
W RESZCIE nasza TV przy
pomniała sobie o istnieniu 
tej miary a.ktorkl co Irena 

Eichlerówna. Wprawdzie niema
ło o niej mówiono przed kamera
mi, pokazywano fragmenty sztuk, 
w których grała, zaproszono do 
'I'ele-Echa, ale ujrzeć ją w któ
rejś z głównych ról w Teatrze TV 
było nie sposób. Wreszcie po la
tach zobaczyliśmy Irenę Eichle
równę w "Mindowem" J. Słowa
ckiego w reż. Bernarda Forda
• Hanaokł. 

Zagrała - w tym spektaklu 
Rognedę matkę tytułowego boha
tera. 
Postać ta znalazła w osobie Ire

ny .Eichlerówny odtwórczynię do
skonałą. Fascynowała majesta
tem i ogromem wewnętruiej si
ły. Wszystko to akt.orka osiągnę
nyml środkami wyrazu, bez: jed
nego zbędnego gestu, bez jednej 
niepotrzebnej intońacji. 
Była w swej grze nieco inna 

niż przywykliśmy ją oglądać, nie 
tak żYWiolowa i operująca swym 
charakterystycznym zaśpiewem, 
lecz bardziej skupiona, jakby 
zwrócona „do wewnątrz" tra-

wy11iawy br IIKJ Jest ~rJa U•ZCZ• 
kle z.Jastrzębska, projekt ekspozy
c op cował Jan Kosilliski. 

gicznej Rognedy. Zaś wiersz Sło
wackiego w jej interpretacji mógł 
ukazać wszystkie swoje blaski i 
całe bogactwo. 

Szkoda tylko, że przeszła nie
mal nie zauważona, podobnie zre
sztą jak i całe przedstawienie 
„Mindowego", ro stało się z wi
ny TV, która pokazała ten s~k
takl w nietypowym dla Teatru 
TV terminie - we środę, na II 
programie i o dość późnej porze. 

Przedstawienie miało w sobie 
nieco rapsodyczności i :szlachet
nego patosu, a także odznaczało 
się ogromnym napięciem emocjo
nalnym i d-Oskonalym tempem. 
Wyratnie czuło się w tym spek
taklu kons~kwentną koncepcję 
reżysera tak w prowadzeniu ak
torów' jak i w całej inscenizacji. 

tnteresuj11e11 rolę stworzył jako Min
dowe Jerzy Zelnik. 

Niezwykle spójna " ca!ośel11 przed
stawienia, bedąca jl!go istotnym ele
mentl!m a nie Jenynle tłem, okazała 
się śWietna muzyka Czesława Nie· 
mena. 

W sumie spektakl niezwykle 
udany i wart powtórzenia, tym 
razem w I programie. 

RENATA 
POPKOWICZ-TAJCHERT 

ft ~SA~WO_ And~zeja Ku• świata 

-odpo ~oQg;J·~l9l~ -e~u'elA'.d 

przedstawfono na eJze scenie ca'." 
le „Akropolis". Po drugiej wojnie 
dramat pojawił się na deskach 
Teatru Rapsodyczneeo w Krako
wie oraz wystawi? go wrocławski 
Teatr Laboraiorium Jeneco Gro• 
towskiego. 

FAKT wprowaidzenia „Aklro
polis" - po półwiecmej prze
rwie - na scenę teatru, dla 

którego dramat był pruznacrony, • 
musi mieć więc &woj- wymowę 
i znaczenie w kulturalnym życiu 
kraju. Inscenizacji dramatu pod
';ęla się KryBtyna Skusza.nka. 
„Akro!)olis" jest pierwszym dzie-
łem Wyspiańskiego w jej reżyser-
skim dorobku. ( 
Sądzę, że spektaklem •woim 

chciała Skuszanka odpowiedzieć 
na klasyczny już zarzut ateatral
ności dramatu, przełamać wielo
letnią nieufność sceny W<>bec te-: 
go dzieła. Czy uuniar t.en .się po
wiódł? Czy jest w „Akropolis", w 
jeg6 krakowskiej tnseeniza.cji, ów 
„geniusz; teatru"; tak dobrze zna
ny z innych dziel autora ,,Wese
la"? 

Dramatyczna wa.ntwa .~kropolls" 
Jest nikła, akeJa teattalna -prawie tu 
nie tstnleJe. To wielowarstwowe dzle· 
Io Jest nlew11tpllwle artystycr:n, hY· 
brydą, gdzie poetyckie metafory ł 
wizje wspóllstnteJ' - na zasadzie lut
neJ kompozycji - z partlamt o silnym 
wyrazie draniaturg-leznym I seentcmef 
ekspresji. Wsgystldm tym Wat"Stwom 
S.kus:r:anka pozwoUla doJQt do głosu. 
Tekst autora (niestety, w pewnych 
partiach nutll(:y, zbytnio deklamowa• 


