
wyd a nie 

lT. je<ln11m s . oltatnich numerów 
In' .,Szpilek" uka~ałll alt mlnlpo

wll!lc! pt. ,.Roman• z Cł1'tl/łt!ł", Wlllmte
Wiljqce~ nlrpowdnq, 111motubnq poatll
wę llrtvatll w mttolci: jego frustra
cje, komp!eluv, nlezdect~dowanle co 
do pr.redmiotu uczul!, równie bezcere
monl4!ne korzvstanle z urca l opieki 
kobletl/, co jej p(m:uc41lie dl4 Wllidea
ltzowanej ,.Tamtej". 

OOZI/WIIcie ()W(J attltl/1'ts dott/OZII nie 
t11lko llrl11st6w. w IIIIIOID!\11 przvkłtsd 
te110 majdujemv obecnte nts ac~!e -
w nts}noWIZI/m przedł!4wlenlu Tetstru 
Kamerlllnego: ,.Dwoje nts hultawce" 
Willtama Glb&ona. Równilit podobna. 
poltllWil - ttl!e te. ukaaanll nie n11 
przvkladzie arti/Stl/, zawu, mającego 
w •oble .col z · p1ychikl dutego · dziecka, 
lecz ,.statecznego" prawnika, adwo/ca
ta. Dzieje mllośc~ mtędav poszukują
rllm oparcia metcz11zną l obiektem je
oo zainteresowań - 1amotną, ubogą 

dziewczvną, zakończone odejściem od 
oddalnej mu bez re&ZIII kochanki do 
niewiernej ts drogiej tonv - oto rts
mv ntuld tsmervk41łlklego p!Nrzcs. W 
tvch r11mcch przez dwie pneulo go
dziny toczy alę... pojedynek płci. 84-
114~114 ni~ przez ,ule; t!)J>Owc>U 1'1.!
ltóm dwojga mlodyeh, którzy przez 
}a.lcU ezlll 14 1obte. wzajemnie · po
tr:.ebnl, ~otem zwią.ta>nl jut tt~lko 11-
tolcł4 jednej ze ltron w ato&unku do 
cU-ugiej, !14 koniec Przeżllwający roz-
114nie, które dl4 mętozvzny znaczy 

mężczyźni? 
powrót . do d.Clwnego tye!a, dla kobie
tll - koniec · wazvstkiego. 

Choc! temat - ZWI/klej milolei dwoj
ga zw11klych ludzi (tak rztsdko w bez
polred·nlm wymiarze spotykanil dziś 
na acenle) - już sam w sobie wzbu
daa zaintereaowanie, choć sztuka Gib
aona naplaaM jeat zrecznie: opleruje 

· lwietnie dialogami, 'kreł!l t11we Slll
wetkt, Z4WI~a aporo komizm•• ale 
tet l nut rzewnych, WZTUIZajqclleh, 
choc! para kra.k()U)sktch realłzatorów 
WI/Wi4Juje alę świetnie z niełatwego • 
zad11nlts 1crnlcznego duetu w pelno
apektaklowllm' widowiaku - ...... ... .,,, 
na hultllWCt" nie · trz11ma widzn bn 
re1zt11 w nciplęeiu. Pr~llti/Wa on mo
ment o•labtenta uwagi, a nawet. Wll
ra~nego ,zn~żenia. Znużenia - ,"prze" 
teatralnłenłem" wqtlej dramatl/cznl, 
utuki Gibsona. 
Sądze, że . cpeklaktowl WI/Szlabv 

bardzo na dobre fnniejsza dąza pie
tyzmu wobec tekatu utukt, jego &kon
denaowante, &komlllowanie do dwuczę
ściowego &pek14klu, co automatycznie 
zwtok.tz11łoby tempo akcji, 7'?lntejsza.
Jtł4' WI/1'11Ź1l4 celebra.eję ,.. ~tczegól
nyclt scen l ntsdmlernte rozbudowa.ne 
obrazki z codziennego tyeia. Parnie
tam rn.a.k.omtt11 spekto.kl "Dwojga. na 
hul14wce" w konwencji ,.tea.tru en 
ronde" M malej scenie wa.ruawskie
go "Ateneum". Nte tylk.o znakomitej 
grze Zbigniewa C11bulsktego i Elżble
tll K~piń&kte) ' zawdzt(c'zal on "' IWÓj 

artystyczny sukcl!l, T!Jkte 'skuptentu 
alę w aurowe}, kameralnej lnacenizacji, 
przede wszystkim nts psyehoLoQI.cznej 
~arstwle aztuk'i. · , . 

