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codziennie rozbrzmiewa 5miech i muzyka w gorzowskim tęatrze. Siedząc na widowni 

„Sindbada", w sali wypełnionej młodzieżą, która doskonale bawi się na tej widowisko• 
:vej baśni, moina odnieść wrażenie, ii: teatr przeżywa najlepszą passę. Także zapowiadany 

na sezon 1991 / 92 repertuar jawi się śpiewająco i wesoło : większość pla nowanych pozycji 
daje szansę inscenizacji nasyconych muzyką, tańcem, śp iewem. 
Jest to odpowiedź na zapo 

trzebowanie widowni, a tak
że ~nak szczególny koncep
cji Leszka Czarnóty, dyrek
tora z choreograf!ćzńym ro
dowodem. Moze u.kże jest 
to honorowe trwanie - z or 
kiestrą - na tonacym okrę 
cie? Bo rozbawienie na wi 
down! ma swoje drugie dno: 
gorycz 7 biedniejĄCE'j wciąż 
egzystencji przybytku Mtlpo 
meny, zagrożonej upadkiem 
z przyczyn ekonomicznych. 

Teatr boryka siQ bowiem z 
trudnościami materialnym!, 
czyniąc osLczędno:ki - jak 
się da, Zrezygnowano jut 
dawno z „obsady do „Wese 
la". Od nowego sezonu ze
spół zredukowany zo8tał (]o 
H osób, Wielu aklbró\v ode 
szło do Innych teatrów. ale 
i - do innych profesji. Przy 
szło kilka osób, wśród nich 
tak lubiany przez gorzowian 
Marek Pudełko. Przygotowa 
nill do .nowego repertuaru idą 
pełną parą. ale w tym co
dziennym rytmie wciąż obec 
ne jest pytanie: czy zdołamy 
się utrzymać? Srodki prz:Yzna 
ne teatrowi są więcej niż 
skromne, ale i tych jeszcze 
ni!ł otrzymano w cato:;ci. W 
tej sytuacji rodzi się. n;.e
śmialo jeszcze, nadzieja: 

A MOŻE 
ZNAJDZIE 

SIĘ SPONSOR? 

Do nowo urządzonego ,wy 
twornego lokalu w Gorzowie 
wchodzi gość. zamawia butel 
kę koniaku, każe ją otworeyć 
L. wylać zawartość do zle
wu. Gdy zaskouzona kelner• 
ka spE'łnta życzenie, ~ość 
znów zamawia, nowta.rżając 
całą operację. Przy trzeciej 
butelce 7.alntrygnwan:v zdarze 
niem właściciel łók lu pro
ponuj r : ieśli che(' pan poka 
zać, że ma pań dllżn Pienię 
dzy, z którymi n!e ma co ro 
bić. to może by.„ posta,vił 
~Dn koniak wszvstkim ob.>c 
nym? Dziwny kli,..nt zq'>if'l? 

s!ę. 1 w r~zult,c!e wyszedł z -
lokalu zostawiwszy w nim po 
nad 3 mln zł. 

Taką historyjk<: - niepra 
wdopodobną, lecz ponoć praw 
dziwą opowiedział mi litęrat 
Zdzisław Morawski. Pomyśh1 
lam wtedy, czy nasi gorzow 
scy. nowo upieczeni miliGne 
rzy nie chcieliby cz<:ści'lwo 
spożytkować swych pirniędzy 
na cel-e !tulturalne? Wsoom
nijmy te pil!kne tradycje z 
prze~złośc1 gdy lut!7.ie blY~a 
ci fundowali stypendin. bu
dow:oli muzea. zakltldnl! Jla
ler ie, ópi"knwali ~ię twórca 
mi, teatrami? 

Teatr im. Juliusza Osterwy 
ma w $Wych dziejach liczne' 
materialne dowody ~ympalii 
i opi!ki ze ~trony różn-„ch 
mecenasów. Gorzowscy rze
mi~śl'licy ufundowali kurty
nę. różne zakład~ wykonalv 
niezbędne remonty z w ·hę 
cznością mówią o mecenn,'e 
z1kład6w ucze~lnicy rl 0 rnc:z
nych Gorzowskich Spotk-iń 
Te~tralnvch dl:i którvch oo 
byt w G'>rzowie łączv ~ię 
Z!' wsoo1nnienif:'m •td'ł~cgo 
wvooczvnku w oś:-rdlrnch 
„Silwanv". „St ilonu" czy in 
nych zakla'lńw. 

