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pq.le, .we trójkę, tatamłjuż . robtrn11 teatr.
wst°'ti-~ą Wq.rstaws~iego". IMcenJzowąnie · :pos?hśmy do wni9'.sku( że jędnak jeste~:
ćłużet apow~eśct w godzinnym proąramie
1t!-Y, :- teatrem, że _ mamy ~spóln11 jęzvk
tea-tru malych form nte jest r~ec.tq lat~-" aryystyczny ł ide9wy, ż.e 3est.eśmy ze.swą. Matertalu lit•rackiego można w nim
polem. , ~taHśmy się niejako instytucją.
uwzględnić niewielki
iąąmek.
Chodzi
Docieramy z nasz11m teatrem 1'.'airdzo dawłęe gMiąnie o ~aiehowanie nq.st1'oju, atleko - w gląb . - i wszerz. do Widzów, któmo_1fęr71, poetl(~ł t wres.z cie siJ,mcJ tdel
rzy rzadko trafiają do normalnego teakstąi~. Met9dą lączenia fragmentów, utru dram(lt11cznef10. Fakt, że . nam się
tamków, niekiecJy zuźn11ch zctt;tń „Pam.tętchće jełdztć p,o ta·k zwanej dalekiej pront~a", &azująo f.z~Ćz jasna _,,. przede
wtncjt, ·fłO szkotac1i; ś.wietlieaCh. t ż<zklctwsty1t~m n4 ał.Q,Zągaeh., nO.WV
pto@ram
c:f,CMh ptac;y - dOWQdZł najlepiej, ~e teatr
ak.tąrskiej trt5Jkt: Lt4t-i Z<imkQw, Leszka
teń, nasz wlasnv teat1' dttje 11am aa,tysf4k~Ję, · zaspakojentę. Nłe tylko a.rt11styczH-erdegenq,, Wojctee~4 ~4tw1ktegQ ..,. z.a.
ne zteąztą .
. ·d ant; to sł>ęlnia. Ukaz.uje w poetyckim,
._..;,. teatraf~ym. ~~rtJ~ie~~~~łF' '"'-:. '~"e WOJCIEC.Jf ~1~r11.ą,s.f(l: „Cz1'-'"'
~· jęciach
sJeomponowanych
jednak
'"
jęmy, -t~ jęsteśmy pątrze i!n-t-;-' G.ramu. t1lt·
zwartą ealośd
.,...
c.łor9 Polaka, '°kt6r11
kó ·na aa<proszenie, na zamówienl e spo-prze~yl Powstanie.. Nie powstańca,
nie
leczne. Jetazimy - tylko tam, gdzie
nas
uezeatJJ;i~a walk, aZe ięh _,.,.ól}aerwa.tora.
chcą. l ta świ.aaomośi1 ..,.... . oczekiwania
Polaka w cywilnym qł)rą~iu, który prżewidzq. ~ naszq pracę, rt11;, naszą .artytrwąl. wa;r~zawskie miesiące bq.haterskieswcznq wypowied~ aaje n-am chyba naJQQ %T1JWU - prz.etrwal nie tylko w sęn..większą satysfa.kcję„.
sie· fiz11:_c1mym, al• w sensie duchQwego
A 0 _ programie „Pamt.tńłk ie .Powstawsp,Qlt.4czesfntc1en.U i,
wsp6lctztalania
•
nia \V.ąrsza.wskieg.o ~ • . mówt •. tr~jka · reatini~.
.
.
.
t(lt.orów: „To najtrudniejszy program ze
_ $a~ teatralna rołl..Qt<ł
j)Oprowqdronti
wszyst~ich, 1qkte dotąd robilUmy. Trudję~_t _nie;zw1,1k.ie fntęręsu.j<1c.o: od t1,jęc1,.q._ Cl·
riy vrzede :wszys~ki!J1. te względu na
_p,owi,e~c! w retrg:~n~~W~n_~ ..,.4m11, prge.z
wars'tfifę '.- f<ftykowg·. · ~·rta_1''f~ę. M iJJl:elt
a:n.~k-Qmitlł p,g..rH~-.„Jµ.~~~m_ii<?.1fą!lt-„~ .::Ja-~te < śm1/
ni.e ~doiąmy · ·ę(;l.;ipJJrzyć '.}!?,t!r.?-tr
prqstymt środkami ! (pf wnicinv
