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Paiis-twow6 Teatry "Dramatyczne u,,
Krakowie - jak już , o tym po krot4'6 informowaliśmy
zaprezentuj<Ji
w ramach Festiwalu Sztuk Radzieckich tr~y dzielt:t scenici ne, d to: M. ·
Gogolci, „Ożenek''; A ..·c;eckowct „Trzy aiostry"~i K. TTeJtietpłl „Lubow -Jarotcafa": Dłpie z ty__ch 1Jz_
tjl!f__ ~Qll.y_ły~ so 

-=-

._bie-,--juZ--~asliiż~f:>otii'oilzeitfe.~-Szoze?

gólnie „T,rzy'_tipstry" osiągnęły auży
Bukces ar·tysłyczny n1i terenie W ars zawy, -gdzie w 'ubiegłym sezonie wyst~pował zespól krakows.ki z · tym ar -

cydz{elem.

Nie:nanq dliJ szerokk go ogółu po•
: yofr stanowi' ;,Lftbow Jarówaja".
T o wielkie łl{idowisko Konstantego
Tr~niewct, kió'f'e obeszlo wszystkie
1ceny ?·ad#eckie, uprzystępnił po Ż
$kiej -,uhlic~ności Sti;r:nisław MarłJZltk-Obors!vi. O wartościac-h artystycznyeh tego iitworu napis~emy ob~mwnie innym ra::ęm.
Stwierdzic
tylko trżeba, żę wcżorajsza p-róba ge'tteralna Wywolctła. wielki e wrażenie i 1
przyjęta
-zos_tcil<z
entuzjastycznie
przez sfery fachowe obecne nB pró-.'
bie.
Sztukę inscenizowal · i re~ys1wowal
dyr. Bronisław Dąbrowski, przy
1ospólp1·cwy· reż. Lidii Zamkow. Zna.k01nite dekoracje do siędmiu obrazó1p
tego widowiska. zaprojektował An•
drzej Stopka, a kostiumy prof. - Karol Gaje.wski. Prym wśród wykonawców wiodą: ZófiaJarM~e.wska wysf~
pująca w roli tyt. i Jan Kiwna_kowicz
m roli marynarzti-rewolucjonisty,
diametralnie różnej od dotychczas ,
i.'nanyćh w Krakowie . jego- kreacji.
W ogromnej ilościowo obsad~e, wid"'ieje prawie pól setki1 1uizwisk nasz11ck aktorów, którym trzeba. oddać
najwyższe uznanie ia świetne ·wykon anie ról. W „łerowaji" WYfłłiJpit.ią:
M. Bogurs'ka, K. Brylińska, Il. Qha,!Lie2fta, __,Z.J l.q_br o_wsJ(a, ,M. Gella, E.
r7aw<J~1\T. '--·lforsaii,," W. "1rnt8zetc-~
l ka, W. NiedzialkowBTia, J. Ordężan
k a., Z. Patrfln, H. Smólska, K . Szyszkó-Bołirr.~z. ~I. Żuromska;, T. Bialkow- s fti, T: Burnatowicz, M. Cebulski, J.
Dworni"cki, J. Fitio„ , E. Fulde, J.
Jabczyński~ M. Jas.trzębski, W. Ko•
siński, A K1-itczyński, J~ K rzywd~iak,
E . Luberadzki, K. Meres, Z. Mrożew
ski, J. Norimd, W. Olszyn, K. Opa..
Zimki, L·. ·Ruszkowski, W. Sadecki,
A. Sl.o-ciński, E~ Solarski, S. Stan<Jcli,
A. Szymanski, K. Witkłe-wicz, R.
Wó:itcwiicz„ J .. Zabierziwski i
żu
1
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rif1!8ki,..... NaJ.y:m--.j.e,dnakZ.e, }n.i13~ mruyk~ .
Bi~ obsada dzisiejBzej premiery•._ Na
BMnie występuje ponad 1~0 ósób~ Tę
t·6żnicę w111Jełnia.ią

słuchacze Pań•

stwniv.e·i Wyższe.i Szkoły A~tor:i kief
to -Krakowie, z której w· ostatnich la -:t ack weszło na . scenę wielu wybitnie
u tctlentowanych mlodyck arty~tów~
Kr,akowiGnie muszą· się zdobyć na
odrobinę cierpliwości, zanim wszyscy
b~dą mogli ujrteć t<f imponujące"
. przedstawienie~ Sztuka granq będzie
bowiem tylko dziś i jutro w sobotę
!!' teatrz~, im.' J. ~ Słowackiegv, po
· cz11m taly zespól z orkiestrq i per-s-o_
nelem- technicznym . '[Jonad 111,0· osób
- wyjedzie w poniedźinlek do· War1Jzaw11 na .finał Festiwalu,. -by w Teatrze Polskim w dniu
bm. przedstawi!§ · ,;.T rzy siostry", 14 bm. ,.Oże
ft6k", zaś 15 i 16 bm. ,,Lubow JrwotJJtJję". Dopieró po powrocie z War$zaw11 s-: tuktt. wejdżu~, do' #tałego repertuaru teatru, im. J. Słowackiego.
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