
Z teatrów stolicy 

Tajmgr - dobrze mówi! 
N ARESZCIE coś ruszyło w War-, tizw. ,.uprzedzen:" nazwą · zaipewne Sojecka. Hotelowej czwórki dopeł

s.zawie z wystawianiem !;ztuk „propagandą" . . Sprawy dalekiego niali: Tadeusz Cygler, w p'.erwszyd1 
radzieckich. Jak zwykle u · nas - Tajmyru stają się od· razu .bliskie scenach za bardzo pozujący na Ch:e· 
poszło to seryjn:e. Prócz premiery i drogie wszystkim oohaterom ko- stakowa, dobry JUZ pod koniec 
w ,,Nowym", sztukQ radziecką gra medi:, każdy .z ·nich stara się jakoś pierwszego aktu oraz rozcz;ulająco 

„Kameralny", za·powiada - ,,Roz- pomóc w załatv;icn:u tych spraw, w bezradny Edmund Fidler, J ego encr· 
maitości". Na ten nadmiar n'.e bę- poczuc:u · głębokiej . solidarności i giczniejsza ukochana - w sztuce -

I dziemy nigdy ~arzekali. wspólnoty inteiesów wseystkich lu· Urszula Hałacińska - na poziomie, 
Lekka komedia Konstantego Isa- dzi radzieckich. Anna Jaraczówna jako służą<:a -

jewa i Aleksandra Galicza pt, „Tu do astat- może za bardzo „rozmemłana", ;ałt Akcja jest bardzo żywa, 
mówi Tajmyr" jest kome<l:ą pomy- n:ej chwili nie wiemy, jak się na luksusowy hotel, przemyślała \Q 

łek. Treść jest dość naiwna, · roz- wszystko · slroilczy, chociaż domyśla- postać we wszystkich sz.cmgółach. 
maitc efekty - znane j uż od dawna. my się, że pomyślnie. W rolach drugoplanowych wystąp:': 
Nowe jest w niej podejście autorów Z. Sykulska, C, Nadworna, N. Mali. 
do swych bohaterów, widzen:e w Reżyser Maria.n Meller utrafił w kowska, A. Andrzejewski, J. Skul-
nich człlJWieka. Nowa jest atm<>- ton tej komedyjki i sprawnie poru- ski, M. Friedmann, • C. Mroczek, A. 
sfera zdrowia moralnego, świeżości , szał licznym respołem. Dekoracja ~lularczyk, R. Fłe!rl.ar, M. Ziołtm"&ki, 
zupełnego braku „świństw" . zatrą· Comualda Nowickiego 11'.e przypo- K. Łabudź, F. Gi>łąb. Wszyscy oni 
cających o pornograf:ę, a ta:~ często minała pokoju hotelowego, nawet na grali z werwą, unikając szarży i sta
stosowanych przez autorów miesz- 13 p'.ętrze. Przekład Aleksa.ndra Ma. rając S:ę zindywidualizować nieco 
czat'1skich. Nj.kt z nik'.m nie kła- linewskiego nie nasuwał żadnych stereotypowe postacie komedii („za
dzie się do łóżka, nie ma żadnych wątpliwości. zdrosna żona", „głupia śpiewacz'.-.a". 
śliekich lronceptów. A mimo to pu- Z licznej obsady wyróżniły się ,,zwariowany tancerz", itd.). 
bliczność ba.wi się !iwietnie! Na „asy" Teatru . Nowego: · Zygmunt W sumie - pr.iyjemnie spędzonJ 
premieme raz po razie rozlegały się Chmielewski, którego tak chwalił wieczór, dużo mrowego śmiechu, 
wybuchy śmiechu, raz po razie Zll'Y- Obrazcow w „Domu Otwartym"; ka trochę muzyczki, i moie - parę po
wały się oklask.i. pitalny i najbardż:ej rosyjski w ważniejszych myśli po powrocie do. 

Utwór aułorów radzieckich nie jest typ'.e Dziadek Baburin .:... Edward 'domu? 
pozblnriony 1lębslej myśli. którą Fertner. Miłą gąską była Beni,na JERZY KURYLUK 


