
Tak IPOS'til.W.oaa &prawajd<sle niemal qrotookowv z wątkami 
możność rozw:nięcia sz,!J_re'(:IU kom:amymi, n'P. pełna wybor
scen o wysokim napięciu, poo. nych chwytów rozmowa do-

nie 1 I proslóta ąodną rftrzarl. 
ko „prawdzlwvch" iawodowych 
aktorów. Wanda Kragen 

Skąpstwo (Vo:pone) i Rozn:ul· 
nOść (Mcsca). Zwycięża ta trze. 
oda, gdyż pomaga jej wada 
czwada: Przebiegło~ć. Mosca 
bowiem w ostatecz.nym rachun. 
ku okazu;e się sprytn:ejszv od 
vo:pone (Vo:pone znaczy lis) 
ti puszcza qo z torbami. Komizm 
skondensowany w posz<:z.egól
nych 5ytuacjach us!ępuje m'.ej

KILKA s·ww ,I 

O TEATRZE'~Lf1Sl&llłl 

Je§Ji irłe wierzyĆie, ">,,_Jirodzy 
Czytelnicy, że takie fakciki się 
zdarza;ą ·- ' i 'to niezmiernie 
często! - służę ·danymi statys. 
tycznymi. Czy uwierzycie. że w 
samym przemyśle węqlowvm 
pracownicy opuścili w clqqu 
iednego tylk-0 ostatniego kwar. 
lalu ubiegłego roku ok. 19 mi. 
lionów godzin pracy?/ Że wsku· 
lek slabo uzasndnfonyC'h, lub 
wręcz „waqarowych" dorvw. 
czych „wakacfi". jakie urzq. 
dzajq aobie od czasu do czasa 
pracownicy stradliśn•v w ubie. 
qlym roku - w przeficzPn-ir1 na 
tony węgla - ok. 8 milionów 
ton?? 

sca - biorąc pod uwagę ca- ' J~ym z na_jr~~iws":Zych 
łość - trag:1zmow1. To jest ~eatrow w dz:s.,;;_;sze1 Po!s::e 

• . • . Jest obecn!e Państwowy Teatr 
·1r~p1~arsa. w ktorej scenam~~ Sląsko•Dąbrowskl pod dyrekcją 
mow1 na po~uro, ~ akt?~zy z~- Władysława Krasnowlecklego, 
by zatrzymac pubh<:"ZJlO!>C w kt- z.e swoją „stolicą'' w Katowi-
111-ie grają na wesoło. Ten m:e. cach. M!mo niezwyk!e dęiki.oh 
sza.ny charakter f'.lmu i jeqo warunków pra.cy, jak obsłuqi
zakończanie wskazują na to, ie wa,nie ogrornneqo r<l'lm:arami 
i koncepcja J. Romaimia jest teren?, co p<r~odu_ie, ż~ pra
wytworem warunków kapllali• co~cy . tea.ral~ większą 
stycznych Vo'.pone'' Jansona częsc ~WO]ego dm.a ro~czego 

: ." . . . , 6pędza1ą w gorą-czce ciągłych 
- to :Vysmian:e r_ab~Jący~h ~·ę nie6pokojnych wędrówek, 'Z 

nawza;,em kondoterow p:emą- ro1Lkładem jatdy na kolanath 
dza. „Vq:pone" J. Rornainsa to - m:mo młodego . i często je
nlemal system filozoficzny pe- .szcze surowego · zespołu. mimo 
symlzrau i kiltastrofil.mu. Pie- n!edojr:załej teatralnie w'.do~
n~ądz j~t wszy>Stkim - po- m, "'<?Z'ml'.1 przewazm~ z ma~ 
wiacia. Pokazuje tylko małość 1 robocl~·r5ki<:h, z~ł~n,:.ałych. ~ 
j podłość ludzka I w okropnym spragnionych. sy;tuK1 a.e do ;ej 

ciekawy debiut Andrzeja Wy. 
drzyń.sklego, który wystąpił z 
UJtworem zatytułowanym „Ko· 
media". SLtuka ta nazwana 
przez autora „rel.acj11 a'ramaty. 
czną", m:mo wie!u wad i u
strzeżeń jakie budzi, jest i-nte-

