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Nie zawsze odważnym 
szczęście sprzyja. A dyr. Wa 
lerian Lachnitt. wystawia
jąc „Mirandolinę". widać 
liczył na szczęście. Kiedy~ 
„Wesołe kumoszki z Wind
soru" - zagrane bez akto
ra, który by mógł zagrać Fal 
stafa, tę wspaniałą ale jak
żeż trudną rolę - uratowa
ła mu scenografia. Na co 
liczył teraz? Bo tym razem 
zabrakło mu znów w zespo 
le aktorki, która mogłaby 
uprawdopodobnić ;uż n:e za 
kochanie, ale wręcz zaśle
pien:e wszystkich mężczyzn, 
znajdujących się w kręgu 
oddziaływania uroków ober 
żystki Mirandoliny. 

Anna Kulawińska na pewno 
jest al~torką utalentowaną, o 
dobrych warunkach aparycyj· 
nych. pełną temperamentu sce· 
nicz.nego d osobisteg0 wdz!ęku, 
ale w proporcjach nie wystar
czających do zagrania postaci, 
któr<i\ wodzi za nos - że wyLi· 
czę kawalera di Ripafratta 
(Juliusz Przybylski), markiza 
di ·Fo·rliropo'i (Jerzy \'V;tow-
-;lti), Iirabieg 1 d'AlbafiorLta 
(Zbigniew Ga\'.rvński) i oby· 
dwóch służących (Waldemar Sta 
czyński i Stefan Kąkol), wszyst 
kich zaślepionych nie tylko 

na dłoni społeczno - moral- czegoś n'.euchwytnie dosko
ne tendencje Goldoniego, że nałego, c0 dopiero nadaje 
Markiz śmieszył, Hrabia o- urzec.st1w.eniu walor praw 
burzał, a Kawaler wzbudzał dziwej sztuki. A ta:{ jak 
politowanie, że mogliśmy po bez soli i pieprzu najlepiej 
dziwiać urodę Hortensji wypieczona potrawa nie 
(Maria Chodecka) i Dejani- smakuje, tak taka „Miran-

dzdęki jej wdziękom i urodz'e! rv (Marla Wawszczyk), ak- dolina".„ nudzi. 
lecz. też i zal.et?m umysłu 1 torek udających arystokrat· Jak słychac Teatr Zie
se.rca: ż~by m:mec rcn~aczać wo ki? Zgrabne dekoracje, po- I mi Gdańskiei opuściło kil-
koł s1eo1e taki urzekaJący czar, . , , '"'' . 
trzeba być prawdziwą mistrzy- mysłowe kostiumy (sceno- koro artys LOW. 1 akie zwol-
nią sceny. Inaczej rzecz będzie graf Dan ul a Pogorzelska) - nienie etatów stwarza szan
kuleć. I na przedstawieniu w to prawda. Nawet popraw- se do zaangażowania do ze
G~ni 1:~lala. t . 1 me- na reżYseria (Jan·na. Orsza· spo~u i2dnostek wybitniej-
d . 0 coz łz. e.go'. ;e mrni·esz- I:iukas·ewicz). Włafo:e po- szych, które by w przyszłaś 

ia w pe n1 zagr a,a c ł ..J t · · l"ł · ' , k t włoską prawna. a e prze\.:S 1w1e- c1 pozwo i y rozwiązyw~c czans ą sa yrą na . · b B k 
1 ht . ł XVIII wie- nie był0 poprawne, takie svtuacJe . o sadowe. _ra sz ac. ę po owy . , . stałego rezysera to mimo ku ze pokazano nam Jak I s:·edn10 poprawne. Bez tego tk t . ' b ' wszys o ez szansa, o 

Na zdjęciu: Stefan Kąkol (służący Kawalera), Juliusz 
Przybylski (Kawaler), Anna Kul„wińska (Mirandolina), 

Fot, T. Link 

stwarza możliwość angażo
v1:an:a do opracowania po
szczególnych sztuk nawet 
na.iwv0itniejszych twórdw 
w tei dziedzin:e sztuki. O
czywiście i jedno i drugie 
wymaga nie lada zachodu. 11 

Nie wątpię jednak. że obaj 
kierownicy Teatru Ziemi 
Gdańskiei - dyr Z'Jign:e;,v 
Ma!wszews~ti i k er(hvnik 
art. Walerian Lachnitt -
sprostają i temu zadaniu, 
a mv Po najbliższej premie 
rze będziemy mogli napisać 
oo:>.\ tvwnv fel 1eton, czego 
7yczę im. sob e, a n'łde 
wszystko nublic n ści mbst. 
miasteczek i wsi. do których 
dociera scena gdyńska. 
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