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JEDNA z
w11ch scen III aktu
Na pierwszym planie
odtwórcy ról głów
nych: Maria CHWA·
LIBOG i
Leopold

MATUSZCZAK (pań
stwo Beaurei:ers). W
głębi
Andrzej KOPICzylVSKI jako sę
dzia śledczy Sevigne.
Foto:
Cieślal<

s.

GELMAJER za rolę uroc:zo
nai'.N-nej „idiotki", slużącej
Józefy. posądronej o zbrod
nlę (żeby
nie
odb1er~ć
przyjemno~ci widzom,
me
demaskujemy tu rzeczywistego mordercy), stworzyła
ŻyWą

na

postać.

pograniczu

utrzymaną

groteski,

każdym
swoim pojawien iem slę na scenie przyśpte
szając dość powolną akcję

~

Premiera w Teatrze Polskim

''

I DIOTKA''

Paryska komedia
na scenie szczecińskiei
IELU z nuzych bywalych za gratifcĄ
krytyków stwierdza nie bez żalu
w swoich korespońdencjach. że w teMra.ch paryskich 80 albo I więcej procent repertuaru sta.nowlą, tzw. „sztuki bulwarowe", za.
którymi przepada.
publiczność. P~zy czym
i w tym gatunku sztuk istnieje duza. rozpię
tość: od niektórych mniej ambitny.e h p~c~!
Anouilha
poprzez autora na.szej „IDIOTKI
Acha.rda - i da.lej w dół, omal w nieskoń

W

czoność.

WSZYSTKIE
teatry
~wiata muszą się llcr.yć
z publicznością i dbać
o frekwencję - chociaż
trudno się pogodzić ze
/zdaniem,
zacytowanym
w szczecińskim programie teatralnym: „Bądt
my szczęśliwi, Jeśli uda.
się nam bodaj raz na
dwa Iata. zobaczyć wiei

kie

dzieła'',

kontentu-

jąc się poza tym utwo-

!rami „słabszymi". Publiczność
domaga
się
przede wszystkim róż·
lnorodności - i gdybyś
my ją stale częstowali
;.KARTOFLAMI" i „IDIOTKAMI'' woła-

wodzeruem (ciekawie ujęta
rola tytułowa, w wykona
nlu Jolanty SKOWROŃ·
SKIEJ),
WYDAJE mi się,

że

w przedstawieniu szcze

cińskim
Potraktowano
tę komedię zbyt powa-

2mie, brak jej
strego tempa,
są

nieco

tego odialogi

przewlekłe,

niektóre
sytuacje sceniezne (scena z policjan
tern, czytanie protokołu) przerysowane. Obok
samej
„idiotki"
rolę
prowadzącą w tej komedii gra sędzia śled0 czy, Sevlgne - w w~rłaby
na
pewno
szawskim przedstaw1e„HAMLETA".
niu grał ją w tonie far
S(YWO
groteskowym
6
m;~ ~!~iboal4i v:i~e~!:. Czesław SZPAKOWICZ,
zy do roku wystawiać ut- u nas ANDRZEJ KOwory ,.słabsze" pod wzglę PICZYN°SKI
potraktodem artystycznym, jeżell wał ją raczej realistycz
naprawdę bawią n.as i in·
kr ·
j k •
teresują. Przed kilku laty nie,
etlJąc a ąs po.
jeden z teatrów warszaw- stać
pozytyWnego boskich wystawił u nas ioś- hatera sprawiedliwości,
C!nnle inną komedt.: Achar rodem z i!11Jlego gatunda: mianowicie
,.KARTOFLA"
w doskonalej
obsa· ku ~ztuki: ,,IDIOTKA"
dze, w ostrym tempie - jest typowym „krymirzecz była szczerze l.ćlbaw nalem'', a jej wyróżni
na. Druga komedia tei:oż kiem
w tym rodzaju
autora, „IDIOTKA"; która
f
podobno od dwóch la~ Jest jest zdecydowanie
arbestsellerem scen parys- sowe potraktowanie te-1
kich, wystawiona została m tu
jesienią ub. re>ku w te.
a ·
·
atrze KOMEDIA" w War
Pełne uznanie nalety &lę
nawie:· także z dużym po natomiast KRYSTYNIE BID

I

przedstawienia, w którym
- jak sądzę na ogól
brakowało owej lekkości,
stanowiącej jeden z głów
nych atutów komedii Achar
da.
Sekundował
Jej
dość
dz.ielnie w tym• kierunku
JERZY SOBIERAJ jako za
bawny pisarz sądowy. W
pozostałych rolach wystą
pili: HALINA
KAZIMIEROWSKA (urocza żona sę
dziego\,
ALEKSANDER
ROPZIEWJ:CZ
(pr<>kurator), MARIA CHW ALIBOG
I
LEOPOLD
MATUSZCZAK (państwo
Beaureverq), BOGDAN GIERSZA·
NIN (adwokat) I ZBIGNIEW MAMONT (StTażnik).
Reżyserowała przedstawienie IRENA GRYWJJll"SKAADWENTOWICZ, a scenografię jak zawsze bardro zreczną - opracowała
JULI'ITA FEDOROWICZ.
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JORDAN

