
W ubtecłym tytodniu mielt
'my c*uje Oł)W6 Da a .. -
Jraeh Teat.ru Noweco świe

tne pnea.&awteDie ..Sia)la" Wł. 
&elc1a Gombrowlesa w wykonaDla 
arłrl&ów 1 krakowikieco Teatru 
lm. J. Słowaolllep. W tym samym 
czaałe zespół Teatru Noweto ·po
ka&ywał J)Odczas łOŚl.'lil'IYCh wy. 
stępów w Krakowie .,OJ)eretkę". 
Podcsaa 11łedawneto wYwiadu u· 
dzielollełO naszej &azecole clnektor 
Teatru· Noweco Kaalmien DeJ
mek. mó~c o w-.,6lpraey obu 
ICen ahvlet'dllł m. In.. t. .JOl& &e 
--.tek leW.... l llałeco 
WIP6łc1slalanla. PrawtłaJemy wY 
liilane Pnel1*wte6 1 wYmla ... re. 
łylel'6w. Jał Dlełl•ł• KrylłyDa 
Silananka lab Jesy Krasowwkl 
W.,.llław._ na ._eJ -ole wYre· 
IYHrowane pl'lfil elebłe pnea.ła
WieDia.'" 

Podezu. 1)1erw.uto oobytu 
Teatru Lm. J. Słowackiero w na
nym mlMc:ie 'I)Oitf'QSflt4Jny o wy. 
powiedt na temat tej 1VI!1)Ólł)racy 
retysera ,.$łubu", kierownika at". 
tystyeznco teatru - KRYSTYNĘ 
SilU~. 

- Teraz "PUblk~ ł6clzka mia
ła moioo66 obejrsenia .,Slubu'• 
Gclalt.oowicza w nuzeJ nelizacll 
., ~akowua sobaczyła "ape.' 
r~e tecot autora w wykon.a11iu 
Teatru Noweco. Wcześniej jut je· 
dDak Kulmierz Dejmek wyreży
serował na naaej scenie .,HiriorY
ję ..• " Sl)ektakl ten mie6ci sle 
dOISkonale w peWI!lym kanonio dra 
matur&ll •czególnle lnt.-..uJ•c:rm 
ll8SZ4 tcene. Myśle tu o liOlskiel 
klasyce dramaturlkznel. kt6ra w 
nnzych J)}anacb repertuarowych 
jest Jednym Z wiodlłCYCh tMna· 

-t6-.· ~ bdsteJe, że ta ułer-
wsza łółcinna reżneria DeJmka, 
Dle b~e Cl8tał111,, .Jak róWDież 
te w naibliłlilzym czule Jerzy 
ltruow-':t· lub ja, wnetneruje
my roł z zespołem Teatru Nowe
to. Nleetety brali: czaau (tea.t.r, wa 
ea w IZkole aktorakleJ. otwan:le 
DOWej tceny - ,,&eony Miniatur", 
Idzie QPiekufemy aie debiutami 
rełyaer.klmt f aktorskimi) nie 'PO" 
awollł 'nam dotychczas JeiiiCZe 
.-prec:vzowaE eo to bed:de: Chyba 
Jed~k nl~łuło JJlany te stana 
się· 'banłile'1 Iłonkrefne ł realne. A 
trzeba przyzna~. te nie tak ·łatwo 
dokona(! wYboru. gdył zdaJemy 
aoble !IPI'awe z ł)eW•lVCh r6żnlc 
w zainteresowaniach te:lł'l'alneJ ou 
blieznołcl łódzkieJ l krllkowskle1 . 
Wiemy na pewno, te w Krakawie 
dutym 'POWodunlem ei.,.y sle kla 
syka, Ł6chk4 JJubllezn~ dOPiero 
JIOZDIIJemy i 'chyba nuz orzyJud 
ze .,Slubem" doswczv nam wielu 
doświadczefl. 

Wracajile do rospoczynaJ~eJ sle 
właśnie WIIPółinacY warto lli"ZY
J>Omnieć, że nie Jest to ,,aympa· 
tła" zrodzona dzisiaj, Przed laty 
orowadzony l>t"Zt!Z Kazimierza 
De}mka Tell'tr Nawy w Łodzi i 
,.m6J" Teatr LucfGWT w NoweJ 
Hucie byłY wlodlłe:nnł scenami w 
mJu l młmo różnic w atylistyce 
miałY wtele ~6lnego w sterze 
IdeoweJ'. I dz16 111e .,. to tvllto 
miłe WlpODIII11enla. DeJmek, Kra
sowskf, ja• - Jestełmy włUclwie 
jednym PDkolenlem . rf'ł.Yieł'.skim. 
Mamy J)Odobne do6WUldczenia lu-

o wsp6łpracy z 

dzkie l teatralne. A co nałwH
nieJae, mlmo óewn:rch różnic w 
formie. w temperamentach twór 
czych, Jefteśmy urodni w oduo
wiedzl na to za.sadnlcu pyta.nle: 
-w lm.ie czer:o robimy t~at.r? I to 
przekonanie -wieże nas m.eowo, ar· 
tystycznie i po prostu ludzko ... 

W efekcie współpr•~Y obu .scen 
mieakańcy Łodzi i Kraitowa bOO. 
moeli co J)ewien eus obłJrzeć cie
kawe przedstawienia z mnego mla 
sta. Ożywi to na pewno 1 u1'oz-

Teatrem Nowym 

matd ty~t• toatraJM w ··obu Olllo. 
dkach. Lecz Istotne Jelł równiel 
&e. te 'Wep6łprac. 8k11aallkt. 

·DeJmka 1 Kraeowakleao mole eta6 
ale arłyałyesnym bilansem c1o6· 
wtac1esei kollkretnel(o pokolenia 
tw6reów po .. klero teałrll. Poko .• 
lenia, które w teatrze Polski Lu· 
doweJ było- l Jest jednym z na 
lstotniejazych. Dzięki tef wspó 4 
cy my - łodzianie mo by(! 
świadkami aweto arty ane&O 
credo tego pokolenia. (jb) 


