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wuje się premiery dla danej 
sceny znaczące, aby dobrze i 

I 
pewnie zapoczątkować nimi no
wy, zbliżający się sezon. Poza 
tym również na wiosnę mają 
przeważnie m1eJsce zmiany dy-
rekcyjne, a wszelkie tego typu 
personalne przesunięcia odbija
ją się bardzo na tak czułym in
strumencie, jakim jest kaida 
placówka artystyczna. Zwłasz
cza że z reguły zmiany te nie 
przebiegają tak, jak - teore
tycznie - życzyli by sobie te
go pracownicy, którzy w danej 
placówce pozostają. 

W tym roku - według da-

1 
l'lych z początku czerwca -
zmienia się w Warszawie dy
rekcja Teatru Klasycznego, a 
zatem również „Rozmaitości", 
jako że obie te sceny prowa
dzone były przez Ireneusza Ka
nickiego, który pełnił tu funl<
cje dyrektora i kierownika ar
tystycznego. Niestety, dni mija
ją i wciąż nie ma decyzji co do 
jego następcy. Kandydatów wy
mienia się kilku. a z każdym z 
r:ich inni aktorzy wiążą inne 
nadzieje. 

Decyzja na pewno nie jest 
łatwa i oby była właściwa, ale 
trudno się dziwić, że taka at
mosfera wyczekiwania dener
wuje zespól. który przecież po
za wszystkim musi normalnie 
pracow?ć i wieczorami dawać 
- dobre! - przeds ta.wienia. 

Czy naprawdę niemożliwością 
jest ustalenie ewentualnego na
stępcy z chwilą podejmowania 
niebagatelnej decyzji o zmianie 
kierownika placówki? W War
szawie w tym roku zakłócenia 
te dotyczą tylko jednego teatru, 
dużo gorsze wieści dochodzą ze 
scen terenowych, z Krakowem 
na czele. Są '.o praktyki nie
dobre, dezorganizujące nasze 

I 

życie teatralne. Co innego nor
malne, sezonowe wymiany oso
bowe między poszczególnymi 
scenami (choć też może n[epo
koić zbyt duża liczba aktorów 
opuszczających naraz scenę ma
cierzystą, jak np. w warszaw
skim Teatrze Narodowvm) a co 
innego zakłócenia spo\vodowa
ne nadto opóźniającymi się de
cyzjami. 

DLA odprężenia po tych 
emocjach, denerwujących 
dla ludzi teatru a nieobo-

jętnych dla publiczności, wstąp
my na najnowszą premierę do 

Na 

Prze 
warszawskiej „Komedii". Grana 
tu jest czeska sztuka pt. „Twój 
na wicki" Otto Zelenki, autora 
innych powieści teatralnych i 
scenariuszy filmowych oraz te
lewizyjnych. Jest to - jak gło
si podtytul tej sztuki - kome
dia o małżeństwie, czyli tema
tyka zawsze aktu<ilna. Nic 
dziwnego więc, że 1 na Żolibo
rzu sztuka ta cieszy się powo
ctzeniem, i choć wiele można 
by jej i spektaklowi zarzucić. 
przecież nagradzana jest śmie 
chem i brawami. 
Duża w tym zasługa Aliny 

Janowskiej, która - jako ko
bieta postanawiająca wyjść za 
mąż - bezbłędnie prowadzi ca
łą intrygę wzbogacając ją za
równo świetnym podawaniem 
lekkiego dialogu, jak i urokiem 
osobistym Role dwóch konku
rentów do jej ręki grają Janusz 
Gajos (Janek) i Józef Lotysz 
(Piotr). Wprawdzie autor każe 

się swojej bohaterce zdecydo
wać wreszcie na Piotra, prze 
cież aktorsko pojedynek te 
wygrywa zdecydowanie Janus 
Gajos. Sztukę reżyseruje dyrek 
tor Przemysław Zieliński, sce 
nografia \\'edług projektu Woj 
<!i.echa Zielezif1skiego. 


