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SPOTKANIA 
Z AKTORAMI NAJWl~KSZA TRftGICZKA EUROPY 
W 

ielce zasłużył« się Katowicka Te
le'."i~ja scenie polskiej n'adając co 
m1es1ąc program z cyklu Sp o t k a-

n i a z aktor a m i. inspirowany przez 
J~liusza Kydryńskiego, który je z nad
większym pietyzmem prowadzi i omawia 
twórczą drogę występujących aktorów. 
Spotka n i a należą do tych tnieliczmych 
programów, na które się czeka. Duża w 
tym zasługa występującyeh aktorów. ale 
także i kierownika literackiego telewizji 
śląskiej. 

Program koncertu Ireny Eichlerówny 
obejmował m.in. fragmenty sztuki Jero
me Kilty Koch a ny kła m ca, opartej 
na korespondencji G. B. Shawa i aktorki 
Stelli Campbell. Drugim punktem wieczo
ru była P i e ś ń o W i e 1 kie j K a p i t u
l ac j i z IV aktu Ma t'k i Co ur age 

Bertolta Brechta. Te dwie kreacje należą 
do najnowszych osiągnięć ak1bJ1ki. Jako 
matkę Courage można ją podziwiać w 
Teatrze Narodowym w Warszawie. Rolę 
Stelli stworzyła ona specjalnie dla wi
dzów małych miast• i osiedli, które razem 
z Władysławem Hańczą (jako Shawem 
objeżdżała podczas urlopu. 

O.;tatnią rolą iwieczoru była jedna z jaj 
największych :kreacji dramatycznych -
Fedra Racine'a. 

Pisać o Eh:hlerównie jest niebywale 
trud.no. Każda cpochwała wydaje się :z.byt 
słaba. Boy ina.zwał Jej interpretację roli 
Fedry „monografią miłości". Bertdl.t 
Brecht uważał ją za największą aktorkę 

tragiczmą Europy. Kydryński, omawiaJąc 

aktorstwo Eichlerówny, zwrócił UWtlgę te
lewidzów na słynne ,.śpiewanie", będące 

muzycznym sposobem budowania roli, na 
niezrównane wejście na scenę i chód ak
torki. 

W recitalu wzięli ponadto udział: Wła
dysław Hańcza i &ktorzy Teatru Slą
skiego. Program reżyserował M. Kurkie
wicz, a realizował telewizyjtnie J. Ga
wroński. Ciekawą oprawę plastyczną au
dytCji przygotował W. La•nge. 

Nie wiemy jakich aktorów chce Ky
dryńSki zaprosić do udziału w następnych 
S ip o t k a n i a c h. Czy nie można ·by tu
taj odlwołać: się do zdania telewidzów? 
Może urządzić plebiscyt ipod hasłem: „Ja
kich artystów chciałbym zobaczyć w re
citalach ?" Prosimy Kydryńskiego, aby 
wypowiedział się -:x> o tym sądzi. Ze swe>
jej strony proponujemy wieczór Marii 
Maliokiej, nie oglądanej dqtychczas nigdy 
w telewizji. 
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