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Scena z bafot „O Zw11rtale muz11kancie" wvstawionej
Lalek.

został rozstrzygnięty

Z''

-

sztukalńi 1985 roku

Od wieht lai w „PJ... EBIliiCYCIE NA "JAJPOPULAR·
MEJSZY SPEKTAKL TEATRALNY" nie było tak l'Or~
('ej atmosfery i zaskakują,cych
7.mian na liście.
idzowie
Białostockiego
Teatru Lalek okazali slę
bardziej zdecydowani i

W

jednomyślni.

Spośród

pięciu

widowisk wystawionych
do
konkursu niemalże od
początku do końca o pierwszą
poz~·cję walczyły trzy tytuły:
„Alicja w krainie czarów",
„Mała księżniczka" oraz baśń
„O
Zwyrtale muzykancie".
Ostatecznie zwyciężył „Zwyrtała"
.e:romadząc
na swym
koncie 747 głosów, na drugim
miejscu (niespodzianka) · znalazła się „Bajka o rybaku
i
rybce" (315 głosów), „Mała
księtniczka" zdołała utrzymać
trzecią lokatę.

Natomiast w Teatrze Dra·
matycznym im. AI. Węgierki
~ ytuacja zmieniała się dosłow

nie co kilka dni.

Najpierw
zwolenniz urojenia"
Moliera, potem na czoło. wysunął 1lę „Prometeusz"
Jerzego
Andrzejewskie)!o,
wkrótce jedna:t zupełnie niespodziewanie obie sztuki zdystansowała „Dziewczynka
z
zapałkami".
Na pięć minut
-przed zamknięciem plebiscytu
nadeszła
lawina
kuponów,
których nadawcy glo~owali na
.,Prometeusza"
( w sumie
3602 osoby). Spektakl wysunął
s ię na pierwszą pozycję i bez

największą
liczbę
ków miał „Chory

większych
trudności
zdobył
tytuł spektaklu roku, wyprzedzając ~wego .e:lówne.e:o rywa-

la -

„Chorego z urojenia" -

o ponad tysiąc głosów.

Po-

pularność
zarałkllmi"

poziomie
miejsce).

„Dziewcz~·nk!
z
zatrzymała się na
885 głosów (trzecie

W te.e:orocznym plebiscycie
na swoje ulubione spcldakle
.e:łosowało !acznie 10.466 widzów. Został· pobity nawet uhie.e:łoroczn~·
rekord,
który
wynosił

„Prometeusz" zrealizowanv w Teatrze Dramat11crnvm.

Fot.: ANDRZEJ

WRZESIE~

9.272

głosy.

Or.e:ani7::.torzy
konlrnuu,
Jak zw~·kli!, przymali nae:rody
twórcom
zwycięskic'h
spektakli - retyserow!, 1c.e-

nogra!owi I autorom musyld,
a
takie nadawcom tyaięes
nyeh kuponów. W irupi• tej
znaletli się: Adam Budr•Wskl, Gra:bna Dworak•?ł'•ka.
Barbara
Grabow1ka.,
'Ewa
Gryko, Beata Klemen1, ltarol
Koallo, KrzyHtof Parehanewlcs, Artur PółkoAnlk,
Sła
womir Prokopiuk
oraz Albert Radullki - wszyscy ·~
mienkańcam!

Białegostoku.

Nagrody w postaci książek
czekajj\ na wymienionych czytelników w Oddziale Wojewódzkim Towarzystwa Kultury Teatralnej przy ul. Kilińskiego

8.

