
Andrycz Yi roli 11ani Warren 

„Dom Shawa" 
znów gości wielkiego kpiarza 
i 

Z noWlł premier1t występuje za ltilka dni wa.raza.wski Teatr Kameral• 
ny. Teatr Polski na scenie Teatru Kameral:nego. W aobotą, 5 maja, na 
afisz wchodzi jedna z :telauiycb pozycji łwfatowego repertuaru 
„Profesja · pani Warren" George'a Bernarda Shawa. Sz:tuk11 retysoruJe 
Krytłyna Meluner, 1cenotrafia jesł d:r.iełem Marka Dobrowolakieso. 

W~rren" przyjęta została jako a:ztuka 
niemoralna, a jej autora nuwano 
krótko „łobuzem pozbawionym wszel
kilcb skrupułów". Przez: wiele też lat 
nie grywwo jej w Anclii na scenach 
publiczmych, lecz jedynie półprywat
nie. Jej polska prapremiera odbyła s:ę 
w 1902 r. 

Nina Andrycs 

W roli głównej wystąpi Nina An
drycz. W pozostałych: jako Wlwia -
Danuta Bastawlcka, jako Praed -
Witold Pyrkoss, Sir George'a Cro!tsa 
zagra 16zef Nalberczak, Putora Sa
muela Gardnera - Tadeusz Cy!!;ler, a 
Franka - na zmianę Marek Praża
nowskl I Daniel Woźniak. 

Jak wlę~zo~ć późniejszych utw-0r6w 
tego pisa.r:za, tak i „Profesja pan; 

FIM. T . KOllZY~s.Kl 

Sw• karlerę ptsarsk• ro1poc111l Shaw 
od plsanla powieści, które a trudem lo
kował w czasopismach, a na które nie 
mieli specjalnej ochot)' ani wydawcy an
gielscy ani amerykańscy . Z czasem dał 
li'ł poanać jako bezkompromisowy IUY· 
tyk muzyczny, plastyczny, a następnie 
teatralny. Od początku lat dzlewt11ćdzle
sl11tych ubiegłego wieku sceny londyń
skie I światowe zaczęły wystawiać jego 
dr11maty. W chwili pisania „Profesji" 
b:rł pocz11tkuj•cym .autorem dramatycz-

Sir Cleorr•a Croftsa sra J6sef Nalbercsak 

nym; dopiero blisko IO lat pótnlej „wiel
ki kpiarz" opublikował „Majora Barb11• 
rt:''. a następnie .,Pigmaliona", „Ceza
ra I Kleopatrę" , „Swtętą .Toannt:", by 
wymieni<' tylko te najsłynniejsze 

Warszawski Teatr Poliki połozył 
wielkie za1ługi w pro:>agowanlu tw6r
czości tego wybitnego d.ramaturga; 
nieprzypadkowo przecież nazywano 
go „Domem Shawa". Tu również miał 
św!atow' prapremie.rę Jefo „Wielki 
kram". Dobrze, :l:e „Profe1Ja pani 
Warren", jedna z najba.rdzlej znanych 
i znakomitych sztuk Bernarda Shawa, 
zn6w z:nala:da się na stołecznym 'łfi· 
sm t..tralnym. 

~-------------------· 


