
Nótłitnik ,.tealrainy~· 

Niedawna . aut);y;~_a Telewizji K.atowic• 
kiej, osnuta na · tle wydobytyclt ż za
granic~nych płyt · pieśni okre~u wojny 
domowej w Hiszp~anii - .z nową, żnako
initą instrulneńtacją twórców audycji: 
redaktorów ' muzyćznych Pasternaka i 
SUłśey ..... natchrtęla k i akowskich akto
rów: Lłi.Uka Herdegena· 1 ·Wpjc iecha z :ę
tadkl.ego (bióiących udz;ał we wspom
nianej atidycjik dó przygotowania z owe· 
gf) pieśniarskiego m'atetiału . samo:h:iel"'-· 
nego . programu estrado11Vego, Zamysł.::z-0~ 
~a-1~.ea~W.,~ź.~y-ćil 
dniach usłysżymyr 'ni.eznane pfośni, zro
dzone w dniach . mięrJżynatoclowej rewo
lucji sprzed 3.o i;łrzes!Eło -lat, przei· tw<n·! 
ców różnych ~rajów, . r,ha różnyclt celów: 
jako marsze, pieśni masowe, utwory dla 
brygad artystycznych (jest wśród niell 
także batiatia o p:olsk im geneute"'Wafte
ne). Dw6Jee -al<tórów towarzyszyć bę• 
dzle na estradzie dr .Zbigniew Slatkow
ski, prowadząc hiszpański program. A 
„Adelante!" ~ tytuł - programu - zna
czy „Naprzód!", 

TEATR NA UJ 

ma do Jtonkttrś_u ,,..'llajlep~a ksłą:Uca 
k" . 11 ~~qnąwszy ·ubo~e epi.zody1 Danuta 

_, Michałowska w ' ś'wYm nowtm progtatrtib 
zaprezentuje nieinat eałośĆ suin~ryjsko
habifońskiego - ep·osu. Ą ~aI)re:ieniuje yr · 
st,roju sumeryjskim (wip6~praca · pla„ 
styczna Jerzego Napieracz.a) niA 1e spe• 
cjaliile sko,mponowa~eJ _muzyki Jerzego 
Itaszyekiego. Ptap'i'ffoiera w Teatrze 
KaID.~ralnym .\V ńajblizszy · p<miecfźiałek. 

., ~ TEA'fR - s~pŁA 
_,;':-:_nj~=k~ -se ,..~~~«tlt~~~l;;ś!!d!1ich" fł-: 
gólnokształcąt'ych •. l~ufwodowych draz 
kilku ze szkol podst_a:WO~:JCh l(taltowa 
i sąsiednich miast zglósiło się na o'rga. 
nizowartl! przez IUub Miłośników Teatru ·. 
p-rzy :J{rakowsldm . Domu ·Kultury Stu. 
dium '.l;'.eatrologiczne dla pedagóg6w, 
prowadzący_,cb, . względnie przygotowują
cych w swych szkołach koła przyjaciół 
teatru. W organizacji Studium wspoł• 
działa Kuratorium . O kręgli Szkolnego 
I~rakoWskiego, które tapewniło zwalnia- · 
nie j-ego uczestników raz iia kwa:rtał ' -.. 
dfa umożliwienia udziału w trzydńiowym 
s~minarium ' studyJnym., ,c . połączcmym · . i 

I <;j '\viŻytami na .spektaldach . i próbach te:l-
Ptzy )tatedtie :Literatury PolskleJ " na · 1 ·- tralnych, oraz . kontal{tami :zi Wy~su\ 

Uniwersytecie J!lgfoirońskim &a.gticjowa- . Sz_kołl\ Tea(fa~ną i spotkaniami .j; aktorairil 
n! ~ostają w ;;. ble_$ącym róku ~akademie; j<: ~ęeny, ?hecny na ze1?,raniu~ inau_g_!lf~~Y~- , 