W irupie teatromanów, któ-

rzy trafnie wytypowali najpopularniejszy 1pektakl 198.~
roku :maleźli 1lę:
W TeatrH Dramatyez.
nym: Jolan~ Gorlin, Elżbll.'·
ta Hapunik, Celina Kope6,
Andrzej Prymaka, Grzegora
Kossakowski i Marek Swirydowlc1 (dwaj uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w
Supraślu), Zofia Łttkaszewlc:i:,
Bogusława
Malinowska
(Bielsk
Podlaski),
Dariusz
Ostrożański (Bielsk Podlaski)
I l\Iariun Siedlecki.
W Teatrze Lalek: ltarolina Da.mulewicz, Martyna i
Konrad' Dworakowscy, Wła
dysława Knleda, Zbi1nlew La.
bowik, Tret~& l,!twinowlc."1,
Roiena S:i:ymusiuk,
Joanna
Wollńilka 1 Elibieta Wydzierwecka oraz l\lardalena
Zawadzka.
Zgodnie u zwyczajem, OW
TKT przyznał równiet
wyróżnienia
postaci małej
formy teatralnej tym placówkom, które nadesłały
największą ilość kuponów.
Otrzymały je dwie białostockie
szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych (11~1 głosów) i Szkoła Podstawo\va nr 19 (831 &:ło·
sów).

e

e

w

Tegoroczny konkurs w oJ(óle obfitował w zaskakujące
wydarzenia. Jeden z czytelników nadesłał na przykład li};
312 kuponów (!) na „Matkfl"
Witkacf'ito, sztukę wystawioną na scenie Teatru Dramatvcznego.
Redakcja
nu;i:ej
ta.rety powinna chyba ufun-

''

dować
nadawcy
pn.eayłld
1pecjaln' nagrod~ a emocjonalny stosunek do konkursu
I dziennika (myjlliny lnten•
sywnie, eo by to moeło być).

A teras '91zcze Iłów kilka
o naJllopularnieJss1eh apet.
taklach roku.
„Prometeusz" Jerzego An·
drzeJew1kiego był pierwa~
premierą Teatru Dramatyczneio pod nową dyrekcją i za.
r;ozem
debiutem autorskim
(reżyseria i adaptacja) na bia•
łostockieJ scenie, Jacka
An•
drucklegn. Scenoe:ra!ię widowi~kn przygotował
•Marian
Fiszer, muzykę napisała dwójka J!.Utorów - .Ja.cek Kaczyń1kl i Jeny Nowicki.
Tytułową rolę kreował Rafał żabiński, matkę główne·
~o bohatera (Temiri~) zagrała
gościnnie Halina Winiarska.
Baśń. „O
Zwyrtale mns1•
kancie" wybr:łna przez.
bywalców Teatru Lalek została
napisana przez .Tana Wilkow•
akieito na kanwiP. utworów
KazimiNia Przerw~·-TetmaJe
ra. Spektakl vyre:i:yserował:t
ne~torka sceny lalkowej .Jo·
anna Piekarska, scenograf1~
oprac()wał Rynard Kuzynyn,
mozykę skomponow ł Sławo
mir Czarnecki.
Główne ~
~tacie animowali· Piotr Damu-

1„wic:s

(Zv1.'yrtałal.

Małgorza

ta Płotiska (Anioł Stróż)
i
l\larek Kotkowski (św. Piotr
i jednocześnie Diaheł lt).
Twórcom wybranych przez
puhliczno~ć ipektakli gratulujemy zwycięstwa, natomiast
widzom - uczestnikom plebiscytu życzymy no 1.1ych interesujących
pr7.eżyć
teatralnych. Zapraszamy jednocześ
nie na uroczyste ogłoszeni P
wyników, wręczenie nagród i
spotkanie
z
realizatorami
Spektakli Roku, które nashpi
23 ma.rea
(w
niedzielę)
w
Białostockim Teatrze Lalek o ,odz.
11 na przedstawieniu „Kop.
riuszek" w reż. Krzysztofa
Raua f w Teatrze Dramatyc:r.n.vm o 1mdz. 16 na !lpektaklu
,.l'rometeu11-i" "'' reż . Jacka
Andru~kleg11.
Do zobaczenia
w roku przysz.ł~·m. (olp)

