
IWlpirujqce podróże 
Gdy zasoby własnych pomysl6w 

paltowmle się wyczerp!' - na
ałępuje to najczęściej Po pn:ygo
łowaniu nowej premiery - nie 
pozostaje nic inneco, Jak tylko 

odnalezione młode talenty apro
wadz.a do swego teatru. Czy i tym 
razem prz.ywi6z.ł ju~ kogoś z Go
rzowa? 

przykład , K.2'y.ttian 1'.Jµpa. Znako
mity rety.er przygotowuje właJ• 
nie ze rtudentami sz.ltoły teatral
nej dyplomowe pn.edS>tawienie 
„Macieja Korbowy i Bellatrix". 
Prz.yjeM:ta więc do Wsp6łcz.esne
go, aby zobaczyć tutejlU.ą realiza
c~ diram&tu Witkacego w retyse
rii Anny Augustynow!(:z. Cz.y na.
•ze prz.edlt&wienie będzie dla kra· 
kowrldego twórcy watnym tr6d
łem inłpirac}i? 

znaleff tr6dlo nowych in11o1>lracJł ... o macrieniu Krakowa w rety
Tylko cdzleT Osy nuku wśr6d serskiej pracy ,Anny__ Augustyno
pnyjacł61, esy u konkure11eJł? ~ (Teatr W:tp6łczeSlllY) mot
C1yJ' tw6rezoł6 obra6 u wz6rT nA by napisać tomy ... Tradycjj 1 
Z Jakl.mł łrodowł1taml iła.płać 14.ę z.wycz.aj6w podwawel,mej „cyga
w Jedno, Jak, ałmo1fer" oddy- neril" w pełni chyba nad Odrę 
chu, by pnesł,kn-6 do clębł no- przenieść się nie uda. Realne ko
W8' pl~ myłl8'T rzyśd z. bl~ skich konta1kt6w z. kra

lrowsldm środowisk iem a.rty~yo- ---
n ym miel.ó.śmy jut jedn~k k~a-Znawcy przedmiotu twie.rdz4, ~ 

niez.wyitle pomocne mogą być w 
tej 1ytuacj.i podirMe. Dyrektouy 
naszych teatrów podT6tui ą więc -
jeśli nawet niez.byt chętnie, to 
prz.ynajmniej cz.ęsto. 

krotni e. Osta tnio swoJą W!Ll.YtA: 
GARDEROBIANY 

Waircisław Kunc (Opera i Ope
retka) nie potrafi na diużei roz.-
1tać się z. klimatem staromie j-' 
•kich ullcziek i 1otyokich 4w·iątyń 
Tonmia. Do końea ~n.ak nie 
wiadomo, cz.y to obowlązild dyrek
t.oca tamtiejazej orldettiry kame
ralnej, ci:y łieł upodobanie do 
łwieiutldch taruńdaich pierników 
- pr'09lło 1 firmowe&<> llklepu „K<>
pemlka'' - )IM lłó~ pn.ycz.~ 
~tliJWTCh wyjar.d6.1. 

Zblcniew WUkońfti (Teatr Po} ... 
ald) ponudmje in1Pirad po „,. 
lieddru. Nie tak dawino bywał w 
Gonowie WieLkopoLsk:im na naj
now.aeJ sztuce według B:runona 
Schultu, Rzea retyaerował z.wiłl
z.any ze ucr.ecińs.kim teatrem ra
diowym Waldemar Modestowicz, 
scenografię robił Maciej Kubiieki, 
muz.Y'k41 Arnold Dąbroweki , nad 
plastyką ru.chu pracował Henryk 
Walenty·nowi'Cz.. Czy pirzedistawie
nie podobał<> się panu dyrektoro
wi? Iren.a i Maciej Orłowscy ze 
Współcz.ęsnego wróci.li s 1orzow
HieJ premłer7 zachWYceni. Sk!ld• 
inąd wiadomo, łA dyrek:toir Wil
koń11d ~ c:uumt do innych 
ołrodk6w teałraln,ch w kraju, 
w'aukuil aajlęp111,7ob akłor6w. a 

' 

Szczecinie z.apow iedi.iał , na 

Czy kreacje Jacka Polaczka (Maciej Korbowa) i Anny Ja
nuszewskiej (Bellatrix) będą łnspimjące? Kto z kogo wted 
będzie czerpać naprawd42 nowe DOlllYsłY? 

ł 


