LISTY MODRZEJEWSKIEI
W krakowskim Klubie Miłoś
ników Teatru a 'p od paitronatem
W ojewódzkiego PIE zaprezentowano Karierę' - montaż listów
i · pamiętmkow Heleny Modrzejewskiej i jej ws•p ólczesnych w
adaptacji Ewy Otwinowskiej, w
reżyserii Lidii Zamkowi w opra~ scenograficznej Lidii Minticz
i Jerzego Skarżyńskiego. Prze·dstawienie pomyślane jest jako
dialog między Heleną Modrzejewską, którą ig ra !Zofia Niwiń
ska, ·a jej mężem, <hr. Chłapow
skim, w roli kltórego występuje
Kazimierz Witkiewicz.
Jak pisze recenzent Gazety
Krakowskiej, Jerzy Bober, „Trzeba przyznać, •że Otwinowska konsekwentnie ukazuje na t1e listów
Modrzejewskiej do męża, hr.
Chłapowskiego (zresztą, jej włas
nego impresaria) - szczebe:l po
szczeblu, drabinę kariery artystycznej i... majątlmwej. Co wię
cej, sylwetka psychologiczna kobiety zdążającej do sławy i suikcesów, nie zawsze zgodna z
utaft.ą
opinią o
sympatycznej,
pełnej uroku aktorce~ ma wyzademonstrowali bardzo specyraźne cechy satyryczn.ego odbrą
ficzny typ alrtorstwa, narzucają
z.o wienia. Nawet, jeśli tu i ówdzie
cego wiarę w prawdopodobień
(a może dlatego?) tprzewija się · stwo dia:log.u Modrzejewskiej z
nutka ckliwej melodtramaityczmężem, tbez prób odtwarzania poności, czy sentymentalnego efekstaci scenicznych w sensie dociairs'twa. Ale o;we - jakby świa
słownym. Byleby to i pretensjodomie pogrubione rysy teatralnenalne i naj;p:lytsze ujęcie wa::rszgo portretu Modrzejewskiej, właś
tatówe. Te akcenty wykonawczej
nie na skutek odrzucenia lukrodysk.recji
podczas ·o dsfaniania
wanej legendy - nabierają ru- . .niedy's'krecji o ·osobach dramatu
mieńców dramatycznych "i prze- w sposób niemal niezauważal
stają być jeszcze jednym, sceniczny ipodykltowala reżyseria Lidii
nym rodzajem zbanalizowanego
Zamlmw. Zaś rolę teatralnego
vie romancee. („.)
cudzysfowiu tpodkreślał bezi'blęd
Trzeba podkireślić, że bez wynie oszczędnym stylem gry Kasokiej iklasy aktorów występują
zimierz Witkiewicz - dzięki czecych w spektaklu nie udałoby
mu jego is;c eniczny kontakt z
się
zachować
przekornej, czy
Zofią Niwińską pozwalał arniekiedy w.ręcz drapieżnej w totystce wygrywać niuanse tekstu
nie satyryc·znym. - wymowy idei podteksty .historii o karierze owych założeń Kariery. („.) Zofia
na denkiej nucie ironicznego meNiwińska i Kazimierz Witkiewicz
lodramatu."
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