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,,Godzien
na

gościnnych

litości" Fredrg
występach Teatru Powszechnego

Nie ma chyba wśród miłośników
· featru ludzi, którzy nie byliby milo'A nikami komedii fredrowskich. Obda,rzony ciętym dowcipem, spog"/,ąda
jący z pełnym ironii uśmiechem na
słabości i śmiesznostki czcigódnych
bourgeois, okrzyczany przez współ
czesnych za „zdrajcę" swojej klasy,
:Aleksander Fredro zawsze bawi nas
do tez i urzeka pięknem języka. 1
chociaż tak bardzo odlegle są nam
sprawy, które stanowią temat jego
komedii, lubimy na nie patrzeć jak
na kunsztowny rysunek typów i typ·
lc-Ow dawnej epoki.
'..1 ...
1 Toteż bardzo dobrze się stalo, że
.::f"
l!espół objazdowy Teatru Powszechnego w czasie objazdu po terenie
naszego województwa zatrzymał się
także w Lublinie, by zaprezentow.ać
\ lubelskiej publiczności stosun~o
( li(' mało zna.ną 1oomedię Fredry „Go~ dzien litości". Komedia urocza, po-
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godna, peina wdzięku i finezji, bogato kraszona iście fredrowskim dowcipem, który perli się jak wytrawzakochanego
Perypetie
wino.
ne
trzpiota Elwina, który zdążył przepuścić majątek własny i z talentem
usiłuje czerpać z niezbyt hojnej kieszeni surowego przyjaciela Dormun- i s
da, przejścia młodziutkiej Antoniny, sk
panienki z „dobrego domu", która
nalykala się mądrości książkowych i
uważa, że wystarczą jej one za calq
mądrość życia, wreszcie intrygi bogatej, a przy tym pięknej wdówki
Dormundzie
Laury, zakochanej ·W
przykuwają uwagę wid·za od pierwszej do ostatniej sceny.

v

Pomimo, że z teatrami objazdowymi mamy nie zawsze szczęśliwe doświadczenia (mam na myśli ostatniq
operetkę objazdową), przyjazd Teą
tru Powszechnego wzbudził duże zainteresowanie wśród lubelskiej publiczności, która we własnym teatrze
dość . rzadko może oglądać lżejsze po~
zycje sceniczne; I trzeba z uznaniem
~ ~&
przyznać, że Teatr Powszechny zna- ·
·~
~ ny już zresztą z gościnnych wystę·pów w roku ub. i tym razem nie
'l'EATRY
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. Im. :r. Osterwy - „Wassa 2eleznowa", sprawił zawodu.
godz. 19
Gra zespołu byla na ogól wyrówTeatr Lalki I Aktora - Widowtsko zamnana, kostiumy niebrzydkie, tak że
knięte dla szkół.
jedynie dekoracje trącily „objazdem'·
KINA
: hl;
Wyzwolenie - „Irena do domu", prod. (bardzo wyslu.,żone). Na czolo zespołu
wysuwa się bezsprzecznie Jan OR))olsk., z imprezą, godz. 15, 17, 20
Robotnik - „Losy kobiet" pr. japońskiej SZA (w roli ojca Antoniny, Barskie.
, .
.
~ godz. 16, 18, 20
staromiejskie - „Proces przeciwko mia- go). W każdym gescie i ruchu 3est
przezabawny, a przy tym bardzo na~
tatu" pr. ~łoskiej - godz. 16, 1~: 20
Przyjaźn - „Miłość na wirażu pr. radz. turalny Uroczą Laurą byla Manue'a
• Ic
.
•
po- godz 16, 18
Przodownik - „Trzy starty", prod. poi- KIERNIKóWNA, pełna wdzięku i
kokieterii, jak przystało na pięknq
~kiej, go~z. 17, 19
wdówkę. Dobrze grali także Maria
:Widok 1 Dworcowe - nieczynne
Krakowskien::;~:~ie:Cf;~~ stalingradz- CHRUSCIELóWNA (Antonina) i MIBohater 1 s
(Dormund).
CHAŁOWSKI
Jta 221 1 Maja 29, Al. Racławickie 23
komedii Elwin (Jerzy WĄSOWICZ)
WYSTAWY
nieco · slabo wypadł w I akcie jako p
Muzeum na Majdanku - godz. 8-111
Muzeum Lubelskie - „Człowiek w pra- trzpiotowaty, a zarazem „godzien ii- 2
tości"adorator Antoniny natomiast jai:lziejach", godz. 10-1s
,.
.
!
· . "
Muzeum Lubelslde - „Przemysł artysty.~zny XVII i xrx wieku" polski 1 obcy - ko „profesor Elwin , uzywa3ący roz- 1 v
nego Todzaju sztuczek magnetycz·
Jodz. 10-15
Adama nych jest bardzo dobry.
Muzeum Lubelskie - „Dzieła
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„PRASA"

godz. 10-13
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gościlib1Jśmy częściej zespoły

objazd·o we teatrów stołecznych.