• . · . . konsmnmvan:a przez okres ka-
ha.p~y en<IZl~ " te pieniądz~ po pitalistycznej n:ewoli n:e>J9. 
pros .u wyrzuca na bruk, zeby 6 ta•te<:1Jnie jt:ncze i>rzyqotowa-
6ie z.nów baw'.ć chdwości!l lu- nych - m'mo 'to wszystko 
dz.i. Ta koncepcja to wy.raz Państwowe Teatry Sląsko.Dą
ślepel uUczld, w jaką wszedł browskic zdołały najlepiej mo. 
imperializm. I dlateqo film, mi- te w całej Polsce zorqanizo• , 
ino, ie dostateczmie obrzydza w_ać S?~e swoja wld_oWJl!e~ .•. 
n.am lichwiarzy i skąpców, jest ru.eogran:~z~ną . do .. c:enk•eJ ,,Komed1a 

, . . waretewk.i mtehgenqi i boqa-
anty~ychowawcą.. ~· . J~dneJ tego nrieszczaństwa, a.!:; bazu
wzmianki o_ tym, z_e ~tn1e1ą ~- Jącą na n.iJszerszych masach 
ne wartośc: . a p1emądz moze robotniczych i związkowych. 
być tylko środk:em ich realizo- A przy · tym dvr.ek.tor WlaQY· 
wall'ia. Jeciyne pozytywne po· sław K~a6nowiecki bvnajmn'.e.j 
~tade to głupio naiwna Colom. n:e rezyąnuje z wysokiego po
ba i porywt"'Zy , mme.i inteli- zto~u artysty~~:eąo·. ~anni~<: 
gentny kpt. Leone. s~oią roboc:a":"ką widow1.1':ę 

n:e odpadkami z m.e-
Strona aktorska i teoh.n:cz.na S"'.czańsJc.:eg.o stołu. a.le po. 

f~lmu dobra. Harry Baur (Vol- trawam·i z najśw!etnie;szei eu
pone) i Louis Jouvet (M06ca) m-oeiskiei kuchni teatralft<!j. 
to kreac;e bez -zarzutu. Baur u- Nie zapomnimy wviątkowe«o 
miał traft<: w ton „chore4o z u. 'v swej d?,skonałOści „J~l'o~a 
rojenia", zaś Jouvet w ton ma- Bu11'.cz~wa .Gorkiego. ".-'·ellc1e 
leg kalibru Mefistofelesa. z wra-.:en:e w tym sezonie wv-

o . wa•rła szeksnłrowska · komedia 
reszty z.1;społu, _&tyllzowaneqo ,,Jak wam sie podoba" w no. 
prlez rezysera na renesansowo, wvm 7.ll'Clkol'lłtvm orzekład1ie 
wybi;a'ą tSię: lichwiarz Corbac. r7.e!lław1t Ml!osza. Prócz teqo 
cło 1 notariusz VoltOre. Naj. ~baw. PredrO, Ma'a'<owski ... 
le.pcz.a scena w sądz:e. Zdjęda C-"'<!M "'hćie"" ~f:Ce'ł 

eksperymentem ar -
i pozwa'.a wróżyć 
śmiało staw:ające. 

koncepcie teatralne 
rzyszłość. tym bar· 
I nurt ideologiczny 

y 1 czysty. 

i muzyka (ich autorzy ZD'lni Teatry S'.asko.t>ąbrows'ltle 
nam 5ą z innych fi!mów Baura) n!e nipomina'a :ednak i o mło-
wyśmienite. dych a1d01'floh. N'.edawno mir. 

St. Morawski l!!śmy spowbność· oglądać 

,,Przygody AIMrtusa•· w adnptacf(. Wróblewskie/. Na tle 
Kmlwwa H. Rozwado.,.r !o, B„.Micrj.rski i St. Winczewski 

--,._ ...... --~ ' ' Y''+ '-.:... 

