
PREMIERY 
„CHŁOPCY" 

I 11-topodo nci· Scenę Kameralnq Tea.tru 
PobłcleQo wchod.rl sau.lca iWybl.tneQo poety 
I dra·maWf'ga• Slanlała.wa Grochowiaka pt. 
„Chłopcy„. PrraiP.remlera. ·„Chłopców" sta· 
ła się przed d1W01ma il-ety giłośnym wyd-a· 
rzenlem a.rty.styezrn:yim - irzadiko zdarrza się 
utwór współczesny, lkt6ry sipotkałby się. z 
równ.le ~ed:no,my$iln:le gorqcym przyiJęciem 
u pubhcznOŚQI ,1 u l«ryty.k<i. 

Bohaterowie teQo - jaik 1i1nfor.muJe aiuto.r 
- „dramatu z t~la· sfer starr.szych" · sq 
pens1ona•rlu1S'Za1ml domu sto1rców. W ty.tu.le 
„.ChiłOjpey", n:ie ma jedna'k •ironii, Girocho-
wlaikOIWI bo-.y.ielm •idz.ie wła$n;te o to•, arby 
pokazać, że ich 41G'Zys.tein0Ja1, 1tdi ,postawa 
psydhi'czna,' ~ersrt zaiprzeczern:ie.m bler·nego 
t11WC1:nla1, bez.nadzlelj1neg'0; ocze:k.twainfo oo 
S:k·a~U\Jqcy iwyiroik !Id.w. Olbraz &to1ro•ścl n•le 
]&st t·u airgrU1men,tem oskaorżen.ta 1 świata. 
Wz,n.lośil: I .1 komian•I za1rozeim da~q owi 
„chłopcy" ś-wiadectwo !ludzkiej god1noś-cl, 
poprzez swój 1śmieoh oca•la~q 1plęk·no czło· 
wlecze] n.ieza1le~ności. Dowcl!p ri cel•ność 
obycz·a~owych obserw.acji łq•czy G.rocho· 
wlo!k ze siwoiSiłY'm 'lfryzmem~ 1ko1mizm jed· 
nark ~ego :sztu·k,i rnle rma nitc w,sipólnego z 
ośmieszan·lem boha:te:rów, z wyszyduin·iem 
czy p:rzedneŹl'l'i.a,n•lem kh fti1loz0tflcznej czy 
bio.l'ogkm&j sytua1cji. 
W „ChłO!pca·ch" wy.s.tęipujq .rnart•i ok.to.rzy 
Tea~nu :Polskiego: J. Cz1C11p1rlństa, J. Krecz· 
morowa-. Z. Małrrd«, A. Pawilł'dca,, M. 
2abczyńsłco, H. Bąk, T. Blółoszczyi\lłil, Wł. 
Hal'tczQf T. Fłfewsld, L P.letrankł..ta. 

- NOWOŚCI 
ReiY's•lo - Wanda Lalkow.ka.; KellOira· 
fia - Zol.la Pi...,.,..i'llta. 

,,·WSZYSi'l1KO W OGRODZ-IE" 
14 ~'istopada br. Teaitr Ateneum wystęipu· 
Je z iprem.i.e.rq ,111Qlj:now.sizej sztuł<·i w51p6ł· 
czesnego ormerykońsk·lego · ,d.r.a1matu.nga1 Ed· 
wolf'do, AILbe·e'go ,.IWJzy,ftko w ogrrodz·ie". 
Albee, .z.nony jiulł 1wbliicznośol wa•rsmw. 
s.kieij Jaiko aiutor cle.s.zqieych się og·romnym 
powodzeniem sztuk: „Qpowladcmle o 
ZOO" I ·„ 11Gto .s·lę ibol M/.i,rgirn·H Woolf" 
i tym razem uko~uje rwyoirneik wsp6łcze.s· 
nego 01me,ry(ka·ńsk<lego życio1, Otpler.a~qc się 
n.a. ,rzerczywl•stych faikt<:ich ~po.wiod.01, co 
wydo.rz}lło $ię ipewnego d1n·i·a w zod.unej 
willrli pod Nowyim Jorkiem,; iwŚ!ród kwk1itów 
i zie'lein•i, w dOlborowyim, ole:szqq:m się 
życiem, towarzystwie. Sztuka Al.bee'go, bę· 
dqc satyrq na· !Sipe>łeaeń·stwo a1me,rykań· 
~kile., przypo1mi,na· za1ra~eim. że ipoll'lusza·ny 
prze~ 1n.ioq pro;bllem .jest o iktu•arllny wszędzii' 
tóm, gdzie pod powłokq dostatniego, U· 
stabilizowanego bytowania I mieszczeń· 
sklej obłudy dziejq się rzeczy niejedno· 
krotnie bardzo brzydkie I wstydliwe. 
,,Wszyst·ko · w Ołgrodz.i'e" iw pue'kł.adzie 
KO%imlerza PfotrOrWSkilego ireży.seruje Ja· 
nuu Wormłń5kl. Otpraiwę scenograficznq 
za1pr01je·ktowaAa . Zofia Wlerchowlu. W 
przedstoiwienl1u blorq ~dziaJ: AUcja Bo· 
browsko, Krystyna. Borowicz, Anna Oe· 
płelewska, Ha1:lna łCouobuc:IKa, Aleban

'dra . ślqsko,, Bogdan łlaeł, ~of Cha· 

a 


