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• kła~ ki za gran1eą a ... 
.... Skuszanki- w Norwegii 

K 
"111ł11M SkUI%4tdC4 
jelt ftUr.lf'ÓWU"ll"' 
rdv11rem. Z fÓt'll 
~o. je mote
mv ocl tłtiJ oeaeki· 
W4t ezegoa ftieawv
tr.go". Tak piaal 
norweski recenzent 

po premiarH .,Opowiad zimowe;'" 
Szek,spil"'l w realiucji nuzej artyat
ki.~ Ni& PQ. raz pierw.5zy. in.scenlW
wała Sku.lzanka Szekapira w Nor
wqti. Nie po raz plerwazy gościła 
też w Stavanpr - "lfl}lfcv norwea
kiłj Mftt('. Jej artyatycme kontak
ty z tym krajem zaczęłY się przed 
d7Je'Nieciu laty, IdY goueu&cy we 
Wrocławiu art)'licl tHtru ze Stavan
ger ujrzeli tam jej spektakl "Jak 
wam lit podoba''. Przez kilka lat 11 
rztdo na różnych norweskich ace
nach ukuywać aię poczęt,. uelr.lpl
rowakie przedatawienla Skuazanki. 
Po ,.J4k W4m ałę podoba" - .,Mi4r· 
k4 za miarkę• w Bergen 1· ,.Dur,za" 
w Oslo. , 

Tynt razem kolej przyszła na •• o
powielć zimowq", .której piękne 
przedstawienie Skuszanld ollądalił
my niedawno w krako'flskim Tea
tue im. Słowackiego, Realizując o
becnie tę azłuM w Stavai1Jft" oparła 
·się retyserka ,aa tej samej koncepcji 
dratt~aturgi~ńej; dokonała tyłlro je. 
szcze inteosywnii!Jszj-cb skrótów. 
Poetyeki, pełen romantycznego uro
ku _spektakl, w którym "ollnicwa,jq
cq tobotę reiulfl'ki"- jak pisali re-

cenzenet - wsparła praepiękna de
koraeJa Hel&e&o Hotl Monuna (ar
tyaty. który u naa epraeował opra
Wł plaatyezn, do ,,w,...,olftilca K&~· 
k41'J l mana nam J ki'akow'akiifin
aeeni.zacji muzyka Adama Walach\*'• - trafił do 1ustu norweskiej 
publleznotici. Przedatawienie atało 
aię wielkim w;rdarzeniem artyałycz
nym. Owacje na aali trwaj11. dłu&ie 
tntm5ty, krytycy przłści&a~ alę w 
""*'latywach. 

Ntt: dziwnego, że nowy dyrektor 
"Ropland Teater", Kjetil Ban& 
Hannn, praJnie nawillZać stał11 
współpracę z Krystyn, Skuszan~. 
proponuJile jej eoroczne artyatyczne 
wizyty w Stavancer. Pani Krystyna 
polubiła Norwełi•, ziyłt ai41 z tee
tralnym zespołem. Zupolem na no
wo lkompletówanym przez przyby
łego a Oalo dyrektora, który przY"' 
wiózł zę aob, IJ)Or' lrupę młodzie
ży aktorskiej i kilku wybitnych 
starseych aktorów. Znalazł~ w•r6d 
nich i znany artysta, Ole B. Johan
nessen, który grał Ariela w realizo
wanej przez Krystynę Skuszankę 
"Burzu", a obecnił zbipra pochwały 
za rolę Leo~en "llf .,()powideł". 

DyreJs,tor SkuszUka obiecała ko
lein\ wizytę w Stavanter; tym ra
zem jednak. już nie z Szeklplrem, 
lecz z któr. 1 wytaitQ1ch poę<:ji 
pols-klej dramaturgii. Zanosi a!ę 
również na nawi~anie atalej współ
pracy f ·wymiany teao norwęsk.i•go 
teatru Z4 aeen' im. Słowackleao. 

