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:"'~~----------------~----' ~ 6 Premiera w Starym Teatrze 

,,.,Operetko" W. Gombrowicza 
w ·reżyserii T. Brodec,kiego 

(Inf. wł.) Zorganizowana 
wcz:oraJ w Starym Teatrz:e 
konferencja orasowa poświę
cona była prz:ewidzianej na I.Jl 
listopada oremierze .Operetki" 
Witolda Gombrowicza. reżv~ 
rowanej orzez Tadeusza Bra
deckiego. Jeżeli spojrzeć na 
miniOJle 44-lecle. to .. Ope1:etka" 
rzadlk:o trafiała na daski sce-

. nkzne a llllż z:U10elna rzadkoś
ci;i były udane realizac tego 
spektaklu. Krak-owianie rrzy
oominafa sobie z oewn ią 

(choclęt m.ot.e z nie najJeipu.ej 
strony) „Operet&tę" Knzysz;tofa 
Jasińsl!d~o wy.stawl<>IUI w na
miocie Teatru „Stu". Bardzo 
!st<>~ w histarif reaUzacji 
.Ooeretkd" było "Przedstawie
nie •Kazimierza Dejmka. 
Tadoo~ Bradecki t><>dlął się 

z oewności11 . ba.rdzo trudn~o 
zadania. Próby trwają już od 
oołowy marca. Obecne -przed
stawienie ~antoW!Sk:ip ~dzie 

„Operetko" W. Gombrowic,zo . . 

w reżyserii_ T. Brodeckiego 
(DOKONCZENIE ZE STR U mach Międzynarodowych Spot
ma4<symalnie wierna tekstowi kań Teaitralnyoh - które nie
Gombrowioza. Jak stwiel"<l·?.ił bawem rozP0CU1ą się w na-
11am reżyser - „Oi>eTetlka" ze szym · kraju - wystąpi na 
rwą iloocia pytań oo dQ jej deskach Starego Teatru ze-
formalnej i treściowej ewoaiy spół aktorski z Tel-Awi-
oraz orecyzj~ Gombrowicza wu. 26 i 27 listopad 
•tanowi wyzwanie dla teatru. 'Ieaitr Camer! pokai.e nam 
7.e6P<>łU ak;tomkJ.e.l(o i komoo- · SJ)ekta!kl pt. „Micha~ Kohł
z.ytora (stanlsław Radwan). W haais" H. Kleista. Teatr ten 
pr~tawieniu bierz.e ud~ał 31 Wtał w I·z:raelu w 1944 r„ 
aiktorów i Olr'Jdestra. Będziemy ldl48 r<Jikiu OO?J<lStaje w ni 
wiec mieli nrawie dokładaly u.stającej ~yc)i takie reli 
-przeKlad indywidualności alk- gLjnej. Ciesz:v sie w swuim kra 
~i~h .Starego Teatru. W ju olbrzymim U7lIUlniem. Współ 
rolach dównych: Jan Peszek, oracufa z nim wybitni arty 
Ewa 14.ssek, Tadeusz Huk, 11~ ty:nko żydowscy. I P<>Ch 
Stefan Szramel, Jacek Roma- dzenia żydowSlkfego, stąd Kon 
nowski. Jeny Grałek, Dorota rad Swinarski reciY'SerowaI 
Segda; scenoJtra.iia. Barbara tym wałlrze ,,Hamleta". Tea 
Ba.nicka, wystawia w. }ęzyku n-owoo 

+ bradskdm. W K-rakowie parli 
~wnego bohatera recy.towan 

ID~ Staniała.w Radwan będą 'l>O ,poJ.slku. 
zaioowie!d'ział rórwrueż. te w i:a.- O. ltON 


