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Wykonałam

skok olimpijski
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-angielskiego teatru ze wspaniałym Dere~m
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żerny ofiarować światu- mówi aktorka.
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z nich najwyżej raz w roku.
ków kultywują aktorzy. Nascenie. Dlatego.teatr
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rzeczony mote ~ć dla swojej wybrandy nie zginie. To jest niemotliwe. Sztuka teatru
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wat.ne ile osób przyjdzie, bo sala i tak jest oplado pracy. Na scenie ni(dY nie da się zauwatyć
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tecznie wyhamowują reżyserzy: .na razie nie
ków. Podobnie jakipiewacy, którzy wyke> ·
graj, przygotuj się, najpierw będziesz mówić,
nują p<itętne partie operowe w nie znanych
a dopiero potem grat•. Nie istnieje też u nas&<>
sobie językach. Dzięki muzyce moina jednak
towość do pracy. Wszystko się rodzi mozolnie,
iść .po dtwięku•, co jest duto łatwiejsze nit
powoli rozwija i dochodzi, albo nie, do efektu.
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.
ku. Na scenie podlega oo jednak precyzyjnej,
Kryzysu w polskim teatrze aktorka mimo wszystko nie dostrzega.
warsztatowej pracy- nie kończącym się ćwiczeniom nad wymową. dtwię- Po wojnie mieliśmy do czynienia z eksplozją talentów- z armią wspa·
kłem, dykc;..
Każdy język ma swój okrdlony rytm i czas. Retyser .Biesiady... • Michael , niałycli, fenomenalnych artystów sceny. To pokolenie, które jut się wytm..Hackett- znany z wystawionych przed kilku laty .Metamońoz• ws Owidiu- szyło, wychowało nam wspaniałą publiczność. Udręczoną w tej chwili~
sza i .Upadłych aniołów• w Teatrze Dramatycznym oraz .Amerykanina dzo miałkimi propozycjami telewizyjnymi. Dlatego gdziekolwiek odbywa
się jakaś impreza artystyczna, sale są wypełnione. Ludzie cieszą się wszyw Warszawie" wa braci Geshwi~wwTeatrze Studio- ~acana słowo niestkim, co dostają. Ale powinno się rozszerzyć asortyment propozycji. Kaizwykłą uwagę.
- Jest retyserem-dyrygentem - stwierdza Barbara Krafftówna. - Kieruje de pokolenie sięga po klasykę. I dobrze, bo to nieodzowne. Niestety, nasza
współczesność, mimo ii tyle się dzieje, jest w teatrze reprezentowana barnie tyle aktorami i ich tekstem, Ile dtwiękami. Jego spektakle- a grałam też
dzo ubogo.
u niego w .Hipolitusie" Seneki - są niezwykle utanecznione. KUde słowo
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ma swój poziom, nutkę, rejestr. I musimy się dostosować do tego rejestru.
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