... Górkiewicza- w Jugosławii 
Kontakty Mieczysława Górkiewł

cz.a z teatrem jugosłowia~ni 
trwaj, od lat wielu. Zaczęłj Się 

za ,.,o dyrekcji w Teatrze katowic
kim, który rcnwijał stał~ wapółpra
cę artystyczni\ ze -=en, w Skop;a. 
W tym czasie wystawir.ł ltatowicki 
retyser brechtowską "rrc;i•re Ar. 
tura tli". w stolicY Maeedonli. Pe~ 
tem prz.Y,s~lq_' .zaQ~,pszeni !! . do teatru 
w 'Niuu 'ko}o aelgradu7't"<1zie a1tłldf
kiwano ~ \v' ·realizacji "liórklt\vicza 
- naazłl ,.jltorcilno.łć p~ni Dulakiej''. 
Obecni.e trzecia z kolei ~epublilta 
JuJostawll nawhp;ała a.rtystyctny 
kontakt z krakowskim dzisiaj 111-
rekf,orern-reżyeerem : Kosowo na 18• 
mej Iranicy albańskiej. ITej ilówne 
miaato, PI?'szti~. ~dra~ia)llC wie.
kowe zan1ed~'' niezwykle ot,y
Wiło w ostatnich latach daiaWn~ć 
~ulcow~tystyeznól; powatał tu 

praecl pl~u lat:r uniweraytet liczllCY" 
30 ty1. atudentów, co nabiera ape
cjalnej wymowy, IdY uwzględni aię 
fakt, ie ~to _liczy w sumie 75 tya. 
mieszkańców... .· . 

W. Pr.ysztinie l•tńieje teetr llrowa
dz,cy dwie sceny: w Języ~u serb
aldm. ł w dęzyku alłłańskim. Teatr 
ten, o ~di'D ambitnym repertu&
rze, afęgn"ł obecnie po Mmżfa.' Nie 
~ łll'ż'lpłer\>.rsat1 z:tt!S'Zt!ł; szli tu juf 
na ·scenie serbsld ej Mro-.t:koM "Polł· 
e1&ftei''. Oliee,nfe ·scena albańska wy
braJa .,Tang6", zaprasZajł\c do rea
li1!aejl fZłuld 1\Jieczyaława Górldewi
cza. Trwały"_ jut .próby nad .,T~t\
giem", IdY. w .rozmowie z aktorami 
dowiedZiał się , reż. Górkiewicz, że. 
istnieje doskonały miejPC(IWY prze
kład ,..P:m~4tłt6w" l - tstftieje pa
ra iwietnie nadaj~ch 1i41 do tej 
aztuld akter6w.· Bu namfl}u podj~ 

polakt reż)'Mr decy&j• - dodatko· 
wej realizacji lbezpłatnej) dru&iej 
utuki Mrożka. Tak wi•c naale m*
azkańcy dalek.ie&o Prysztina 011'~ 
daj' dwa spektakle sztuk naszego 
wybttne1o dramaturaa. 

PrzYJccle""'f Podczas IdY ,.Tango" 
- weełu1 n~lacjl twórC1 pned-

. atawienia - nie w całej awej war
stwie ideowo-tilozotlc•nej dociera 
do tamtejszeJ wtdownl, której całko
wicie obce są n._ kulturowo-oby
czajowe problemy, .,.P:mlqranci" na
bieraJII tu specjalnej, nieoczekiwa
nej wymowy l aldualno&ei. Postawy 
dwu bohaterów 1ztuki odo,.'ierełe 
plajlł bowiem rodl!lmą sytuację spo
,eezną, dwojakie postaw1 ..,łaJnych 
obywateli. Takie s e kwestie emi
gracyjne są tu szcze&ólnle żywe i 
aktualne. 
Toteż reakcja widowni na płerw

aeych apektaklach, w których uczest
niczył twórca lnsceniMcji, była 

wręĆz niezwykłL Wielkie owacje 1 
powstawaniem WllZYStkich widzów 
z miejsc, ·burza oklasków, trenetycż
ne wybuchr śmiechu obok - rze
wneco .płaczu na widowJli ... Tak oto 
Mrożek, autor bardzo popl,llarny w 
tyri\ 'kraju (łf f.tj chwili 5 teatrów 
jugosłowiańskich ara właśnie ".P:mi
prantów"J, stał Atlł niespoaziew~
nie wyruicielem naj&lębiiZ)'(h pro• 
blemów miuzkańców kre.iowej r .. 
publN;i Juaoaławu. · 

Oczywiłele podwójnym Mrożkiem 
nie zakończył reż. Gerkiewicz współ
pracy z teatrem juloalowiańakirn. 
tlbeenfe zamyśla Jako· kierownik 
krakowskiej aceny nawip.a~ 1tały 
)ej kontakt z którą-t z· ~atralnych 
placówek tego kraju. Może z tea
trem w Skopje, jake że latnieje Suż 
wymiana naukowa między tamtej
szym uniwers~tem a naaz, Ałma 
Materł 

