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Nowy klasyk
DAM GRZYMAŁA SIEDLEC· ność, wie co się Jej podoba, zna
KI wyrósł niespodziewanie na tet niewątpliwie wymogi sceny I
klasyka polskiej rarsy. Obecnie umie tworzyć przynajmniej nieodbywa s ię niemal nieustający fe- które dobre postacie I dobre role.
stiwal Jego dawnych komedyjek. Pierwszy akt Jest nawet zręcznie
W latach trzydmestych teatry się napisany, ale na Jego końcu wła
gały ,do starych fars sprzed woj- folwle
Jut wszystko wb.domo I
ny (tej pierwszej) Ru~zkowsklego potem autor dość się biedzi, aby
czy Abrahamowicza, Dobrzańskie czymś wypełnić dalsze dwa akty.
go, czy Przybylskiego, co zresztą Mógłby tak napi•~ć Jeszcze trzy
przy odmładzających zabiegach następne. Ale publiczność śmieje
np. Tuwima dawało nieraz dobre się do~ć często. O<tatecznle czegót
rezultaty. Teraz też sięga się do więcej wyma.gać od farsy?
fars sprzed wojny (tej drugiej) I
Motna by zarzucić aktorom w
gra się Grzymałę, skoro nowych „Syrenie"', te 11:rall zbyt estradon:isl pisarze nie tworzą. Sztuki wo, katdy solo dla siebie I dla
Grzym"IY znajdu,łą się dokładnie publlcznofcl, a nie uspołowo. Ale
na linii tamtych fars. I te, I tam- w koJ\cu czy to w tym wypadku
te są Jednakowo zwietrzałe, trą nie
wszyst!<0
Jedno!
IRENA
cące myszką, błazeńskie,
czasem KWIATKOWSKA, jako namiętna
wdówka, śmieszyła swymi niezanaprawdę śmles1ne, choć w dowwodnymi ge~clkaml, akrPnclkaml
cipie prymi tywne.
W „Sublok~torce" •1 motna. na.- I uśmieszkami. KAZIMIERZ BRUwet dOszukać się aktualności. Cl SIKIEWICZ bardzo zabawnymi
Judzie z r. 1922 mają takle sa.me gierkami przedstawił postać ordyJak dziś kłopoty mleszkan;owe I nansa. Spokój WACŁAWA JAN·
tak samo jak dziś ciągle pl ,lą KOWSKJEGO dobrze odpowiadał
wódkę oba motywy niezawod- roll kandył!.ata na uczonego dokne, jeżeli Idzie o zadowolenie pu- tora. LTDIA KORSAKOWNA była
bliczności. Grzymała zna publlcz- ła::!na jako nłewlnne d7iewcz~ poi- - - - - - - - - - - - - - - - skle, a JERZY PIETRASZKIEWICZ bard7:o swobodnie I z wdzię
kiem zagrał b. porucznika uła
nów. W pozostałych rolach: B.
PRO!lNIF.WSttA. M. PREGOWSKI
Po
przerwie
url~powej 1 f w. 1111\CHOWSKI. Rdyserla:
września teatr „Buffo" wzna- KAZIMIERZ KRUKOWSKI I DA·
NUTA PIETRASZKIEWICZ.
wia pełen humoru reportaż saWystawiając
„Sublokatorkę"
tyryczny pt.
„Nasze Jajko". „Syrena" zaoszczędzilla cenne deW programie udział biorą: H. wizy, które moit"łaby l~kkomyśl
nfe wydać na ,lak11ś równie słabi\
Bielicka, St. Górska, A. Ja- zagr ... ruczn11 far~i:. I to jest nlenowska, T. Olsz.a, J. Bielenia, w~tpllwa wartość tego przrdstaJ. Dusa:yński, R. Goł<:biowski i wlenla z punktu widzenia Interesów gospoda.kl narodowej.
inni.
AUGUST GRODZICKI
Pocz.
przedstawień w dni
zwykłe o godz. 19.15. W nie-1 •) Adam Grzymała Sledl~ckl dziele i święta dwa przedsta- Sublokatorka - krotochwila w 3
aktach (Teatr „Syrena").
wienia o godz. 15.30 i 19.15.
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"Nasze Jajko"

