
Nnwinkl . teatralne 
„Burza" na Pradze! 

'I W nledzlelę ł'I bm. - _, Teałnl 
:1""1wazecJme10 wchodzl znakomita •ztu· 

, ka Wlllama Bak9plra „Burza", Jedno 
z •tatnicb dziel 1enlal.neio poety, n.a
pluna w r. HU, a więc w dzteslęł! lat 
pe „Kamłedeu. 

„Burz.a" opowi.ad& o loeadl. wygnal neao Jalięd.a MediOla!llu P~pera 1 jego 

l młodziut>k~j cóllki, Mirandy, wyrzuco
nych pn.ez mon;.ką nawalrucę na brzeg 
pełnej czarów, tajemniczej wyspy. lpo-
tykaJlł tam prymltyMJego pól-potwora 
Kallbana, który odtąd mU&Sl i;lutyć czlo
Wlekowl 1 potędze jego rozumu. Sztuka, 
nie pozbawiona 1tębokich Wozofl.c:znych 
mySl.I Nl t~mat IUQ4.Klejj0 j()&U 1 SEllll<LI 
życia, Wtadzy człowieka ~ czlowie-

' klem, m11o8C!, n~awUd 1 ~u. 
' oł>fituje jed.nocz.eśnMI, jak zwykle u 
Szekspt:., w momenty llll'otajkoweco 
bumoru, który raz po raz dochod:d w 
sztuce do głosu. 

W Teatn.e Powuechnym „Burzę" re
ty.eruje dyrektor Teatru Luoowe10 
Nowej Hucie, Krystyna Skuszanka. Jst 
to powtórzenie insocnlzacJl, której pre 
micra odbyła ••• w marcu 1959 r, w No
wej Hucie, •t&J4C •le poważnym 1Ukee
aem artystycznym Nowohuckiego Tea
tru. Piękne dekoracje I kostiumy u.p 
Jekt>owal •cenograf w.a.t.ru w NcrweJ Ru· 
cle - Józef SzaJaa. Muzyk, &kom~ 
wal Jó~f Bok. 
Ooeniając w petnl wan tej ~i. 

Teatr Pown.echny dał „Burzy" :r..nallco
mlłlł obsadę, w lrtóllej •pot)"kamy na· 
swllllka najwybitniejszych a«torów telo 
teatru. Rolę Prospera, po~orn> lłwiet• 
nemu wykonawcy roll Hamleta AdalnG 
wt Hanuukłew!cwwł. W roll potwOS"& 
KaUb ana wystąpi popularny akt<n", By· 
wr.&1"11 Barycz, Mirandą b~zle Nataa 
s „ Wojny 1 pokoju" oras Ofelia s „Bam• 
Jeta" - Jan.Ina N-owick.a. W :roll l'er• 
dyna.n4a, Kró'ewlcza Nea~Ju, W)'S't~I 
nowo zaangatowany do Tea.tru Pow 
ezectmego, Tadeuas .Janczar. Rołe Arte· 
la, duch.a wyspy. '1'•1! b~zle utaJ.en.ło
wana mloda aktorka - Zofia Kueówtl&l 

W pozost.atych rolach w)'l!łtąpią: Iza 
bella Hrenl.cka, Maria P•włowska, Ma• 
rta Seroczyńska, Cze1ław Bynr ... ld, 
.radewiz Czechowski, Edmund Kar.vań· 
akt, Bogdan Krzywicki, B~ęd&n ł.yaa 
kowskl, Leszek Ostrowski, WoJcleeh 
jew$1d, Stefan Rybarczyk, By 
Stódmiak, Andrzej Tomecki. 


