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- ·11Jitt-"<i~t>wano_ J h. kriqf~ł. ~nrona >JOWJ. UDIA ZAMKOW: „w tµm ze-~-
. l't4ł~zęws{dę(lq J)r'ąmtiJt~Hc -i PQ· pglę, we tró;f.,Cę, lG:t!Zmł już robtmy tęatr. 

- wst<;n,tg Wąrsfrawskiłgo", lńscentzowąnie P9§zli~my (lo tl,lnł()·Sktl, że jednak }ęste~„ 
·4µ~e; qpowieśe! w goqzłnnym prógra"ll'itg 113y ..... tę~trem, ?e mamv wspólny j*;?Vk 
teMru mal"ych form nie jefst r~eczą lat· ' artystyc;_zny ł 14eąwy, żJ1 jes~śmy zes· 
wą. f M(lterfaltJ. literac.ktego móż114 w nim pglem. StP,Hśmy się nteJakoo tnstytuc.fq. 
~lędni~ niewielki ulamek. Chadzi Docieram'!/ z naszym tęatrem (?a;rdzo · da-
w~c .glównie o ZC1JChowanie nastroju, qt- leko - w gląb t ,wszerz. do widzów; któ-
mpśfery, poętyki _ ·~ wreszcie say:nej td!?i rzy rzadko trqfia-1ą do normalne90 · te_a-
kstążki. Metodą ląezen~ fragmentów, u„ tr11- d~ama~vc;znego.! Fakt

1 
że. na~ śi,! · 

lamków, niekiegy iutn11c:h zdań /„Pamięt- ch-ce- 7eździć p.o Urft1.zwanej dal_ekie1 pr.o- , 
nfka", bazuj.ąc - rzecz jasna - przeai? wincji, po szkolach, świetlicach ~ .zakl·a-

·-tf?SZYStkim na d.ial9gach, nowy program dach pracy - d~odzi najlepiej, ~e . te~tr 
-" aktorskiej t1'ójki: Lłdit Zamkow, I,.eś?ka ten, nas~ wlasny teatr d4łe nam ·saty:s-. ~ 

~~erdę_fk.<>1Jg, W!łici·W~ZJ~ _ ·; _ ~ - 1. ~4i;1 1? - ~M~--~·- •tiłk\7 !'~Y-•toc,:f<C 1 
,,..- anfe- to spefn.ta. rukazuj~.,- W pqetJ.lCklm, tJe Z1".eBztą. ~ ·~ ~· '" ~r ! 

.1eatralnyni• ~krQ!'.;fę, U? . ..m!ga.igk(}tgyf;l]. ~- MQWI · WQJC1ECJI ZU~TĄR$J{I: „Czu-
§'!ciach sk.omponowanycli jednaH. 1ą ję~y, ~-e · jestętmy potrzębni. ąrg,m11 tyl- · 
zwat-tą ealość · ..,..; dalę ·Pelak!l, ~Mru ko na za>proszentę, na z.am-$)wienfe sr)o- · 
przeżyl. Fowsta-nte, Nie powstańca, n i e leezne. Jęździmy tylko tam, gd;;;ie nas 
µezestnika tpq..lk, alę - iph Qbse·rwatora. cheą. I ta świadomość - - Qczękiwania , 
Po.lsz,ka tp cywilnttm ubrą-niu, który prze- w i_dza na naszq pracę, na 11,a&zą _arty-
ti-wą,l war1ząw*ię rnie$J.ąfJe bahatęrskia,- styc:!nq wypowtedi . daje nam„c;hybą _ 114j-
go ?rywu ~ P.T-Zet -P.wa.l nie tyl~o w sen- większą satysfakcję". - - : . 
s4e f~zyczny~, ale 1P 11ensie. '!uchC?wego A 0 programie · „P(imfętnik % Powst(i-
wspolJ,L~zestnic~e1'"tą, Wspóld,ziałf;ln!a · J nia wqrs~ą'll)s~iegb" mówi trójka realt- , 
n;m. . ~atarów: „ To najtr:udnięjszy pro grą.in- ze ,j 
._ §arna teatr!ll~a ro_l)o·f_ą poprOW<J~.za114 .Y]nvst~ich,~ jak'le ą.qtąd robiliśmy. Tru~-, ·I 
;est .ri:te~wyk~ę mter~~µ1gcg: Qd y.jęe_Hi o- · ny przede,„ wszystkim ze wzglę.du tta· 

