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Tymczasem w·Warszawie
W mlu-ę moillwoiol 1 w proporcji do zn~nia relacjonowaliimy te.J
ror0011De Hlęu711arodowe Społkanla w Polsoe, Jako soaławiająoe il&d1
w pamięci.. D11lało alę to naweł 1 ' krzywd" dla innych impres, is.
wspomnę takle fe.Uwale, Jak toru ńlikl i Inne. Cói." tak noiyce, redak..I
cyJne kraJ!l, Jak im miejsca dają ... A tymczasem w aameJ Warnawhw
na pnełomle wioany i lała nuromadziła lię aterta wydaneń acenlcs•
nycb, jak chol:by „Operetka" Gombrowleza w Teatrze Dramatyeznym,
już oo najmniej dostateoznie sauwaiona przez krytykę. Zajmę aię więc
tu kilku lnn,,ml, które akl a dają aię na aktualny repertuar.
Pozycj11 nie do po1ardzenia jest.
„Gniaado głuszca" Wiktora Rozowa
srane w Teatrze Nowym w przekładzle Gra&yny lisrumiłło-~łoaz, reżyaeril Marlu1za Dmochow1lnego I acenografil Jtwy Nahllk. Tematem je1t
zadufanie w aoble człowieka, który
osiągnął wyaok11 pozycję apołeczn11,
ale nie widzi co 1111 dzieje w najbliżazym otoczeniu l łatwo daj e 114
oszukać. Coś jakby przen.!.e&lony w
nasze czasy problem Or g()Ila z Mollerowaklego „Swlętoszka". „Nabranego" gra snakomicie Ryazard BacclarelU zał nabieracza Gabriel Nehrebeckl. Jest w przedstawieniu aporo
zabawnych 1ytuacji 1 kilka niezł ych
ról, te wymienię Choćby Ewę Berger-Jankow1k11 w roll poczciwej pani
domu 1 Ludmiłę ł.ęczyńsk11 w roli
naiwnej
prowincjuszki.
Dowcipne
eplzody obcokrajowców i tłumacz ki
przypadły E. Karewiczowi, I. Dukayowl I B. Wyszkowskiej.
MBITNYM czynem jest wystawienie mało znanej, wczesnej sztuki
Czechowa „Kusy" przez Teatr Polski
w tłumac~eniu Artura Sandauera,
zał reżyserii Jewgienija Simonowa,
prowadzącego Teatr Im . wachtangowa w MOlkwie, z którym warszawski Teatr Poliki ma wymianę arty1tyczną. Zwraca uwagę śmiała 1yntetyczna acenografla J. Sumbataszwilego, zał w zespole artystów pię k na
i wzruszająca gra Krystyny Królów- ·
ny w roli młodej żony starego profesora, wcielanego przez Igora 8mia:owskiego, I Haliny C'lengery w roll
sakramentalnej Czechowoi.Vsklej babcl.
zacięciem
na satyrę 1połeczh11
wystawia
Teatr
Powszechny
1ztukę Janusza Głowackiego „Kop•
ciuch" w reżyserii Kazimierza Kutza. Rzecz nawiązuje (także w tekście)
do bajki Jana Brzechwy „Kopciulzek". Głowacki akcję przenosi do
pewnego poprawczaka, w ktbrym
liły pedagogiczne zgodziły się, by
filmowcy nakrt:cili tllm eksperymenta.J.ny, !Gtórego celem jest wyświetlenie jak dzieel skazane na ten zakład
wychowawczy „ujawnią się" lnsceni· zując „Kopciuszka". Przedstawienie
służy zakwe1tlonowanlu moralno-wychowawczej wartości takiego eksperymentu. W roll poczciwego dyrektora w rozterce występuje Bronisław
Pawlik. Tyrań1klego zastępc11 dyrektora gra bardzo wiarygodni e Krzysz.
tot Majcllł'lak. Piętn a stka artystów
wtapia Bię nieodróżnialnle w gromadkę statystek: Idea pri:edstawlenia doc,lera do widzów, lecz kompozycja
widowiska rozpełza się.

