRENA

JOHN I MARY ★★
(Mervyn Jones) re˝. Bo˝ena Stryj-
kówna i Tomasz M´drzak, wyk.
Agnieszka Sitek i Tomasz M´drzak
Komedia romantyczna o parze m∏o-
dych ludzi, którzy poznajà si´ na

przyj´ciu, po czym sp´dzajà ze so-
bà noc. Nic o sobie nie wiedzà, ale
stajà przed wielkà szansà...
OCHOTY

POLAKÓW ˚YCIE 
SEKSUALNE ★★
re˝. Andrzej Zaorski, 
wyk. Alina Janowska, Jan Kociniak,

Krystyna Sienkiewicz, Katarzyna
Skrzynecka 
Spektakl kabaretowy oparty na tek-
stach: Juliana Tuwima, Ryszarda
Marka Groƒskiego, Mariana Hema-
ra ukazuje jak ró˝nie w Polsce mó-
wiono o erotyce – od czasów przed-
wojennych do dzisiaj. 
SYRENA

omówienia

teatr CZWARTEK, 7 SIERPNIA 2003 po godz nach 11i

Katarzyn´ Skrzyneckà mo˝emy oglàdaç w Syrenie
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Dagmara Foniok w „Bileterce”, obok scena ze spektaklu „Na pe∏nym morzu”
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Ewa Kasprzyk w komedii „Tej nocy
albo nigdy”
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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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OFERUJE:
☛ kanapki, tartinki, drobne przekàski zimne i goràce,

dania obiadowe i dostarcza do biur

w∏asnym transportem
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Krakowski kabaret Kuzyni przywozi show „Bardzo dobry”
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Pierwszy pokaz w nocy z 7 na 8 sierpnia, godz. 0.01
Sprawdê to:

• Najwi´kszy ekran w Warszawie
• Najlepsza jakoÊç dêwi´ku
• Dolby Digital Surround SR, EX!

ul. Z∏ota 8, 00-019 Warszawa
telefoniczna rezerwacja biletów 828-38-88

e-mail: relax@kinoplex.pl


