
D w~· s a o;~iat spra-
w • z tuką fran-
c · · . i Loleh Bel-
lon - „Czwa·r·tkowe da

m y". Jedna - to nigdy nie za
spokojona po.t-rzeba kobiet dpo
wiadania o sobie i życiu i dnu
ga - nigdy w teatrze nie za-

I 

Teatr 

~ 
spokojona potrzeba akto1:ek • ., lt 

' spełnienia talentu na scenie. mentalności, ów s·woisty su- prete~ i m-0żna tu, wspólnie 
I J ak wiadomo, dramatop isarze biektywi:im, który każe wszyst- z reży~ rem, „poszaleć", budo
' w swoich dziełach tworzą częś- ko, co się dzieje dokoła spro- wać eofektO<Wny i zajmujący 
ciej postacie męskie niż kobie- wadzać do przeżyć i wartości S>Dekta:cl. Moie ~ie domyślić, 
ce. P rzeto pani Bellon napisała osobistych. że tak\e działania przyczyniły 
sztukę o kobietach dając mo- Zabawne jest też w „Czwart- się do · sukcesu debiutanckiego 

1 żliwość swym koleżankom po kowych damach" to, że ledwie utworu. gdy miał swą prapre-
1 fachu za-l?rania i.nteresu.iących. można odróżnić kim jet;t S<>nia, mierę w Studio des Champs 
szeroko rozbudowanych ról. Maria czy Helena. Wszystk.ie Elysees l w Paryżu. 

. Nie stworzyła - rzec':.~ jasna są bo·wiem przeqe wszystkim Naue~r przedstawienie w Ma-

efektu - - zabrakło bowiem oc:ze-
k iwanego psycholo1iC%1le10 po
głębienia postaci i jednocześnie 
nastąpiło jakby · zatarcie lcb 
c:harakterologicz·nego ryau. 

Ale nie wybrzydzajm~ · zbyt
nio, otrzymaliśmy w kOI\eu 
Drzedst'awienie do · oflądanla, 
szczególnie interesujące dla 
piękniejszej części teatralnej wi
downi. W roll Son! występuje 
URSZULA MODRZWSKA, któ
ra oeladaliśmv w czasie Dremie
ry 1 - na zmianę - HANNA 
BEDRY~SKA. Marię gra BAR
BARA WAŁK()WNA, a Helenę 
z pewną dozą sarkazmu - KA-
ZTMIERĄ• NOGAJÓWNA. · 

W okrutnie marginesowo po
traktowane! przez• autorkę roli 
Jana pokazuje się na scenie 
WOJCIECH DRoszczyNSKI. 
Wnętrze ba-rdzo kobiecero 

zaniedbanego m ieszkania, o 
wdzięku zet.lale.i bombonierki, 

·dobrze wtopione kolor:vstycznie 
w takie tło kostiumy stanowią 
udaną scenografię do tego 
nrzedstawienia. • 

HENRYK PAWLAK 

- arcydzieła a11i też literacko kobietami. Bystro podpatrzyła łej sS.;· ' Teatru Nowego jest 
głębszej r zeczy, a le niezły pre- Loleh Bellon pewne cechy ko- zaś skr. ne I delikatne. Gra·ne 
tekst sceniczny, materiał na po- biecej inteligencji, sposobu ro- nader • rożnie, choć kultural
pular ny i d obrze się oglądają- zumowania i leciutko 1obie z ne i . sympatyczne, miejsca-mi 
cy spektakl. Oto z czwartku na ' tego żartuje. jednak - jak to się mówi w 
oiatek sootvkaia sie w oew- W sumie jest to tekst sym- żargoni,. teatralnym - siada. 
nym paryskim mieszkaniu trzy patycz,ny i ma prawdziwie tea- Zwłaszc a wówczas, gdy osten
pan:e ~ wieku. o którym nic fralne walory. Ale tr,zeba je na tacyj a fabularność tekstu 
godzi s1ę wspominać głośno i scenie wydo0być. każe s i!: skupić wyłącznie na 
wiodą ze so·bą rozmowy, snują Od pań aktorek oczekiwał- dialo 11. ) stronie werbalnej, na
wspomnienia, czasem sprzeczają bym tutaj inwencji, polotu i stro · cbwm. Wtedy gdy trze
się o d robiazgi, wymieniają in- fa.ntazji, tego, że do spostrzeżeń b'a, byl Son ia. Maria, Helena 
formac je i zwyczajne plotki. swojej koleżanki dodadzą włas- po rostu były. emanowały swą 
Przez strumień ich świadomoś- ne doświadczenie i wiedzę o wo~a. tworzvłv ooo rzez Teatr Nowy - Mała Sala, 
ci przepływa życie takie jakim zachowaniu się, odruchach, re- nt na~ięcie~ Chwalebna po- Loleh Bellon „Czwartkowe 
jest, ze swymi smutkami i ra- staoh i odczuciach, nawet tu t· w, iągl i\VOŚĆ 1 unikanie zbyt m y", przekład - Róża So 
dościaml, tdarzeniami w domu. ~dzie dorzucą jakieś słówko elifpres }nego portretowa'llia po- Dembowska, ~eżyseria - an
w pracy, kraju i na świ~' e. c y pół zdania . Materia a.ztuk:\i" stf.ci a'P-ew n(' w obawie o nu;ia J.,askowska, sceno gr a -
Autorka sztuki d<'brze d- jak j u~ wspomńiałem - m ct;ni Ceq!l karykaturalnych) n Ba bara Jankowska. emiera 
chwyciła pewien rya kobi ej yrażnie cha•ra1Ger 1cenic:1neao '.Mosłlt jednak właścLwe p sowa - 29. X. 1 


