w te10 typu repertuf.I'ze występo
w pieL·waz:yu1 ro"'u pooy•u n<l
acenle, w Wilnie w „.t>armie M•ucz;ewsttieJ" i t~e retysecowała ł'e
rzanc>wsx.a.
K-0b1et tzw. „lekkie1~ prowad:i:enla" grałam Juz wieu; w mOJ17'J i;:.inerze, roznycn z towarzy.twa, z a.y1t0Ju·acji, b1eunyc11, 001••;c11. A.le i.aldeJ JaK Anantlla, ie11o.i:c~• nii1dy nie
ara<am„.
Andrzej IADleld, Jak już zostało p.J
wiect.zlan11 1rJA LOn111ue1u. Uroc..zy jui
t1m Laplc ... 1. G<ty wcnoozi w tCJ s.ttu
ce na •Cl'nę wc'1le nie w1aaomo, cz;y
występuJe w kU•Liumie z epo ... 1 c.tY
w 11w01m codilennym ubraniu. „o
Jak wiedza, W•BJemn1cz1.;n1, t.apiCl\l
no1i naJwęz1ze 1opodnie w całeJ wai:
szawle, naJlepieJ SK.L'OJOne ma1y.1ar,,i,
koiorow~ 1.a.n1zelKi - WiZYitlco, ~ci
ióle z epoki ł'l!rzy1111k1eo.o, w ;;,1aczy
t-0, co óziii n1ljmodniej11ze.
- Myiilę, te alu11znle robimy wy11l.l.wi1ljąc tę n.tukę - mówi ~picld. J1, OJObh1cJe, liobrze czuJę 5i~ w tym
ru

Dziś

premiera „Aszantkr•
w rekordowej obsadzie

OŻNA śmiało postawić

Teatrowi
M
Narodowemu horoskop: kolejki
przed
nadkomp leLy, lzy wzruka są ,

szenia i wybuchy śmi echu, oklaeki;
słowem murowane powodzenie„.
Jak1t szt uka? „Aszantka" Perzyń
ski ego. Jaka obsada? Na razie powie
m y, kto występuje w epizodach:
Władysław
Grabowski, Stanisława
Perz;rnowska, Jan Kt"tllal.owlcz, Sta
nislaw Daczyliski, a ponadto Zdzisiawa Życzkowska, Józef Kondrat, Barbara Drapiliska, Igor $mialowski i
Mieczysław Czechowicz.
Częstą
chorooą
naszych teatrów
jest to, że w kilku głcwnych roJach
graj11, asy, a reszta to piąty garnitur.
A tu? Co epizod, co iCena - t<> no•
wy koncert gry aktor~kiej. Qrat>ow„
ski, Perzanowska, Kurnakowłc1 swoi
mi wielkimi nazwiskami i talentami
uświetniają przedstawienie „Aszant•
ki''.
Po tym wstępie przysti:pujemy do
wymieniania
nazwi11k
odtwórców
głównych ról a więc: Aizantkę gra
Danuta Szaflarska, Lonskiego jej
amanta - Andrzej Lapickl.
Przy okazji przypominamy, te rola
A~zantki ma piękne trlldyeje na war
szawskiej scenie. Grały j11, Mary Mr•
ziń,ka, Maria Dulęba, Irena Eichl„

w.ałam

równa. w' Wilnie natomiast w roku
HIZI rolę Aszantki grała Stanisława
Perzanowsh, reży&er obecneao przed
etawienia.
Ot-0 krótki wywiad „Ex:preuu" s
Perzanowsk<\:
- Gdy dyrekcja zapropon-0wała m1
tę sztukę przyięlam
ja, z radolciĄ,
mam bowiem do nieJ specjalny sent:yment. I dlatego, ze ~aram Aszanlk.ę
1 dlatego, ze JUZ raz do polowy reży
serowałam to przedstawienie
przed
wojną, tylko, że inny oticja!ny i bogaty lE'.atr zabrał ja, wó·Nczas te2trowi, który nie miał żadnych praw, to
znaczy teatrowi Jaracza. Aszantkę
1rać miała 1\iod:i:elew&lta.
Poza tym 1.JW•iarn, i• P~·.zyńslde repertlłiarze, 'fo ala alt.or• łwtetna
fl-O warto grać jako jednego z najlep- s~oła. ~oja rola jest bardio 1nteres.z:ycl} polskic:ll pisarzy dramatyc:i:r suj11ca, zupełnlo oomlen~ od tyC:)l,
nych. Pocia.1• on ironią, pomieauni l<tore dot"d 1caiem. A z ł'•zanow„.-ą
z pesymistyczną poezją.
dofkonale iiię p1·acuJe, ona jest niePerzyński „prze$laduje" mnie od- Ziłlt"plona w te10 typµ reoJe1 tuarz~.
kąd wst11pitam na scenę. Wszyscy zaPremiCtl'a „Aszantld" odbęd:i:le ~ię ·
dawali mi pytanie: Czy to jal<i& Pani dzli w pi"tek w Teatrze Narodowym.
krewny ten Perzyński? Odpowiada- A więc Perzyn1kl poJawi 1ię ponuwłam ie złością : Nie, Perzanowska je- nil! na reprezentacyJnej 1cenle. Niektóriy mó•::i11: we ł'rancji taki Pestem:
A ot<> kilka słów z Danut11. Szaflar- rzyń11ki nie 1chodzilby z repertuaru
„Komedii Francuskiej''. Cóż, my r.ta:i
1k11,:
„Bardzo napracowałam 11ę nad i. ko doceniamy własnych ml1trr.ów.
(Woy)
rol11,, jest ciężka i męcz11ca, 01taW

:::-7p(e1>.1:> Wi e<wv~
l\tl' j f" 1 Ei I 6 2, {c,y5~
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