. PQ}pieśg~ -W ret~osnektywJt.e r"1f1t.y, ~r;ez . _warstwę ję+yko·11) a. I , 114 . fcn:mę. My~le!t-
_„ . Jąaf'Pm.-it" ~ 1J.f!.rt~ ~1JBCceNZOteA1f:J. ""°' ' j,1#ę ··śniy1 że: n i e ~d-oląmy - oatwor.zyg ,.:: .wtem te _ 

pr-ą ~fYT1!-i §.rqd~ąm:1J:.. <rnwn_i~1!1-Y . sch;T.Qn, tkan~t - językqwed, która przecid w wy- · 
pr~ej~cie ka~_ąlą:m!, ~'l~l~i~mę ~quw) PP padku tgk-:~nakcnnitego atłt.óra jes-t tsto~„ 
{l, r~yyiekg.we W!fkananie (llkt9r-~kie, nre~ na. najważniejsza. A s·am - tem(lt? Jak~z' 
?e11tWące ~Qf}qc!WC1 f' r-Q?nąroąn,.p~4 grp_4- zatwo· pQpa~ć { u w publtc,yst-y·kę 1J.Ol!tycz„ _ 
k911J wyrą1u, _nię cg.~stg ~pgtykartą . ·~ ną~ Jak~:ę trudno gą ,,,.. _zagrać. Nazw.tsko . 
~grmąlnym .RPe]f,taklu. s~ęntczr"11m, Bialoszewskie.go .,ot>QWfgi?mje. Znamy ję„ 

- Ąle QO te~ wykon.al.{)cy to qrtyśe{ z go teatr na. 'tarczyńskie;. OczywUeie, r{te 
~zo!QWki kra~owski·ego ąlętorstwa„ kt~TZ'JI chcieliśmy •go naśladować, 11;le . rair:'azem 
N~ kilkoma / sw ym} prO{lfa'17łgmł tęgtr:u chcieliśmy - fctk napisaitśmy ej.o Mirona 
malych form .40'U(ię4li, źę te11- g4timek ..., .taay ja'blko n.te -pact.lQ 4~leko .., ocl ' ja· 
,rcenkzny wf;'*.? im o4P9Wiądg, tę. 'lp~g.śr blont•~'i.„ _ ·' · · 

:.. nię ~rge; 1?°119~e ff}'l;mY Jł;Q!J'afiq t Wlęlf Nowy progra,m. tegtru malych form 1~.f„ 
pokazać. ł wielę ~gw~ed~ieq. Wy~~arc;y di i ZamkQw.

1 
Jtęstk4 Herqęgeną i .Wojeje-

przypomnteć trzy ·rt rogramy oświęcim- cha Zięf.a.rskiego jest poźegńanieme z Kl'a-
skie: „,Jestem niewinny", , , Rieśń qsfcar- kowem' pary (lrtystów z owej ~r"j~i .• u„ 
żona", ,Jest w plekle miej sce, zwane.„", dia zamkow ł Leszek HerQ,egen ~apro-
ftłóWi LES!lEK HEfł.E>ĘGEN: ,,plaezego sz~nt ·zostali do warst.awskiego ·'Featill:-

u13rawtam .. teatr malyc1f form? OJ(l,tego, Studią JQzęfa · Szaj ny: Artysty; który, ~ 
że nie muszę grać pgstaai. Ą!Ogę (c;Q ng.j· jak mówil prnd rokiem ..... również ~,nie 
'wyżej. sabie cenię · w moim zawodzie) chcial Kra.kowa c;>puścić", ł któr-ff 1'6w;;· 
pr-zekrifrywać postawy wobec zjawisk. nteż , nłe in.tal w Krakoivte wló,ściwej ""a-
Mogę p_okazać, co myślę, C·Q ałłrmuję, co tmosfery do swej ro''f}oty.· artystyezn·e; •. 
ne~uję', co . PT?J"Of';uję. _.M.ttm 9lęb9ką tiie- Ntę um,iemv naletycte cęnt<.t- wybtt-

- ehęć da kostu!mow, p r acQchlon11,ych, a„ nych tndywidualnofot twórczych. $prawa 
ksamttnych, naszywanych p~lamt, A to zresztą w Krci}cowie nie nowa. Sprawa 
ten na&.! teatr 1est z natury ąwojej tea„ nie lat- ostatnich nawet nie ostatntęh : 
trem ubogim •. LtJ,btę „st~wac:! _ ~fę". V- dziesięcioleci. · Tym smutniej, ~ę nte po„-
ruis ~szvsfko staje się tym, ę.o , cheemy: ~rg.fimy 'IPYciqFJać wnłaskóU, i pr-zeszlo-
d.zteeięc~ k<1flko .,.,. . tpylotę·m kanału, dr.tł-! ści: ze nie stajemy stę - ja.k chce pr~y-
ty i kDIJtecej r&bótkt ~ palecz;kamt wer„ slawie ..,.. mądrzejsi po ązkodzte .•• 
bfs .„ A ' poza ·tym ogromnie lubię pisa11te - .. 
Mirona atalcOS;?ewsktego.14 KRYSTYNA ZBIJEWS~ 