Czasy tych m!c~n:i.lów 
skJńczyty ~ię ~ame zakład.V 
„tobią bokami", !h być mo 
że sat'na ldea ;pońsorowania 
teatrowi - ledt'lak t'lie zani 
knie? Możt• zn~jda się inni. 
mogący oc'l!tzMńitr kle5a i 
życzliwi dla tnuzv teah·~ 
byrektoro\,,ł Czarn ·cl" m • 
~z'J ~il) 11~óns0t. dz!l)ki ktf„ 
remu tnotn11 bl)dźill urucho
mić prty te11trze 

STUDIUM 
KSZTAŁCENIA 

Jest w Gorzowie spora gru 
pa uztlolniot1ej teatralnie mło 
dzieży. Prawdziwe osiągnię
cia artystyczne mają •zespoły 
,.Pryzm.it" prowadzony przez 
aktorkę Ludwinę Nowicką i 
„Fac Simile" utworzony przez 
Elżbhtę Kuczyńska. Znaleźli 
by się chyba i inni. ctalen 
towani chętni. którzv przy 
teatrz(' /il'hvwi lihv 0~1;r nh 
twiający start do profesjonal 
nej drogi zwiąwn•·i t< .;ztu
ką. 

Bvl bv to dla fp~frp ""szu 
kującego wsparcia w utalcn
lowanyrt1 ~tatvstach <lc~bre 
zap!·rze. być mo:i:e · nawet 
.wylęgarnia' narybku aktor 
~kiego: na mlO'lzicż po ~zko 
l~c-h teatralnych. „prowincjo 
nalnc" teatrv bowiem nie mo 
gą lic;zyć. 

Teatr zachęca zaintere"owa 
na ml'>dzi~ż: konl3ktu.icie się 
z dvr keja może co~ się wy 
k1'.1j<:> z tej koncencji. O po
dobnvch ośro'1kach ~zkołcnia 
ml 0 dvrh nrzv•1łvrh lurlzi te 
atru 's tv'>ZV111\' z różnvch oo
zawar5zaw~kich feotrów. Wa 
runkiem pow•t~1nia studium 
kq1ta!cenia ie•t oc7v\\·i<~ie do 
datkow:v rnqtrzvk śror\1-ó\v -
nairh<'tnl<'i wl~•nl 0 5•rnnrnr
sk'"h. 

Sa to ?:nniiar~ i S7r7P \V 

5far7e marT"'ń. a nri ro d~i 0ń 
~ intt'ń~vwn,o prnllv i ~pck 
taki~. 

CO ZO~J!.C:ZVt1Y? 
Od połowy września na 

afiszu g · rzowskim jest .,Sind 

bad" z bardzo zmienioną ob
sadą. Wkrótce wejdzie też 
odnowiona sztuka Witkacćgo 
z ubieglego sezonu „W ma
lym dworku", a w przygoto 
waniu - nowe pozycje. 

Pierwszej z nich można ro 
kować duże powodzenie. Bę 
dą to piosenki lwowskie i 
wlleńskie w reżyserii takiej 
znawczyni jal\ Halina Dzie
duszycka. Teatr liczy na to, 
iż premiera bc;dzie w mieście 
wydarzeniem i że za~zczyci 
ja Wojciech hrabia Dziedu
szycki. Pn:edstawienic ma 
mieć charakter kameralny. 
być może znowu - jak w 
,.;\Iaclame de Sade" widzowie 
zasiądą przy stolikach i 
la1npkach koniaku. 

Premiera ma si<: odbyć w 
ko1°1cu października, a już w 
li stopadzie wejdzie na afisz 
kol jnv tytuł - także dają
cy polP dla muzyki i ruchu 

„Sługa dwóch panów" 
Goldoniego. Zaś już w pełni 
musicalowe form<; planuje 
d •rektor dla reżyoerowanej 
przez 5iebie adaptacji „Balu 
manekinów" Brunona Jasień 
skicgo. noszącei tytuł „Bal 
rnaff'klnów - ostatni". 
Również najmłodsi widzo

wie będą mieli dla siebie 
pclną muzyki cCzajkowskic
l{O, oczvwiśfr) i tańca bai
kę - „Dziarlek do orzechów" 
oraź którąś z lektur szkol
nvch. Rmważa •i() jeszcze -
ktr\ra? M'o7r ni-~rni„rtrl'le 
„$luby t>anieńskie" Fredry, 
mo7 „Ballad.vnr" l11b„. „ł'a 
na Tadensza", a le już wiado 
mo. że i tu teatr postara się 
o nnś,1.., formę. aby percep
cja młodzieży nie byla wy
muszona. 

Wyrazili gotowość wspól
pracy reżyserqkiej z gorzow· 
skim teatrrm '11 .in. .Tacek 
p"'.,...fro l\f1t1'\. Au~•lSi~1 1"0-

wicz, Jan Błeszyński, sce
no_qrafi:i. będzie ~pi;.czyw~iła 
m.in. w rek;ich ~orzriwiAn -
''""•lawa i Ew.v Strebf'jków. 

Tak wiec sezon zanowiaila 
się cid'"'l'if' dYn'łmic:mi0 i.„ 
w~~oln. Ohv ta idylliczna wi 
zja nie byh 7akłócona skrze 
czącą p~<oołitością. 

IRENA ADAl\ICZU 