Obecnie najnow6zymi pr·'?
mierami teatru s.ą m. in. „Baj. 
ka" Swletłowa i „Przygo<'y 
Albertusa", bardzo C:ekawa w 
pcmyś:e i in&ceniz.acj.j, dokona
na przez reżyserkę katowickie
go teatru Warię Wr-Sblew~ką, 
adaptacla kilku komedii ryba). 
towskich z końca XVI i XVII 
w„ tyC"h n1ało znanych i n:ed0-
een'.anych utworów naszej lite. 
ratury ludowej 

Nas krakO'W'.·an interesuje t.a 
0&tatn:a JM'em'iera szczegó:n:e. 
gdyż wtaśn:e Kraków 1 jego 
okOllce sa miejscem powstawa. 
Dla i drukowania tych komedii 
I łei literatury, jak równie.i: 
wyraźttie qeogrnfie7n[e i topo
óraficznie oznaczonym terenem 
lC:b akcji, Tote-i p<lśw:ęc.imy 
tej prem:erze jeszcze oso!>ne "· 
mowienie, notuią.c na ·raz:e to 
ńOwe · osleqnięcie ruchliweqo 
teatru. · · <hrl 

Nie chcę was przerażać, I& 
leż nie podam da.nych z innyc!i 
dziedzin przemysłu. Nie mam 
natomiast danych, ilu uczniów 
slrcci cenny rok samod1tel11eqo 
życia, „repeluiqc" tę samą kla
sę z powodu wa.garów ••• Powict. 
dniq, że „paluszek ; glówka • .to 
szkolna wvmówka". Ale gdy 
qlówkn pusta, to trzeba pogro. 
zić paluszkiem! 

Zaslanó.wm.y .się. drodzy Czy. 
telnicy. czy warto słuchać zn. 
sł!lżonych wvmówek - z.a to, 
że zbyt często sfosuiemy naiw. 
ne, szl;;!)Jne wymówki.„ 

B. BRZEZ!f./SKI 

Głosy stolarza, ślus~rza~ 
kinomechanika i" .ucznia 

' .. 

o pracach plastycznych 
z wystawy w Domu Kultury 
Tłumy oowied·Mją wystawę w 

Domu Kultury. Ot-0 da1:sze kró 
.iutkie roceittje : 

Jan Baka (stO''.arz) oddaje 
swój qłos na pracę Nr. 85 (Pa. 
jąk Gerard „Zas:eki"'J i uzaS<'l· 
dnia . qo następująco: ~ twór
ca bez specjalnego wyk67Jtał· 
cenii"a malarskieqo. temat oczu 
ciowv młody wiek twórcv (29 
lat). 

Już w zamieszczonyc:lt wczo
raj wvoow:edz<iach zwróclł:śmv 
uwaqę na to ie zawód qlosuią. 
cego ma wplyw na je.go ąuisłc1 
i sto.s.unek krytvcmv. 

i tak ślusarz Stefan GaJew· 
skl o<lpowiada, 7,e najWięcei 
podoba mu . is.ie p:aca Nr. 8'3 

~ 
„ 

(autor Antoni RatU>S:ński prac. 
FFZA Mościce „kompozycja 
w!c;s;na"') poo.ieważ odda;e -
dobre ze.stawienie. kolor i b!a"Sk 
rozpa:onego że:aza. 

Ob. S. L. (n.azwisko nieczytel. 
ne) Kr.aków Orląt 8, uczeń ki· 
nomeahan:k, pisze o pracy N~. 
43 (Władysław Mosur. z zawo
du f>tolarz, tytuł pracy „Saha• 
dzka"): - Naturalny 1 naiStro... 
jcwy. rze.tzyw:s!y. 

O pr.a,cy Nr. 90 pr7led<stawla• 
1&eet „Wvw6z żvdów" · l'łutor 
faiward CieC'Zlk::ew!cz. k.nleja-rs 
78 lat), pisze ucz.eń gimn. VL 
Ryszard Madhow&k.i: - Przypo
mina grozę okwpa.cji. 
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....... _ 


