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.Co pokaże »Syrena«
w jubileuszowym sezonie
»Expressu«
z Kazimierzem
Krukowskim

ticznej, a zależnie od tego, te jest et
pól miliarda ludzi za dużo na świecie
- problemu mieszkaniowego. Główną
rolę grać będzie Irena Kwiatkowska,
a z innych - Korsakówna, Brusiklewlcz, Jankowski, Pietraszkiewicz. R•
tyseruje Danuta Pietraszkiewicz.

ADCHODZĄCY seron teatralny
- Druga premiera - mDżna rzec będz.ie dla „Syreny" sezonem ju- jubileuszowa, bo zbiegnie się z roczbileu.swwym. Oto już 10 lat nicą naszego 10-lecia, to nowa kome-

N

i.slnieje teatr na Litewskiej, 10 dia muzyczna Minkiewicza I Marianolat - wieczór w wieczór bawi wicza, napisana na tle „Madame Sa.m
nas I rozśmiesza, pociesza i G@ne" Wiktoryna Sardou.
wzrusza. Na jubileusz, który
- Dobra?
będzie obchodzony w połowie lisro- Znakomita, dowcipnie zaktuallpada, „Syrena" przygotowuje...
zovJana. W roli tytułowej Hanka Die•
Ale to nie po kolei. Zacznijmy od llcka. Napoleonem będzie Brusikiepierwszej sztuki, wystawianej po wa- wlcz. Z powstałej obsady: Duszyński,
kacjach. Będzie nią „Sublokatorka" Sempoliński, Irena Malkiewicz, V\'Ja.•
dysława Krukowska, oraz gościnnie
Grzymały-Siedleckieco. Premiera 21 sierpnia.
(bo ze Współczesnego) Kazimiera
Rudzki. Reżyseruje Andrzej l.apickl,
- Wypada akurat w rok po pre- Scenografia Lech i Michele Zahorscy,
·erze „Maman do wzięcia" tegoż Muzyka Stefan Kisielewski.
utora - mówi dyrektor „Syreny",
- A co potem?
a~imierz Krukowski. Czy Grzyała-Si edlecki przyjedzie na premie- A potem będzie albo Waldorffa
ę? Bywał na próbach. Ale pi.sal wla- 1 Lutowskiego „Czarna Mańka" ' nie w liście, że nie ruszy się z do- wodewil warszawski, albo Jurandota
u, dopóki nie skończą się przejazdy „Mąt Fołtaslówny" - komedia mu!opowe. Jechał ostatnio z Sopotu do zyczna z życia sportowego, albo Mln•
ydgo.szczy, z biletem I klasy w kie- klewicza i Marianowicza „Maestro" eni, stojąc w korytarzu. To za mę aktualna kQllledia muzyczna.
zące, jak na jego osiemdz.iesiąt i pa- Nowości? Z serii tych, które pan,
rę lat.
„mobilizując" pisarzy, .zamawia dl&
„Syreny"?
- „Sublokatorka" - mówi dalej została napisana i wystawiona w „Roz
- Tak, Moją ,,idee fixe" jest dawac!
maitościach", w latach dwudziestych. utw~y polskich autorów. A o zachę
Od tej pory nie grana. ChociaZ do- tę do pisania nie trudno od czasu,
tyczy problemu, który jak się oka- jak Fenicjanie wynaleźli pieniądze.
zuje, jest wiecz.nie żywy, niezależnie
- Która z trzech zapowiedzianych
od epoki, ustroju, szerokości geogra- nowości pójdzie .o.a ple1"Wszy ogień?
- Ta, która pierwsza zostanie na, , , ,__ ,,,,"1pisana. Chyba „Maestro". Mam wrażenie, że będzie to „ duża bomba",
Satyra nareszcie niepolityczna, satyra
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naszą intelektualną IOcietę.

Słówko

o ob8adzie.

W roll tytułowej -

Kazlmlen
Krukowski.
- Zona rówinleż?
- Zona również.
- Wiemy, te „Syrl!'l'la" adantowala
„Buffo". Proszę powiedzieć, jak to ~
cizie dalej,
- Stworzyliśmy jedl!'l'I teatr, z jednym zespołem i z dwiema scenami,
„Syrl!'l'la" grać będzie, jak grała, komedie, wodewile:, farsy. „Buffo" porostanie nadal kabaretem literackim,
- Co zobaczymy w "Buffo" w najbliższym czasie?
-

•

- NOWĄ sk."adankę Gezdawy 1 ISt~
pnia. którzy wciągają również do
współpracy innych autorów. Wystą
pią: Alina Janowska, która po „Naszym jajku" weszła niewątpliwie do
plejady gwiazd rewiowych, nigdy niezastąpiona Stefania Górska, z męż
czyzn - Olsza, Sempoliński, Żuraw
ski, Bielenia, z mlodzieży, coraz lepiej się zapowiadający Jonkajtis oraz
Krukowski. Mam nadzieję, że to nie
będzie :::orsze od poprzedniego „Naszego jajka". Premiera w listopadzie,
- Czy w związku z dwiema scenami przewidziane są uz.upelnienia personalne?
- Doangażowaliśmy w tym sezonie
Ludwika Sempolińskiego, Saturnina
Żurawskiego, Juliusza Rolanda i 4
aktorów• z mlode~o narybku. Rozłą
czymy się zaś na blisko trzy miesiące
z Kwiatkowski\, która wybiera się, na
występy zagraniczne z „Komedią" (za
moją zgodą), oraz z Józefiną, Pellegrlnl i Adolfem Dymszą,, którzy z „Wagabundą" jadą do Stanów Zjednoczonych (również za moją zgodą).
' - A „Syrena" nigdzie się nie wy~
bi era?
- · Marny propozycje na gościnna
występy i ze Wschodu i z Zachodu,
Ale według mnie, najlepiej występo
wać po środku - kończy dyr. Krukowski.
, '
Rozmawiała Irena Lubaszew11ka

