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·NOIWI', "CIJD .W H•ACEGO
nksupelnle „cud". ale wydarzenie
llołe
Dudarew-ouetyńskl.
Leonidas
niezwykłe.

polski aktor i rdyser zamieszkały w Ameryce, zdecydował się zapoznać Amerykanów
z twórczołdą Witkacego. Do tego celu wybrał sztukę Malka l, aby wypadło · jak najciekawiej, zaangatował wybito._ polską aktorkę,

Barbarę Krafftównę.

PoWiedzieć,

„zaangatował" to mało. Musiał tu

że

takle .za-

działać jaklł diablik od cudeńków Witkacego. Krafftówna nie znając absolutnie angielskiego zgodziła się na propozycje Ossety6skleao, by przez wtele miesięcy · wchła
niać I przyswajać tekst. którego Witkacy
··
tytułowej postaci · nie ~kąpił.
Sama łdea doprowadzenia do amerykań. skiej premiery sztuki nieznanego w zawodowych teatrach amerykai\skich polskiego
·dramaturga z polską aktorką w roll tytutak.te naldy do rzadkoścL Retyser
łowej ouetyi\skł zaangatował scenografa Tomasza
Osińskiego, chol'eOfłrafa J'aglenkę Zych, kompoz)'\Ofa Bernarda Kafkę. Plakat projektu- ,
je Leonard Konopelskt, zał stronę gra~ą
obj._a Andrzej Kołodziej. Premiera amery-

v

kańska MaW może stać się świętem sztuki
polskiej, Jakiego ~otychczas w Hollywood
nie obchodzono.
Na zdjęciu: Zespól Laboratorium Ossetyń
skłego Wita na lotnisku w Los Angeles Bai'- ·
. barę Krafftównę; od lewej jugosłowiański
aktor Ivan 8aryk, młody francuski aktor

Dominik Ryshard {Z Dagi\

polską).

B. Wil-

son, grecka aktorka Anastassla Stakls, Bar~
bara Krafftówna, Susanne Ashley, Leonidas
Katharlne Alexander, Jack •
D-Ossetyński,
Robertson i George Dunn.
Transparenty głoszą: „Nowy Cud Witkacego Kratttówna w Hollywood", „Ossetyń
ski Acton Laboratory wiła krafftównę",
„Witamy - Panią Matkę" i wiele innych. Po- Witanie wypadło Widowiskowo. Poza transparentami witano Kratłtównę kwiatami i
śpiewem Sto lat. Pasaterowte myśleli, te
. ~ita się kogoś ze świata politycznego czy
~z jakiegoś prezydenta. W katdym razie, gdy P- Micińska będzie znów pisała w
P. o „cudach" Witkacego, niech dołączy
i

ten.
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