sc~1'Qn,_
tkarlkt ję:tykowej, ktqra-:-Przect•t w m1J- . Pr~e1~cie kq,ruzlg,m~, znglęzięnte domu) po , Pad,ku ta1C :rnqkomttego <iutora ~est łBtQt·
areyciekawę wyk.onanJe {!'ktor·s k'{e.,
pr~na. najważniejua. A s·am iemat1 J„kże
zęntują:ce bogą.~tw.o f rQinorodrv>d.~ ~ro~iatw-0 popaś~ tu w ptibUąystyk4 p~Htyczków wvrazu, nte c;zęs-~o ł1ł·O>tl(kan(I
w - ną. Jakż·e. tr!Udn.O g;o - zagra~. :ivazwtskp
normaJnym u1ektaklu scentcznym,
_ .ę~a~oszetvskie{1ą zob.QWi(łzt1,je. Znamy JeJ'.Ze bo te~ w11konawc-y„ tQ. 4rtyś~ · z
go t.e.ą.tr na Tarczuńłkięj. o.czywiścte, nie
ezatóiQki kra~owsk.iegQ qktorst1.1.u1,, którzy
chcieliśmy go naśladoW{lć, .ail~t z~~azem
iuź ~itkom(i · ąwYmi _proi;p•amami
t'!<,itr-u
chcte'llśmy - ;ak naptsafUmy d·o Mirqna
mal.ycn f ,qrm dowi.ecm, ; że ten gct<tunek
- „4b!J - jablko nie paello dl.lle·ko od ;asceni czn11 Wielce im Q<Jpqrwi Q.da, ź't wląś·
blcfni«''.„
,
n.i'ę przez 11Wle form11 potraną ł
wlel.e
Nowy program teatru ml!-lych form U·
pokazać. ł wiele potQiectzięć. Wystarczu
dii -Zam~ow, : Les; ka ąerd<u1ena ł Wojcieprzypomnieć trzy programy
ośWięcłmeh.a Ziętarskte.g.o ;est pożegnaniem z · Kraskie: „Jestem niewinny", · „Płłśń askarkowem pary artystów z owe; , trójki. Li·
żona", „Jest w pfekie miejsce, zwane .. ;"
dia Zamkow i Leszek Herdegen z.a .proMOWl LESZĘK HER'OEGEN; „Dlacz.ego
szEtni zostali do warszaws.kiego Teatru-uprawtam teatr malych fQrm?
Dlatego;
Stu:di·o Józefa Szajny. Artysty, .który że nte muszę gr.a~ postaci.. MQgę (eo "41·
jak m6wtl pr,z ed rokiem ..... . również „nie
wyiej sobte cenię w moim
zawot:liie)
cncial Krakowa opuścić", ł który r<5wprze~a\%YWa'1 posta·w y
wobec - _zjawisk.
nie~ nie mial w Krakowie wlaśetwej
aMagę pokazać, ca myślę, co af~rmu;tf, co
tmosfery . dó swej robóty OJrtystycznej.
nl!guję, (!O prop.OJTl;uję. Mttm glębo~ą nie·
Nie umiemy należycie
cent'1
wybft- .
c'h,ę~ d~ kosttumaw, pracochlonnych, a·
nych indywidualności twórczych. Sprawa
ksamitnych, naszywanych pe,„ lamt.
A
to zresztą w Krakowie nie nowa. Spr-awa
ten nasz te4łr ;est z ttat.U1'y swojej te(t·
nie -zat ostatnich, nawet nie
ostatnich
°67'em ubsgim. Lubię „st4W~d rię".
U·
d~sięct.oleet: Tym smutntej,· le nie pon.i;s_ ~aiystko staje słę tym, C·O chcemy:
trafimy wyctągaó wniosków z przeszlotj.iieetęce kolko - - wyfotem ktmalu, dru~ci.
nie stajemy aię - j,a,~ ~hc4 przy.
ty r kobieeef rt?bótki - paleczkamł wer-slowte _ mqdrze.jst po szkodzie .••
bla ..• A poza tym ogromnie Zubię pisanie
Miron.a Btaloszewskiegb.' 4
KRYSTYNA ZBIJEWSK4

.

•

tte ·

ze

