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Gwiazdy
w ·a rszawski
off-Broadway
rozwi ja się coraz bardziej. W
Starej Prochowni działa z
dużym
powodzeniem utrzymywana przez „Estradę" scena małych form teatralnych
pod kierownictwem y.rojciecha Siemiona. Ostatmą premierą tej sceny o bardzo. urozmaiconym repertuarze Jest
sztuka
Helmuta
Kajzara
GWIAZDA" - przedstawie·~ie, które ma szansę stać
się

mini-sensacją

teatralną

stolicy. „Gwiazda" to monodram; monolog wewnętrz.;ny
starej aktorki, która przymierza dawne suknie i snuje bezładne wspomnienia ze swego
życia i ze swej kariery aktorskiej. Jest to strumień świa
domości , nieodparcie przywołujący na myśl końcowy monolog Molly z „Ulissesa" Joyce'a. Napisany z finezją, wnikliwością
psychologiczną . i
dowcipem, osadzony aluzyJnie w rzeczywistości historycznej ostatnich lat pięćdzie
siątych.
żałosnych, niekiedy
wynużeń nie tylko
sączy się smutek starości, ale
objawia się też pustka wewnętrzna bohaterki, która w
życiu wkładała jedynie różne
suknie
grała
różne
role,

Z tych
szalonych

przybi~rała kształt różnych
postaci a nie miała własnej,
ludzki~j osobowości. Zycie
pod zmiennymi maskami, poza którymi nic się nie ukrywa. Taki bywa los aktorstwa,
zwłaszcza aktorstwa w dawnym naśladowczym stylu . . A
może taki bywa w ogóle los
ludzki - odgrywanie różnych
ról bez spójności jednego
człowieczeństwa?

W Prochowni monodram
Kajzara rozbito na dziesięć
scen zagranych przez różne
aktorki. „Gwiazda" wskutek
tego stracila nieco na gęsto
ści przeżyć ' jednej osoby i podzieliła
s ię
na serię podobnvch wariantów życiowych
kilku kobiet, ale ogromnie
zyskała teatralnie przy bardzo sprawnej reżyserii Zdzisława
Wardejna. Zwłaszcza,
że dobrano do przedstawienia
znakomite aktorki i to w ten
sposób, by każdy fragmei:it
odpowiadał

swą

zawartością

typowi psychic1memu odtwórczyni. By każda z nich grała
niejako samą siebie. coś z
własnych przeżyć. Dla starszych widzów, którzy więk
szość tych aktorek pamiętają,
z ich ról sprzed dwudz1e~tu

czy trzydziestu lat, była to
konfrontacja dodatkowo zaostrzająca

wymowę

p~ta-

wienia.
Nina Andrycz zachwyciła
swym kuilSZCern l!'ając dowód,
jakie sukcesy może osiągnąć
w rolach charakterystycznych,
od których stroniła. Hanna
Skarżanka zapisała się w pamięci... głębią wyrazu bolesnej starości. Maja Komorowska przejmująco wydobyła
tony obłąkańcze. Inną odmianę tych tonów pokazała prt;cyzyjnie Wanda Lothe-Stamsławska.
Tragicznie zastygła
Zofia Mrozowska, rozhisteryzowana Zofia Rysiówna, udziecinniona
Karolina Lubieńska i zabawna, młoda
Małgorzata Pritulak. I jeszcze
śpiewała Zofia Foltyn, tań
czyła Barbara Bittnerówna. A
więc to nie „Gwiazda" ale
cala konstelacja gwiazd o
blasku bardro pięknym. Mistrzem ceremonii był Wojciech
Siemion.

„Halka" wCze
Teatr w Czeskich
wicach już od wiei
śle współpracuje z
Toruniu. Jest to
wszechstronna i
Na przykład nasz
stawiał na deska
kiego Di vadla „
piańskiego, a m
kolei w Toruni
ki zespól z „
mat ze słowa
Mrsztików.
skie" reżyse
jowicach P
czeskiej re·
stawiał „K
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