~kim wykłady , wpt~_wadzaJące dQ wi~.d,zy ," nym wicekurator , Jan Nowak _pcdkreśhl 
"O.....!eattze l seńiinaria 'p.ohvięc-one hist 9rii wybitną rolę,_ j~ką odeg~ać może Stu-
teattu,, Na W}"kiadbwcę zaproszono zńa- dium jako platform a ''dyslfosji, wymiany 
.nego krakow~kiego 1teatrologa, Jerzego . myśli międ:z:y ludźm( 'leatru a nauczy. 
Gota • Spiegł.a. - Zn'Iljąc plany uczeint. "' ciclanti. A tym samym rolę - w zblii~" 
~ovuni to traktować ńlo:hia jako zalązelc niu teatru d g_ szkół, do szero,kich tże;&z 
szerzej pomyśJ:.anego studium t e atrolo· młodzicżowyćh widzów. 
giC2:nego czy nawet' katedry hi!!torii te· 
;;atru. · 

LłfitA ZAMJ<OW 
POfiROZUJE 

I pod1'6~ować~' będzie Jeszcze ptzez kU
ka tygodni - ,do warszawy i Łodzi, gdzie 
przygotowuje inscenizacje teatralne. w 
Waruawie · _.._,- operę Ctajkowskiego 
„Eugeniusz Oniegin", "' któ:r~ Teatr Wiel
ki uczct 50 rócznicę Rewolucji Paździer
nikoweJ; w Łodzi '.·-'- spektakl dyplomo
wy młodzieży , \Vyższcj ~zkoły Teatral
no-Filmowej „Na .dnie" „ Gorldego. w 
Obli Wypadkach Z-< krakowską reżyserką 
w~półdziałają k.rakowscy scenografowie. 
Ąndrzej MajewsRi stworzył tło plastyc1.:
ne do dziejów Tatiany· "i Oniegina, Ań· 
drzej _ C~rbulski w nowych warunkach 
przypomniał s'wą krakowską oprawę de
koracyj~ą do sztu_ki _ Gorkiego, 
Pożytywne to „z3.pewne zjawisko, te 

wybitni artyści produkują owoce swej-

„ŻYWOT JÓZEFA'' 
W WENECJI 

' Rozpoczęty . przed kilku dniami' tndy.; 
cyjńy Festiwal t~atratny w wVeńecji obej· 
inte w tym roku szćzeg6in!e szeroki 1:a
sięg. Prócz kilku. scen \vłośk lcb bieue 
w nim udzfał si.edeih zespołów zagrii• 
nicznych, w tym po raz pierwszy z Ku• 
by, Szwecji, Danii i Bu.łg;irii., Festi,wal. 
otworzył ·spektakl polski ...- słynna inspe
nizacja ,njb wskiego „żywota Jói eff:." 
warszawskieg~ teatru Narodowego. <.Cze
si zaprezentują sceniczną adaptację 
„Prbćesą" t· I-tlifki). ,Ciekawym, I wyd;irze· 
niem · Festiwątu b~d,zie włosira ptapt~.:. 
iuiera nowej _ sztuki Eduarda d.e Filippo 
„Kontrakt'', _reżyserowana przez samego 
autora, zarazem odtwórcę jednego z bo-_ _ 
haterów. z Festiwalem weneckim połą
czone są tym razeui międzynarodowe 
konferencje te.atralne, wys.tawy 9:tas 
liczne spotkania i dyskusje twórców llć~· 
Dicznych z róż-nycil ·kra jów. 

~rać)' w róźnycłi - miastach Polski. Nie- , . c • „ ~ . . 

mniej .zazłlrość }r.'ochę bierze, gdy hvie- „; ~ DEBIUT ZA GRANICĄ 
tna rezyserka, tak mało os~atnio . preze·(l- •.; . . . . . . , _. _ . . ,... , , 
tująca swych _ insceńizacji w it.rakoWiff · N1~spodziewame . znaJdz1e s1 ę na sce:Ue 
(w ub. seżonłe " zaledwie „nietYJ1óWq" _synek Ro~.Y Próch.nickiej i Henry~a 

