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„Cesarzowa Patagoniicc. I
trasę i statek wymyślił G .
B. Shaw, jato autor komedii „Za.loty". Druga znacznie prozałczniejsza wiedzie z ł.odzl poprzez Zakopane, Kratów, Krynicę I
Wybrzeże do Warszawy. Tę
trasę

wymyśliła

łództa

„Estrada", która zorganizowała pierwsze w Polsce
po wojnie toumee artystki.
Nareszcie! Nareszcie nie
trzeba brać delegacji służ
bowych do Warszawy, że
by zobaczyć Eichlerównę .
U tych, ttórzy zaaj4
Eichlerównę-tragiczkę, którzy pamiętaj4 j4 zwłaszcza
jato
ruedawn4
„Marlę
Stuart". obejneaie „Zalotów" wywoła przede wszystkim zdumienie nad skal4
możliwości artystki, umiejącej z tat4 łatwością interpretować rolę biegunowo różn4 od jej właściwego
emploi. Zanltaj4ca niestety
na naszych scenach sztuka

prowadzenia dial09u znajduje tutaj w Eichlerównie
mistrzynię . Słynny 'już głos

ble podobno bardzo tę ko- Eichlerównie
nie
ginie,
medię, naplsan4 w latach przeciwnie,
wygrywa ten
trzydziestych. Moim zda- duet aktorski na nucie
niem Shaw w tym wypadku nieomal równorzędnej. U
nieco przesadzał : teq „dro- góry i u dołu zdjęcia z „Zabiazg0 sceniczny jest rze- l o t ó w" (Fot. Hartwig) .
czywiście drobiazgiem I nie
I. ltydr.

należy doszutlwać się głę

bi tam, gdzie jej nie ma.
Niemniej to fatt. że sztuka
jest trudna aktorsko - jui
choćby dlatego; . ie Wystę
puj4 w niej tylko dwie osoby i ie dowcip - w niektórych partiach jest
raczej
względny.
Tym
większa zasługa Eichlerówny, ie z roli pasatertl
.,Cesarzowej Patagonii", a
potem ekspedientki w wiejsklm sklepiku potrafi stworzyć małe arcydzieło I tym

Eichlerówny (tledyi wreszcie ukat4 się w sprzedaży płyty,
ttóre artystka
ostatnio nagrała ł) święci
w ironiczno-cynicznym dialogu Shawa nowe triumfy.
Zreszt4 co ja będę mówił,
idźcie, sami usłyszycie I
Z zamieszczonej w programie notattl Floriana So- większa zasługa świetnego
bieniowskiego dowiaduje- l'ttora Władysława Hańczy
my się, te Shaw cenił so- (jej partnera), ie przy