Choc! z drugiej 1tronu przy.mat! me
ba, te w krakowskim przedstawlentu 
owa 1tlnie rozbudowana otoczk4 in
acenlza.elljna spełn!a róumid poważną 
rolę jako komentaTz do per11petu 
dwojga mloduch ludzi, zagubioniich ·w 
wielkiej WIPólczemij me'tropolił. A 
więc arcyciek4wa acenografta (Lidii 
Mtnttcz l Jerzego Skart11ńsklego): sty
lizowane wttra.że z drapaczy chmur. A 
wiłc lącz4ea poszczególne acen11 pel
na grotli "muz11k4" wielloomlejlkłl} 
ulicy. 

W now11m krakoi.v•kh" przed-
~...twlenlu · p>rzee..' Willlitkim M 
uwagc zaaluguJe łntnlłuJqee ak
torattJ:.... Jsk zawue iwletnts An• 
nts Polon11 (z11ranm debłutujqcll 
tu jako reżt~serl), niemal przez caly 
spektakl inajdując ·at~ .· ~ ·acenie, ma 
tu dosk.onale pole do 'popt&u. Cho~ jej 
Glzela wyrainle góruje silą· psychtci
nej odporności nad swym scenicznym 
partnerem - Jerrym, który w reali
zacji . Jerze,go Radziwtlowicza Jedno- '1 

znacznie uotabia · poatać zagublonego w 
łwiecie l życiu niedCllegi .- Ją także 
potera, a sądzie! 'można, te pożre bez 
reuty, brutalnołt! tycia w zagrażają
Cl/m ludziom l aprawom ich mlloAci 
wielko~te}lkim ~chu. 

Co nieco do myitenla d4~ włęe 
u!uk4 t ł1)ekt4kl "Dwoje nts huA14w. 
ce". 

• 
M łlcU M . acenle ł lntloU 1\a utra.-

!Ute. Po " Stu twarza.eh miloiet" 
krckowak.a. ,;Estri»~" wvatąptl4· tD Ka.-

w!4rnł Literackiej z now11m progra
me~. Tym Ta.zem pióra swego dyrek
tora - Tadeusza Kwlatkowakiego: "Ci 
w1pantall mężczt~inl". Autor ktlku za.
ba·wnych komedii, tvm razem .z111toso. 
wal WI/TaŹn4 taryfę Ulgową dla. aW_ego 
pióra dramaturga. Z materialu na jed
ną udaną l drugą nieco naciąganą, 

utucznie "watowaną" humoreską, 
stworzy! dwuaktowq tarsó-k.omedyjkę, 
1btlstawl4}4c Ją . na k4baretowo-lłteł'ac
kte} eatradzłe. Nawet specjalistka o<l 
spektakli IZtuk małoobsadowych, Ro. 
mana Pr6chnick4 nie potrafiła jako 
rd11aerk4 . - mimo ktlku ciekawych 
potnyalóui ll/tU4CIIinllch (m. tn. wvko. 
rZI/It41lie galeryjki) Wiele Wl/krze&at! 
z b!ahej, choc! weaolej mte}lcamt 
utucz ki. 

R11tujq J4 . tDVkOMwey. Ka.ztmifł1'Z 
Witkte'wtcz, 4.kto'f }Clk wl4domo zntsJc.o. 
mity, eza.ruje we "Wipan14lllch · ~i
czyzntseh" flnezi4 . gierek, mimiki, ge
st6w, modul4cji glosu. Tworz11 po1tać 

urokitwego dcmiutłna, który wpada we 
wla.ane atdla t przeradza 1ie. w ttaro
f!Wdnego pantoflarza. Jegą , ,~lekcje" 
miłosnej utuki, udzielane synowi, to 
najlrpiZy fragment programu: Sporo 
estradowego wdzięku ma również dru
gi wykonawca, miody aktor, coraz aku
teezniej Wl/b!Jający ale na scenie -
Alek&~.., Ftsblll4k. 

Ale i ctek4wl, doskoM-li m!ej~<:amł, 

realwtorzy !\Ie zdoł4Ją z wątlego, 

ntezb11t plllujqcego do prezenta.ejt tD 

k4wl4rnlanyeh warunka.eh telutu 1two
rz11~ aret~dziela e1tradowrj at tuki_ 
14 nim na pewno "CI w•pa~ m4t. 

· cz~źn{", ~ · 


