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Z teatra

Lwi :pazur ·Per'zanowskiej
1,W małym domku" Tadeusza Rittnera, przedstawienie dyplomowe IV
roku Wydziału Aktorskiego Państwowej · Wyższej Szkoły Teatra.lneJ. Reżyseria: Sta.niiława Perza.nowska.. Asystent reżysera.: Zofia Mrozowska.
Scenorr&fia: Maria Sianorzecka.
TYM „Małym domku" dzieją przeobraż.enle pod wpływem m.il~ci
Właśnie w piękną, powabną kobietę.
się wielkie sprawy.
Andrzejowi Wojtowiczewł można
wie1kie sprawy, wykraczające
poza granice kończących się pogratulować latw€go przekroczenia
tragic.z.nie lco.nfllktów małżeń- barier wieku. Jego doktor (dubluje
pedagog, go Zdzisia.w Wardejn) jest bez umowWytrawny
s.kich.
.znawczyni teatru, Stanisl~wa. ności dojrzałym, doświadczonym czło
Perzanowska. roztoczyła przed z.doby-1 wiekiem, a zabójstwo żcmy po.star.za
wającymi dyplomy adeptami sztuki go w oczach widi:ów. Tak samo zgrabuczuć, nie w skórę starego pantoflarz.a - sę
soenkz.nej uroki gry myśli,
rozterek, nurtujących wnętrze czl.0-1 dz.ie.go wszedł, Jen.y Klszkls. Bohdan
w~eka. Poolucha.1i 6lWOjej pani pro- l.azuka w roli Jurldewicz..a. (dubluje
fooo.r i dali przedstawienie, odhiegia- go Janusz Mulewicz) lepiej się czul,
jące od fo.rm melodramatu, ambitnie jako „zwijający żagle", niż jako z.a.OM:ylująoe · wo.kół problemów w.i.ny i lecający 6.ię amant, tym jednak wykary, sprawiedliwości .spolecmej i razddej odtworzył typowego lowelasa. Alina Jurewicz - Sędzina, CzeodpowdedzLa.lnoścl wobec bliźnich.
Jak na „Mały domek" prz.y.stafo, sław Niemczyk - aptekarz KO&i.cld
kamecalne, (druga obeada-FAłward Lach), Irena
było to pr.z.edstawienie
ic.i.szone, w na.-;troju zadumy nad Olecka. - służąca Kas.La, Andrzej Szalucizką d?lą, w światłach pasttłlowe, Jewski - robotnik Szymon - dopeł
niemniej klarowne i w odtwoczeniu n.iają galoeril małomiastecz.kowych podramatu prz.ekonująoe. Nawet z bo- stac:l.
powodzenia.
.tyczymy
Mlodym
haterów :najdz.iwniejsz.y w tej sztuce,
„mimozowy·• nauczyciel, Sielski, gra- Wchodząc :na prawdziwe ISCel'lY teany przez Macieja Dzienisiewicza trailne, niech zapamiętają lekcję z
(ir. lub.)
(dublują go w .innych obsadach Ta- „Małego domku".
deusz Kuduk i Henryk Błażejczyk),
jednał sobie 'widzów i wzrUSUl.l, choć

W

się ani na moment,
śmiesznie, na czubkach palców
brnie przez życie.
Było to przedstawienie także egzaminem z umiejętności wcielania się

nie zapom.inalo
jak

w rozmaite typy i warto z.a to pomłodym dobrą notG. Barbara
Klimkiewicz w roli Wandy (w drug tej i trz.eci ej obsa dzie grają ją Teresa l\'Hkoł:ljczuk i Anna. liorzeniecka), dała dys kretnie zarysowany portret subtelnej, choć na pozór wynioJoanna Biesiada mogla
słej panny.
Elżbieta
ją
swoją Marię (dubluje
Will) umieścić o szczebel wyżej w
hierarchii spoleczno-towarzysk.iej. Ni e
mu.siała on.a żony doktora przedsta(wina tu i
wiać aż flejtuchowato
scenografa, który ubrał Marię w podartą suknię), by umotywować jej

s t awlć
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