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Sezon w, ·rzeczywi$cie 
Teatrze . Nowy.m 

Prnrwę waltacyJnlt scena prsy at Dąbrowskiego ros
poesyna 19 lipca. Będlł to pierwsze wakacje po przeprowa
dzenia się do teJ pięknie odnowionej siedziby. 

.- W nietypowym dla pra
f:J teatralnej _ terminie -
mówi dyr. ~Ila C7wińska 
- rozpoczęfiśiiiraezoo, bo 20 
Cl"Ud:lia. Za to otwarliimy Co 
naraz trzema premierami: „A 
Jak królem, a Jak kałem bę
ddeu'" Nowaka, „Glcaotaml 1 
,_.. Pirandella i ,,Smłercq 
Tvełklna" Suchowo-Kobyli
na. , Dwie kolejne premiery 
miijają<:ego sezonu, '° „Opera 
aa &rą rroae• Brechta i „Wa 
elawa dlieje'" Garczyi\skiego. 

• Zebr4lUcie toie~ per 
ellł100ł pubłic.molcf ł krvtvki 
~ lł4gł'Ód t4 te 1pektakla ... 

- Szczególnie cieszę się. ł.e 
obok Indywidualnych nagr64 
- Dl'ewno na fesłłwala w 
ltallssa, Jak I we Wrocławia 
- sdobyllśmy n~odJ' sespo
„we. A więc w krótkim cza
sie znaleźliśmy pokrycie na 
programowe tWierdzeoie. te 
idzie nam o stworzenie art711-
'7c1nle scalonego sesl>Oł•. 

• Jak miAąl rezon z punk
hł widzenia finan.sąwca~ 

- Zarówno frekwencja, Jak 
I wpływy ze aprzedanyeb bile 
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łów w duiym stopniu pnekro 
esyl7 pierwotne plan7. To po
zwalało nam :i; pewną swobo
dą manewrować repertuarem. 

• Jakie •&'tukł proponaje 
d11rekc;a Teatru N oioego u 
najbliżlzt1 1ezon1 

- QtWQr:i:ymy co insceniza
cJ1t ..Na dnie" Gorkiego w .ce
nografil Kazimierza Wlśolaka I 
mojej rril'serii. Kolejnymi 
premierami będ- „Blale noce„ 
Dostojewskiego w reżyserii 
stiudeota warszawskiej 1 PWST 
Marka. Kostnewsldere. „Jak 
waJD lłę podoba" Szekspira 
w reżyserii Janusza Nycsaka 1 
l'Ce:tografil córki słynnego 
rzeźbiar:i;a zakopiańskiego 
Urszuli Kenar. 

- Nowy role kalendarzowy 
r074>0CZnie się premierą jedne
go z utwor6w Ghelderode w 
rełysertł nuzero iwłatoweJ 
sławy ehoreorrafa Conrada 
Drzewtecklero I scenografU 
Krzysztofa Pankiewicza. Sta. 
nislaw Hebanowskl prz7goło
wuje 1peejalnle dla nas.ej 
sceny now7 przekład „Prome. 
teasa w okowach„ AJsehylo
sa. W związku z planowaną 
wspólnie z miesięcznikiem 
„Nurt" sesją, poświęconą gru 
pie poz:iańskich e._kspl'eSjonis-

tów „Zd:rój~ - "przewidujemy 
wystawienie . izt"uitl ·BmDa ze_ 
radlowieza ·, ...:... ' ;,Ł7ild ' · l księ
i7c". Podczas . tej sesji w Ga
lerii ·Nowej "i.irz-dz.liny ekspo
zy~je zegadłowiczianów; wypo
tyc:z:ony<:h przez muzeum w 
Gorzeniu Górnym. 

• Oprócz dzialalnolci Ga
leTłi Nowej ... 

- Rusza z całego grupa 
"Proaoenium", zrzes:i:ająca mło 
dych miłośników sceny. Prze-' 
widuje 8 spotkań 1 c7klu "O 
1:1tuce teatra". Jednocześnie 
wraz z miesięc:i:nikiem „Nurt" 
inicjujemy działalność „Nowe
ro Forum": popremierowych 
spotkań z ludźmi nauki - bę 
~ łączone z premierami stu
denckimi. 

• Ncutąpiłr jakiej zmiClłV 
IO UIJ)Ole1 

- Małień1two aktorskie Ra 
li.aa Pn7b)'laka 1 · Zb~nlew 
Iloma. wyjełdiaj- do KaU
aza. Powrócił do Po:i:nania Sd
wa.rd Warzecha, i:e S:i:czecina 
zaangażowaliśmy Jerzego Era 
1L Etatowymi scenografami 
po:t011tają Kazimiera Wiśniak 
I AndrseJ Sadowski. Januas 
Nyezak będzie o<! najbliższego 
sezonu etatowym reżyserem 
Teatru Noweio, którego kie
rownictwo literackie nadal 
spoczywa w rękach Mllaaa 
Kwłatkowskleco. 

• Sł11uelUm11 o projektach 
zacrraniern11ch wvstępów.~ 

- · W październiku wyjeżdża 
my z „Operą z:a trzy grosze" 
do NRD w związku z 25-le
ciem powstania tego państwa. 
później ze sztukami Nowaka i 
Suchowo-Kobyli:ta do Pract. 
Bratysławy I Brna, aby wziąć 
ud-ział w „Dniach Polskich". 

&ozmawłal: R. DANECKI 


