
TEATR 1-tJ L ty 4 { ,f' i1't.. 
Kochankowie z Werony " 

/ William Shakespeare: „Ro meo l Julia". Traredla w 3 ak· 
tach. Przekład: Jarosław lwa nkiewicz, reżyseria: Wanda Wró
blewska, scenografia: Stanisław B11iko~1ki. Premiera w Tea
trze Ziemi l\Iazowieckiej. 

To nieprawda, że teatr skrom· r sie porwać 1~altowności. Sze~splra. 
nych środków i niegwiazd aktor- W Tu trze Z1e_ml _ Mazow1eck1eJ. 1ra 
skich powinien grać tylko sztuki ~omea m_łodz1eniec utalentowany 

. 1 na scenie 5Wobodny: TADEUSZ 
małoobs~do~e, mało~al!browe, ~o WIECZOREK. Julia Jest aktorka, 
z Innymi nie da sobie rady. Dz1- która przybyła z Torunia: ALICJA 
siaj, jak w epoce bud jarmarcz- ZALEWSliA. 01tądatent &Te tej pa· 
nych, teatr ubogi może czasem ~Y. z ~rzyjemnośclą •. Nie n.b~aklo 
łatwiej ogarniać cały świat niż JeJ ani autentyc:zneJ młodosc1 '!ni 
t t t . . • . romantycznego zaru. Moie W1e
ea r prezen UJ~C! ho3no~ mece- czorkowi nie do1tawa10 trocbe ak

nasa. Wyobraznia wrćc1!a do centów ziemskiej namh:tnoici a 
łask, film jej ucząc dopomógł Zalewskiej poszerzenia llryc~nej 
teatrowi. Szekspira można dziś czułości o realistyczną zntyslowość 
grać w kaidej form ie, w każ- (bo j~'~i Romeo jest t)'.mbolem 
dych warunkach. Byle słowo !1ll~dz1enczego koc~a~ka 1 nled~· 
b . sw1adczont>go mlodz1enca, to Juli! 
r.zm!ało CZ:)'.sto, byle myśl pro- wdziek i liryzm nastola_tki kojarzy 

m1entowala Jasno. się z namiętno8cia kobiety) - ale 
. . . . . w suntie bvlv to dwie bardzo ko• 

W Teatrze Z1e.m1 Mazow1eck1e3 rzystnie zazn'aczające się role. Na· 
parawany ustawiane raz tak, raz wlas~m m6wlac: iście Boyow ka 
owak, są niezłą uniwersalną de- „dobra niania" udatni l'ra 
koracją dla zmiennych scen „Ro- S~EF'.'Nll . nv1t(;s~1EJ - Clobru 
mea i Julii", które z taką swo- w1~, ze Juha ~o nie podl~t~k te-:-z 
boda Szekspir przenosi z ulic do dziewczyna. doJrzała do m1lóścl nie 

. . t~·!ko 1'hvo31:a serc lecz f d„(lch 
wnętrz pałaców, z celi zakonnika temp"rąmentów. To j t:resztą 
do alkowy kochanków, z dyszą- naitrulfniej•ze aktou n .,. Ron1en 
cego m i łością ogrodu do posępne- I Julii": pnkauł romantyz~ uczuć 
go lochu grobowca. Dwie świec?.- i zarazem lełl ciele•ną pełnie. 
ki są tłem dla wezgłowia śmil'r- z innych ról w tvm kulturalnym 
ci. a zydel wystarczy, b.v Julia i udanym ,Przedstiwieniu w~ienić 
stała na balkonie. Aktorzy m6- pragn"„ Oica Laurenter:o w inter-

. t k t 'j' · · f · · pretacJ1 WŁl\DVSJ,AW.<\ OSTO• 
Wll~ e ~. wraz. ny1e I u aJaC \~I- SUSKIEGO i Renvolia ZBIGNIEW ,Ą 
dzom. Nie myli ich ta ufnosi!. JlOBRZVi<l'SKIEGO. BOGUSŁAW 
Publiczność, wsłuchana w rytm JERKE prezentuje billlv kostium 
po<'zji, chłon ie wielki dramat mi- Parysa J)rzeciw zielonyn1 KaJ)ulf'· 
łości przeciwstawiony nienawiści t6w i czerwonym lltontekich. RY· 
ze zrozumieniem i przejęciem. SZ.\RD NAWROCKI irra 1>orvwcze· 
T t Z. . · ·r . k' . b' &'O Tvbalta. TOMASZ Moi;c1CKJ 

ea r .1em1 '"azow1ec 1e3 ro I Óif'klil •if" wbrf'W łairodnej naturze 
znowu dobra robotę kulturalną. Jako i:towa Ka11uletów 1>odrzas 
Także w Warszawie możemv t~ rcdv ZOF'TA PERC'7.Vi<l'sK'A tnl'izo
'młodzi„ńc~ą tragedię Szeksp;ra wała l•ko Pani Kapulet. Eleme'lt 
w wykonaniu Teatru Ziemi J\la- humoru wrinsił KLY,ME"'S MIEL· 
zowieckiej oglądać z sympatią i c;z,, RFK !•ko sa1>1nwat". ,luta~y 
Uzna n ·em Pietrek. L1cz"e n0Jedyn\c1 toczyty 

I · •if' 1\'f'dłuir układu nlf'znanf'(o ml 
żeby SJ)••wlć ,.Romeem i Julią" IP•7.r~f' „. tvm ukrf'tie WALDE\llA

„„,tenle truba n1ieć jednak 1>are RA wu RELMA: tivlv 11omv•IO„f' 
m>ndvcti. w których sile uczucia •lf' tr„cb" 7 Innej sztuki i lnn•lt'o I 
widzowie mogliby uwierzyć, dając prr.edsta'l'>ienia. JASZCZ 


