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e .Po „Grzech.u" Zeromskiego 1 „FiZY" 
ka~h" Dilrrenmatta lubelski Teatr im. o„ 
sterwy wystawił „Piątą kolumnę" He

mingwaya. Sztuka, nie dorównująca PO"' 
Wieściom tego pisarza, cieszy się Jednalt 
w Polsce dość dużą popularnością {gr• -
ją obecnie także teatr szczeciński). Re-
żyser lubelskiego· przedstawienia Bogdafi 
Poręba z filmową plynnością pokazał · 
wątki psychologiczne i sensacyjne, pod .... 
kreślając je::."nak czarne strony obrazt.t 
i pomnie,Jsząj ąc ni ;;które postaci Heming• 
waya. W roli glównegC> bohatera, Anle
rykanina pra~ującego w .- hiszpańskim 
kontrwywiadzie republikańskim - Adarn 
Cieślak. 

e Teatr im. żeromsk!ego CKielce-R_a
dom) gra obecnie „Symulantów" Sie
kierskiego 1 „Fantazego". „Symulanci" 
okazali się attakcyjn-i t wędrują po kra• 
ju. W obsadzie kielecko-radomskiej rnło• 
tlzt aktorzy (3 · debiuty w tym teatrze) 
pod rezy_serskin\ kierunkiem Andr%t'lja 
Dobrowólskiego. Dramat Słowackiego tn
scenizową,ł Bolesław Smela (parntętny 
Wi~zleń · w katowickiej „Smiercl Guber
natora" Kruczkowskiego) sam grając 

Majora. Skontrastował ostro tę pt>stać z 
postaciami.111 „komedii romantYcznej'' 
Fantazy - 'Henryk rnui!:yński, Idalia -
Sabina Mi~lczarek, Jan - Aleksande1 
Iwaniec. 

e Wanda Laskowska przeniosła do 
WrQCławta swoją tnscenizacj~ Różewiczo· 
-wskiej „Grupy ·LaÓk()o()na" z \Varś?.A.'W· 
s kiego ~,Teatru Dramatycznego wraź z, 
~graf~,. Andrzeja Sadowskiego. Wro-
clawianie ~;aliczyli ten spektakl do \ cie· 
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kawHJCh Wydatz~ń · t~att~lnych, :Oobrt 
.llktorSt\VO (Andrzej :PolkówsICI, .tó:teł Pie
rackt, Halina !hlYnu l in.). 

• Dzlwrtie ' trudna j~st droga na scen" 
niektórych naszych \'.vspółcze$fiych utw~ 
ró\v drarttatY,c~ych. Dwli • nicn spoi:,. 
.k;aJy ~alfę · W-,.:o..p_rzedsta-wienJU;,""~~które· ~~· 

warsztatem reżyse;rsklm Witolda SkatuL 
cha (OI)iekll Artystyo'l!nll prof, Bohdana 
Korzentewsktego) l zostałó zrealizowane 
• \U1211ałem tespołu w1u·szaws1tiego Te.a~ 

tru t.uaowego. Mowa o „NasteJ maieJ 
stabłlłzacjiu R6tewicza (prapl'emłera u 
studentów i G1tw1c. p()tem l!IPeRtakl t~ 
lewtzyjny !;ttldlo 83) 1 · „Laiku" Herberta 
(prar>remtE!ra ~"W~arnowleh granym tit 
<łd -4'.lt~lfi "'„ t•mą11~a~~lęt~„ 

zestawienie łlieprzypadkowe, dwie poit1• 
tkie wypowiedzi· o. Ieonkt:etn·ej, doslow· 
hej, tenlne:1 codz.ten.noścl, temat zniec~u· 
lenia moratfiegc., bta.ku po4::1tucta \Va.rto~-

c1, jałowołci tyc:ła ł ltonśekwencji tego. f 
SugelśtYwna tnterpretatija retyBerśkA. """ 
~wa :Berger--.t&nkowska I :rerz-:1 Molga li 
(Kobieta ł M~tĆiyt:fitł u Ró!ewlcza), Ry~ ~ 
szard Siódmak, (Lalek), 

• Doroczną nagrodę Klubu :itrytykł Te•l'J> 
. ' ~ 

atralne:l SDP lm, Boy~ otrzymała Lidia~ 
Zamkow, retyset Krakowskiego . Teatril 
starego za Wybitne t>Siąghlęcia artysty• ~i 
czne w rókti 1963. To . osiągnięcia to 1 

ł)rzedstawienia, realtzowane w różnyĆh '-J 
teatrach, w tótnych warunkach, z róż.;~ 
nymt test>ołnml, ale w każdym wypad-~ 
ku twórcze, bogateł świadćzące o ogrom
nej łnweti'Cjł tezyserskiej ~ ,,Sen" Do• 
!1.<:»jews.kl~go., „SM n~ letniej" Szek- r
spittl, „Cauguia" camusa, „Peer GYnt'! 
lbsenll. O!itatnle t>t:Z:edsta'fienie najmniej 
ornawhtne, byłO WQ1f1Yn1 Sukce!letn caa 
lego 2espolu' Teatti.t w Tatnowie. ~ 

:rury t:>rzyzn&jąee nAgrodę tm. Boya 
!\Vrócllo uwag(!) na tnuczer\ie syntetycz
nej f)tacy Zenobiusza Strzeleckiego, Pó" 
świ~cone1 polskiej_ plastyce teatralnej, r 
wydanej niedawno przez PaństWóWy In• 
stytut Wyd:iwniczy. " , 


