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(F) DOKOSCZENIE ZE STR. 1
cr.ęla obok aktorskiej
łalność reżyserską.
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Zasłynęła ja.ko jedna z najinscenf.7.atorek
wybitniejszych
wystawiając
Moliera,
1ztuk

„Szkołę

żon",

,.Swiętoozka",

„Chorego z urojenia". Głośne też
były w latach przedwojennych
jej inscenizacje sztuk Fredry:
„Damy i huzary", ,,Pan Geldhab", a także „Turonie" żerom1kiego i „Smierci Dantona" Bue.chnera.

(W) 25 bm. zmarła w Wanzawie w wieku 83 lat jedna z
najwybitniejszych arił'stek polski-ego teatru - aktorka, reży
ser, profesor PWST w Warszawie - Stanisława Perzanowska.
W ciągu wielu lat swej artystycznej kariery stworzyła liczne kreacje i spektakle, które zapisały się na trwałe w histórii
polskiego teatru.
Po ukończeniu w 1919 r. szkoły dramatycznej zaangażowana
,została przez Juliusza Osterwę
do teatru „Reduta". Tu ujawnił
1się jej talent aktorki chankteltystycznej. W HJO r. przeni\Jsła
się <lo teatru „A~neu.n". współ
kształtowała · ze Stefanem Ja.rar:zem profil tej s.:rny. T!.l rozpo(F) DOKO~CZENIE ~z
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Jej najsłynniejsze role z. tego
okresu to Jewdocha z „Sędziów"
Wyspiańskiego i rola tytułowa
w „Moralności pani Dul.Skiej"
Zapolskiej w jej reżyserii.
Po wojnie występowała w Tefa
atrze Narodowym. Grała
m..in. role Kseni w „Jegorze
w
Ulitv
G01kiego,
Bułyczowi~'
„Lesie" Ostrowskiego, ptmi Pi..rnell w „Swiętos.ztm" Moliera.
Pótniej w 195.J r. p:zeniosła s~
do Teatru Współczesnego. Tu
m.in. w roli Pani
wystąpiła
Gibbs w „Nasszym mi~cie",
Anfisy w „Trzech siosU-ach". Ostatnimi jej rolami na tej scenie był.a matka w „Dwu teatrach" oraz Maniefa w „Pam ięt
niku szubrawca".
Milionom radiosłuchaczy 8'tala
tłę znana i bliska jako Helena
Matysiakowa w popularnej powieki radiowej. (PAP)