• 

rJI.ll, · 1i,e'bie; " „~~i>»11~slt plihi ihits~(hi:•, ,{ >-~'X~g~e.r~~ --,,.:. Ya,;~eJ ~~~ ~Q!;.?.~„l(tlł' , w zwi;~u 
.~~orzystywap~ Jesi twofc~o .z. tif.><ą · ~ 

1

_ . ~J~, . s[~ś.tJłllt~..U.~ ! 
tcnsywnością . przez pozakrakowskie tr- w .~ru~seh wymk~_Y kłc_>P ?.tY: z wyJazde.m 
atcy;„ • ,_ · , - graJącego.. w przedstaw1_eniu dz!e.cka, pa-

DANUTA MICHAŁOWSKA ,_ 
I ;,GILGAMESZ„ 

,.., - . / 

Co . tó . j'est~ ,,cii~gąruesz" ..- n9wy pto
gtam, pr!ygotehvlui·Y. przez Teatr Jedn:!g~ " 
Aktora ba'1-itty .Micitato-WskleJ? jest to 
il:ijstai'!lży': źnany :e'pąs świata, odkryty 
w ruinach biblititeki krMew!łkiej Ni• 
niwy - na pokry-tycb ldinowym pis
rnen1 ·Setkach ' tablic. Ow babilońsk i elJós 
okazał się już _ dziełem wt9rnym -' · k<jm~ 
pilacją z poematów sumeryjskich, liczą
cych ok. 5 tys. lat. Bohater eposu io 
właśnie Giigamesz,, król miasta Uruk, 
skupiający w swej postaci ~echy, wielu . 
bohaterów póii;iejsżych dżieł światowej 

. iiteratury: iier kulesa, ótreusza, ndyse
usza, Saloihona, - .- P_arsywala, a nawet 
Ś\v. Jerzego, . w~lczącet;o ze sniokami· i 
wielu innych.·· Stczególtlie cen,nym ele
mentem d.ziel:i 'jest jego nurt- filozofi"cż- ) 
ny - zaduma na·· t~mat sensu istnienfa, 
na temat -fodzkiego · żyda. „Gilgamesz•;, 
jut przed laty udostępniony polskiemu 
czyt<;?lniko~i przez A. Langego, obe~nie 
pr.zełożo.ny ' z-0stał przez Roberta Stillet'a 
i jako wydawnictwo PIW~~wskie stawać 

ni -Roma - a systentka· reżysera ;;Woy. 
zecka" l~cnrada Swinar&kiego, zdecydo• 
wała się na tlubltirę chłopi.ęcej roli ptxeż 
-;- wiaśnie P:fweUfa. -I - tak mała latorośl 
teatralnego małżeństwa nie- tiu~.o rtiestio
dziewi nie zadebiutuje'· jaJ.<o· aldór, ale • 
dodatku, zrtdebiutuje . ---:- ~a grąnicą. 

W KIL~tJ WIERSZACH 
0 w Łodzi ttwają prace nad mód~tni„ 

żacJą Teatru i~. , Jaracza. tJnowocże· 
śniona zostanie część frontowa -gmael}u, 
mieszcząca ha.u, foye r ·i sfatń. :ę. i:U:lę~l 
włą~zeniu w obręb teatru sąsiedniej ,pt>
sesji, „wygospodaruje się" ' na I pię• 
ttże drugą - kameralną ..... salę „ wido-
wiskowP,. · · 

e „Wielcy artyści . malyćtl ·scen" 
wspomnienil\ Ludwika Sempoli tlsk.ie~o 
pod tym '' tytułem zapo~ład,a jakó uaj· 
bliższą pozy:cję wydawniczą „-Czytelnik". 

8 Krystyna Skuszanka i Jerży Krasow• 
sk!, prowadzący Teati: -.Pal&ki .we Wro
cławiu, nawiązali roznrnwy ze żnan}"n\ 
zakopiaQ.skim artystą plastykie:n, Wła
dysławem Hasiorem, zaehę_cając ga. łlo 
współpracy scenograffoznej. . . 

.Klt. zs; 