... Michałowskiej-w Anglii 
• 

/(włatv polakic..''- wielki6 poe-. 
tyckie wyznanit miłolei do ",_ 

l f czysteg~ kr.aju, wspaniale Tu
wimowlltle stroly, :uodzone na ob
ri!YŹnie• •pecjalnet siły i wymowy na
bierają przekazywane rodakom z da,. 
l• ocl·fblsW: W~bd. tam nie tyJ .. 
ko ZJ~hw1t i rzewne wzruazenle, 
ale awielokrQttlia!ll ę, p~-

1 gujli milość ao strl!"l'l ~dzinnych, 00 
:demi ojców. 

Totei w czasie 1wego gi~awnego 
pobytu w Londynie najsłldl•J prze
żywała Danuta Michałowska wła
śnie. wieaór poawlęcon)'- ,.Kwiatom 
polakim'' Tuwi~a. Wido~ ał'{chaczy, 
ludzi dojrzałych, starszyd-1, któncm 
,,pociły lie" oczy, był W~sający. 
Dziś wspominając ten swdJ występ 
mówi artystka: 

- Dałam z siebie maksimum swo
Ich możliwości. Wydaje mi ai,, że to 
moje najler>sze przedatawlenie 
"Kwł4t6w poltkteh" wśród killru
d:deaięciu, Sakle dotąd prezentowa-
łam, " A 

Spektakl Tuwiinowski był jedft' 'z 
trzech pozycji w repertual'lle Teatru 
Jedneso Aktora Danuty Michalow
skiej; jaki pokazała on11 za &ranie-. 
Dwa pqr.ostałe procramy 110 : "CZGr• 
na maQicl oraz j41c ;q *maskowo~ 
no" według "Miatn4 ł MCJlgorzatv" 
Bulhakowa i. ...T•atr paM; St.nkłe
wic.aa". Wyatepy odeywały •1., w Ill~ 
atytucie Kultury PQlłkiej, kierowa~ 
nym przez znanego poetli i drama
turla, Ernesta Brylla. 

.,Teatr PIIM Siettkłewtcu", który • 
przez polonijnych widzów przyjmo
wany był z radoal)ym wzruszeniem 
miała okaztłl p<~kaza~ pani Danuta 
jeszcze w innych ramach - w Stu
diu polaklej artystki. Heleny Kitaje
Wiez-Rand, aktorki, która ostatnio 
występuje w -Anglii w roli Zapolskiej 
w programie "Ta Ga&rie!4 .. , zmon
towanym na podstawie Jtstów autor• 
)d .,Mol'alnoid pctnł Dulskiaf' przez 
londyńs~ adaptaterke, Tamax:ę Kar
ren. To wła~nie jej adaptacja po-
służyła u nas Irenie Elchlerównie, 
realizatorce łłoineJO jui przedsta
Wienia warazawskieao. 

Kilka wolnych . londyń.t~ch wt .. 
czorów apędziła pani Danuta oczy
~ścle - w teatrz,. Ze szczegółnil 
emocM opowiada o niezwykłym wi
dowisku przygotowanym przez The 
Llndsay Kemp Cornpanr w,- adapto
wanej dla acenicznych eelów wiel
kiej kolistej remizie lokomotyw .. o .. 
ryginalhy apektakl, łą.czący różno
rodne aatunk,l sztuki~ tutr, pan o
mlme, operę, ~~ to ,,SaTome" , 
"Wilde~ll .• .._,.,... dnk : 
.._.szystkie"l'bl~·TłriW-~ni. Dla 
polskiego· widza szczególnym ma.. 
anesem Jest wyltępuj,cy w ,.Sczlo
me" w roll .Heroda .Vlade!t (!) Sh.ey• 
ł>al, tuż po wojnle znan,y ·aktor kra
~owski, ~ pótnłejszych latach war
Jza~a}Q. Prywatne apotkanie z daw
nym kolegę - ·bardzo popularn)"'lą 
dzi l w J..oadyn,le artyst, · teatl'\1 ł 
lewaji - nibY ldam~ za 
wspmnnieni~we akcen~ 
•zej artYłW w atollcr 


