
Gościnne występy w stolicy 

Trzy razy .Kalisz„. 
Instytucja gościnnych wy

stępów nie jest (nie wiadomo 
zresztą dlaczego?) rozpow
szechniona w naszym kraju. 
zarówno jeżeli chodzi o wy
mianę zespołów, jak i udział 
w poszczególnych przedsta
wieniach wybitnych lub 
popularnych aktorów. W tej 
syt1,1acji poza „Warszawski
mi Spotkaniami Teatralnymi' 
rzadko u nas, na miejscu. 
mamy szansę obejrzenia te
go, co się rodzi za stołeczny
mi rogatkami. Każda wyjąt
kowa okazja jest przeto milE: 
widziana, a co najważniejsze. 
wzbudza dość powszechne za
interesowanie. Czego dowo
dem występy na scenie Tea
tru Ateneum zespołu Teatru 
im. W. Bogusławskiego z Ka
lisza. 

Mill goście przyjechali z trze
ma spektaklami - z góry nieja
ko stojąc na uprzywllPJo"aneJ 
pozycji. 011 pneszlo roku .iele 
lę bowiem mówi l nJe mniej pi

sze o "młodych w Kalico.1u' 1
• o 

kh śmiałych pos7ulclwanlach, od
krywczych spektaklach etc. etc, 
~tąd warszawskiej konfrontac Jl 
towarzyszyło szczególne z.aci„ha
wlenle. Daleka jestem od trgo. 
żeby uważać, iż takle wla llie 
konrrontac Je dają prawdLiu v l 
uctelny obraz p1·acy teatru na 
miejscu; wiadomo bowiem, że I 
pned•tawlcnla pn~·gotow~·" ane 
s11 dla konkretnego widza, a tak
te, te Ich k~ztalt ulega czasrm 
dziwnym przeobraźenlom zw1:1;a
nym 'T. miejscem, &'dzie ~le je 
prezentuje. Cza'flm są to pr ,en
hrazenla korzystne, bywa takż• 
odwrotnie! 

Trzy przedstawienia kali
$kie to : „Szewcy" Witkacei;~ 
w reżyserii Macieja Pru. i 
scenografii Lukasza Burnata, 
„Sluby panieńskie" także Pru 
sa i Burnata i • „Moralność 
pani Dulskiej" w reżyserii 
IzabeH qywi*5kjei i sceno-
tfiłu Zofii ierchowicz. 

Odmienne propozycje reży
serskie, odmienne tez wvdać 
by należało opinie, ale czy o 
oceny tu chodzi? Wydaje s ię. 
że prawdziwym sukcesem 
Teatru był fakt, że mv wszy
scy, którzyśm~' oglądali już 
kolejne prezentacje .. Sze\ '
ców". z niemałą frajdą zo
baczyliśmy ten spektakl. \v 
kolejności wystawień powo
jennej nasze.i historii na 
scenach zawodowych nosi ofi
cjalnie numer pierwszy. przed
stawienie kaliskie. Mogło i 
musiało porwac brawurą. 
młodzieńczością sprzężoną z 
świadomym wykonywaniem 
tzw. zadań aktorskich . Choć 
jego „odbitką" było przed
stawienie tych samych twór
ców (reżysera Macieja Prusa 
i scenografa Lukasza Burna
ta) w teatrze Atenenum w 
Warszawie, pierwowzór nieco 
się różnił, choćby w tak isto-

tnym momencie, jak zakoń
czenie. 

,.Sluby panień.!lkle" były dla 
nll'c<tOrych ozoklem; Jak ju:! po
wszechnil' wiadomo, wyproWQdz1l 
Pru~ wszystkich z saloniku pani 
llobrójskiej, umlejs~a wiając ak
cjr na podwórku, między •nop
kami słomy I kopkami siana, 
panny nieco rozrbral, chłopa

ków nieco „uchłopil"', rzecz cab\ 
rozgrywając ku uciesze i zaba
wie PT Publiczności. Kto si~ 
gorszył Jego sprawa, trzeba 
obiektywnie zauważyć, te pomysł 
się w takiej scenerii sprawdla, 
bo 70Stal przemyślany l przepro
wadzony konsekwentnie, szkoda, 
;te w paru miejscach nieco prze
rysowany. Równie obiektywnie 
trzeba jednak zauwatyć, te d o 
takiej zabawy zabrakło P rusowi 
pPlnej stawki akto„kiej no, I 
czasu by nieco wyszlłtowa~ eoł, 
co w tym spektaklu się przecle:ł 
liczy: frazy Fredrowskiego wier
s~a ! 

Był jeszcze trzeci spektakl 
- „Moralności pani Dulskiej", 
o którym mo7..na by pisać 
wiele. sprzeczając się z jego 
realizatorkami. Nie czas i 
m1eJsce po temu, wiadomo, 
że nie każdy tzw. dobry po
mvs! się sprawdza! 

W zespole Teatru im. W. 
Bogusławskiego wyróżnia się 
kilkoro aktorów zresztą 
wydaje się, że dziewczyny 
wiodą tu prym. Jeżeli nie 
wymieniam ich nazwisk, to 
czynię to w przekonaniu. że 
takie wyrozmenie byłoby 
przydatne przy dokładnej a
nalizie gry w poszczególnych 
spektaklach. A tu odnotowu
JiW z .. p~zyjemnością wizytę 
kaliskiego- Teatru - było-tyl
ko kilka' ogólniejszych reflek
sji.. (M. Kos.) 
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