IEATR
w WiednJ.u otwarto polski teatc amatorski, zorganizowany przez „strzechę" (tak naeywa się Zwl~k Polaków w Austrll). Płerwazą wystawioną
sztulą była niezawodna łredroWBka
„zemsta". Przedstawienie miało dute
powodzenie wśród miejscowej Polonil,
powtórzono Je kilkakrotnie l nawet
znalazło ono przychylny oddtwlęk w
szeregu pism wledeflsklc:h.

Dz.lał Operowy Fiłbarmonll Stołecz
powstał, aby dać warszawie dobrl!

nej

operę:

rozpoczęto „Weselem Figara"
Mozarta, pod c:elllll! batutli Z. La toszewU:lego, w retyserll J. llunc:Uncera z Pragi 1 dekorac:Jac:h J. Haweył
klewlc:za (na fot.). Poc:zl!tkl SI! trudne,
pragniemy Jednak podkreWć ambitne ·
zamlaey teatru na przyS&lolić (m. in.
„Hamasie" w retyserU Schillera).

DUŻO prac:y wł.ożył ret. W)'ar.omlrsld,
dekorator Axel' l zespół warszawskiej
,,Placówki" w komedię Lope de Vegi
(przekład Tad. Peipera) „Pies Ogrodnika". Dali przedstawienie czyste l staranne, Jttóre publlc:znołc:t na ogół b. się
podoba. Sprawozdawca „Przekroju"
jednak grymasił: „sztuczka nudnawa,
konc:epc:ja retyaenka i dekoracyjna
znowu słodko-kukiełkowa. grane powlerzc:hownfe". Mote miał troc:bę rac:Ji.

Teatr Wielki w Częstoc:howie (bo
ma 1 drugi teatr Kame„Skl!pc:a" Moliera w
retyserll Kwiatkowskiego I dekorac:Jac:h Wagnera. Ogółnle chwalony Jest
Roman Wójtowicz za trafne 1 przekonywuj11c:e odtworzenie roll 17tułoweJ.
Teatry c:zęstoc:boWlllde skaril! się, te
rzadko o nłc:h wspominamy. Brak miejsca, oszc:zędnokl papierowe-

Na zdJęc:lu od lewej: J. Porębska,
Wotnlk, Allc:ja llatusłakówna, li.
Bednarska l R. zawlstowskl wykonawcy łwietnej komedil Pel'Z)'iulklego
„Lekkomyślna siostra" w krakowskim
„Starym Teatrze". Retyserował R.
zawlstowskl, lnteresUjłlCa dekoracja
Andrzeja Pronaszki. Przedstawienie
nie było (i w załotenłu nie miało być)
tadn4 rewelac:j11, jednak było solidnym
i dobrym przedstaw~nlem.

IM (•to) razy jut dusił Kazimierz Pawłowski oltywatelkę llalkłewlcz (patrz

Wł.

częstoc:howa
ralny) wystawił

zdjęcie). I będzie to robił jeszcze dłu
so, gdyt tnausurac:yJny program teatrzyku „syrena" w StoUc:y 'zrobO turorę.

I

słusznie,

bowiem AndrzeJeW-

ska, GroclzleilSll:a, Rudzki, Olsza, .Jankowski, Wltas, Poręblłkl, '.zurandot, dozdawa, Stępleil l reszta syren1aków
dali dobry, wesoły program.

nam lnteresuJąc:e zdjęcie
Państwow~ Teatru Dolnowe Wroc:ławlu. Przedstawienia niestety nie wldziellłmy, nic: nie
moteiny więc: o nim butej napisać,
Nadesłano

(patrz)

z

śll!Skłego

ale notujemy, c:o nam podano. Jest to
„Srebrna Szkatułka" Johna Galsworthy'ego w retyseril zbiorowej pod kler.
M. L. Jabłonkówny. Dekoracje A. Ję
drzejewskiego l W. Langego.

Dobre, lnteresuJ11c:e, a c:o w tym· wypadku watne, ~ łmleszne przedstawienie: Państwowy Teatr Powszechny w Łodzi: „Klub kawalerów" Bałuc:kleco. Do sukcesu przyc:zyntu się
przede wa:ystklm retyser Karol Adwentowicz, dekorator Jerzy ~ruba i
aktorzy: Adwentowtc:z (czwarty od
prawej), Dymsza (drugi od prawej),
Grywińaka I Aldona Jasb\ska. A takte
wszyscy Inni.

