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recitali aktonklch nie Jest a
popularna ezy „przyjęta"
6 wała robić coś takiego - z powod
ie
- telewizja (oczywiście: nie
kr o ska!) Odbyło się kilka podobnych
imprez w sali Hołdu Pruskirgo staraniem krakowskiego Spatlfu (z recitalem
Zofii Jarosze ...•skiej na czele). I koniec.
A Już pierwsze próby ujawniły, jak
wielkim zainteresowaniem cieszą się tegn rodzaju spotkania z aktorł!m wśród
S)"mpatyków teatru. Na wspomnlanyeh
recitalach sala Boldu Pruskiego (niemała
przecie!!) pękała wprost od widzów • mimo ie bilety bynajmniej nie były
tanie •••
Obecnie Spatlf powi11zał swoje organlzacy Jne starania o kontynuację Imprez
recitalowych z Klubem Miłośników
Teatru przy Krakowskim Domu Kultury,
który zapewniając na występy stały lokal, uprości i usystematyzuje organizacyjną stronę imprezy. I 7.apewni j
el11głość. Od przyszłego roku Klub pr
wla

~zcze

Od Racheli
do Racheli
eo

eomleslęcn.e,
-słęanho
2•1nh'•
slęczne recitale
aktnnkle. Impreza ło
niełatwa do przygotowania, W)"lna1aJ11ca
wiele wysiłku aktora-bohatera recital•

duje

I

towarzysz11cycb ma kolegów, wysiłku

włotonego w jednorazowy, nlepowtanał
ny występ. Ale w tym I specjalny wa-

lor tudzlet „smak" recitali.
„Próbą generaln11" tych "owych Interesujących Imprez teatralnych Krakowa był recital Haliny Kwiatkowskiej,
zaprezentowany w czasie niedawnego
woj. zjazdu działaczy k6ł przyjaciół
teatru. Widzowie z całego województwa
gor11co oklaskiwali znan11 artystkę (wraz
" niemniej :ionanyml partnerami: Wiktorem Sadeckim. Markiem Walczewskim I
- przy fortepianie - Lesławem Lic m),
która sapresentowała recital - swoi

Nie tylko aktonkl. Recital aktorsko-recytatorsko-plosenkarsko-kabaretowy. Od
fragmentu swej roll Racheli w „Weselu"
Wyspiańskiego po Rachelę w Michąllko
wym programie „Ą to cl wesele". Novum, Jakle ponadto wprowadziła Kwiatkowska, to własna konferansjerka, po·
wiązanie
poszczególnych występów sło
wem wl11zanym, suto zaprawionym anesdotą teatraln11
I aktorskimi wspomnie·
n lam i.
w sumie: prezentacja prawdziwie rótnorodneco I bogatego wachlarza aktorskich moiliwołci, akto7sklch lnterpretacJI, aktorskich środków wyrazu artystycznego, Udany, lateresuj11cy recital.
Przemiłe spotkanie z popularną, sympatyczną aktorką.

Stał11 akcję recitali aktorskich nlnau•
guruje onże wieczór Haliny KwlatkowakleJ w najblltny poniedziałek na coty•
godnlowych 1potkaniach klubowych w
KOK.

