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Na O$tatnim f-ęstiwalu Tea.trów Jednego Aktora we Wroclawiu I nagrodę zdobyła Li'iiia Zamkow-SfomczyńJka za
spektakl „u~odzila się
jak
E.w t O:b'el" t.r. op<trt11-· na 4 -ek.stach

-<

jak wróbel" ·
sztuki. A sztuka jej · b11la „iedyna i niepowta\falna L' O tym
też prz11pornina spektakl, gdyż
w trakcie przed~ tawienia odzywa sitr z taśmy magnetofonowej char.akter.ystvc.z ny · olos
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Premttm:i „Urodziła się ,ak
wróbe·l" w reżyserii L. żu
kowskiej odbyła się jesi~ niq
t~ów, "" g d ~~!!ĘY.~do c~a.su~ wy...._ w · Klu bie"~, ·mtęnnika.rzy
w
stępu je sq,ma na~ scenie, wy- Krakowie. Potem. Lidia. Zambierając role kobiet o skon'- kow występ.owała wiele, wiele
pli kowanym życiu wewnętri- razy w klubach studenckich i
nym i przydając im cech wlu:;- środowiskowych ccdej Polski,
nej osobowości. Taka by1a jej wszędzie gorąco oklas1dwa-:za.
Medea, taka Klara Z3chc.nas- Teraz na jąkiś czas spektakle
,sian w „Wizy cie starszej 7Ja- zostały zawieszone z powodu.
ni" Dilrrenmatta, taka Edith choroby a,ktorki, której
ży
Piaf. Największa ~' pi eś niark·auz. ymy jak. najszybszego
p .rlnaszych
czasów była osobą wrotu do zdrowia. (bz)
niezwykle utalentowaną i pra· .
·
cowitą, pelną
kompleksów, l'ć.Ą·
chorowitą, trud ną
co dzie;i,
obdarzoną przedziwnym,
instynktem
niszczenia
!amej
siebie, ale nie pozbawi!>nq ttmiejętności obiektywn!!(JD widzenia i swoistego
poczucia
'humoru. Te jej ce_c hy ztiako.micie przekazuje Lidia Zamkow. Gra w ogóle bez rekwizytów, ale każdy jej t ·ueh i
ton glosu ma znaczenie.
Euforie i upadki Edith, cale
jej ~ielkie na estradzie
skomplikowane, _ nieszc,:ęsne
życie poza sceną w intarpri tacji Zą.mkow staje się ~le
j41ne, Pf'Oste i zro~tim1,al • Ta
chodz404 q . · ' 'G~łh~zc%amfd'e'
umiała i nie en
czej, jak tylko

ci Edi th Piaf.
Lidia _Zamkow, utafont1Jwana reżyser ka kra k owskkh tea-

na