NATOMIAST duł11 swartośc111 kon•
atrukcji, tudzież mocn11 grą ak•
tonką
wyróżnia ai11 przedatawienie•
w Teatrze Ateneum utuki Dawida
Williamsa „Przeprowadzka" w przekładzie Ryszarda Bugajskiego l rd:y1erii Józefa Pary. Na tle bezpreten1jonalnej 1cenografil Wojciecha Siec iń sklego mamy draple1ny obraz codziennego tycia w Australll 1 lllłą
uogbln ien la na cały świat, a więc
l n• nasze 1tosunkl. Zona pobita
przez męża Skarży go na policji. Pollcjancl nie lubią wtrącać a.!.ę do takich spraw, ale są ludźmi. Co z tego
wyniknie? A no, pójdźcie na przedatawienie, to zobaczycie. Wiele powie o życiu, nie tylko w Australii.
przedatawlenlu Jest, jak to lllq
móWli, „rola w rolę". Wspaniale,
b ardi<o ludzk ie stud.1wn psycb.ologiczne „damskiego boksera" atworzył
Ma rian Kociniak, popisuJąc się także
w ielką spra.wnoś clą, aż ekwillbrystyczną . Jan Kociniak precyzyjnie o- •
pracował
roli; nieustępliwego tragarza. Zonę nie zdającą sobie aprawy z konsekwencji, jakle wynikną
z Jej Skargi, zagrala wiarygodnie
Grałyna Barszczewska, podobnie jak
Irena &ownaa bogatszą teatralnie
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Wygę

sierżanta

żbłtodzioba w służbie -:kaprala
wclelaj11 Leonard Pietraszek I Henryk Talar w 1posbb prawidłowo rodzaj owy.
Wr e11zcl e oddzielną sprawą jest widowis
w Starej Prochowni ~
iii.
przedstawia siebie 1a~ ar nerami autorki, bohater!:.! I
głbwnej wykonawczyni w jednej Olobie jest pani Nina, zai partnerują
jej Ryszard Barycz, Krzysztof Kalczyń1ki i Wojciech Siemion w trzech
kolejnych fazach tyclory1u. Dodajmy jeu.c.za -Andrzej• Bie:fsan~ vny
fortepianie, Panajota Bojad:lijewa ze
skrzypcami i Zdzisława Piernika 11
tubą. Reżyseria jest Wojciech,_ Biemlona, scenografia Anny Rachel.
Widowisko łączy liryzm z dramatycznośclą . Wiadomo, że liryka jeat
mbwieniem o sobie i wtedy jest mocna, gdy to „ja" przez nl11 wypowiadane . jest lntere1ujące. Tak jeat
wł a ś ni e t ym r azem, przy czym technika pisarska autorki okazuje a.!.ę
1prawna także pod względem formalnej poetyki. Mamy właściwie udramatyzowany poemat• w III częś·
ciach 0 tyciu. Plerwaza część to
dzle clńi two 1 wczesna młodość. Ar•
tystce wcielającej aię w podlotka
dys k re tnie partneruje jako „pierwsza miłość" Ryszard Barycz Jest to
część
ńastrojowo-liryczna. • Druga
częś ć mówi o tryumfach ·a hystycz-·
ł nych
I życiowych. Rolę amanta
prze jmuje Krzysztof Kalczyńskl. W
· aurze poetyckiej powiało jakby „Balem u krbla Salomona" Gałczyńskie
go. Wreszcie część III jest nasycona aatyrą 1połeczną wyrażoną :swię:s
łą ws p ółczesną poetyką , której by •i~
nie powstydził Wojaczek. Tu partneruje Wojciech Siemion. Całość poa.!.ada właściwe dramatyczne cre1cendo. Sentymentowi towarzyszy dowcip,
humor I slo~y. I muzyczny. W gn:e
\l)Od!Ziwlamy kunazt przeistoczeń.
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