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GRAY VEREDON 

Gray Veredon urodził się w Nowej Zelandii, tam też rozpoczął 
studia baletowe, które po przyjeździe do Europy kontynuował 
w Royal Ballet School w Londynie. 

Debiutował na scenie Covent Garden, tańczył w Stuttgart Ballet 
pod dyrekcją Johna Cranko. 
W roku 1971 założył w Kolonii zespól Tanz Forum, dla którego 
zrealizował ponad 20 pozycji choreograficznych, wśród nich „Pele
asa i Melisandę" Schonberga, „Romea i Julię" Berlioza, „Głosy 
i echa" do muzyki Crumba. 

W roku 1978 Gray Veredon rozstaje się z Tanz Forum by realizować 
swoje choreografie na scenach baletoo.ych trzech kontynentów. 
W latach 1982-84 Veredon pełnił funkcję dyrektora artystycznego 
baletu w Lyonie, w tym okresie p01A1Stał m.in. „Strawiński" , „Koan" 
do muzyki hinduskiej , „Sen nocy letniej" Felixa Mendelssohna. 
Lata osiemdziesiąte przyniosły w.;półpracę choreograficzną z Met
rąpolitan Opera, Toyce Dance Company, State Opera w Mona
chium, Washington Ballet, Portuguese National Ballet, The Royal 
New Zealand Ballet oraz z Teatrem' Wielkim w Lodzi, gdzie w 1985 
roku Veredon przeniósł „Sen nocy letniej", a w roku 1987 
zrec>lizował prapremierę „Wolfganga Amadeusa ... 

„Sługa dwóch panów", którego światowa prapremiera miała 

miejsce w 1989 r. w The Royal New Zealand Ballet, inauguruje 
w.;półpracę Graya Veredona z Polskim Teatrem Tańca- Baletem 
Poznańskim. 

Od wielu lat stałą asystentką Veredona jest Rita lussi, która po 
zakończeniu kariery l,.l,)lkonawczej podczas, której tańczyła m.in. 
w Balecie XX wieku Maurica Bejarta, poświęciła się pracy asysten
ckiej i pedagogicznej. 



GRAY VEREDON i RITA LUSSI 
z zespołem POLSKIEGO TEATRU TAŃCA 



CARLO GOLDONI 

Carlo Goldoni urodził się 25.02.1707 r. w Wenecji. 
Pierwsze kontakty z teatrem nawiązał ajątkowo wcześnie, 
potajemnie opuszczając w wieku 14 lat szkołę dominikanów 
i przyłączając się do wędrownej trupy komediantów. 

Po wielu perturbacjach Goldoni powrócił do domu rodzin
nego, a następnie rozpoczął studia w Papieskim Kolegium 
Ghisłieri. Edukacji jurystycznej poświęcił trzy lata, znacznie 
intensyvmiej jednak - jak wspomina w swoich pamiętnikach 
- studiował komediopisarzy toskańskich i Machiavellego niż 
teksty prawnicze. 
Jest to jednocześnie czas pierwszych prób pisarskich, które 
IN)IWO!ały tyle samo entuzjazmu w środowisku studenckim, co 
zgorszenia wśród pawijskich mieszczan. 

Prowadząc tryb życia barwny i intensyv.rny, penetrując nie
zmiennie środowiska aktorskie i literackie, Goldoni kontynuuje 
studia prawnicze, po to by w r. 1729 objąć posadę w kancelarii 
kryminalnej w Chioggi .. Jest to jednak tylko krótka przerwa 
w podróży - jako urzędnik państwowy autor „Sługi dwóch 
panów" będzie musiał jeszcze wielokrotnie zmieniać miejsce 
pobytu 

Równocześnie z karierą prawniczą Goldoni realizuje swoje 
ambicje literackie, w konwencji gatunkowej niezmiennie zwią
zane z fascynacją teatrem, który zresztą wkrótce zapanuje 
w jego życiu niepodzielnie. W latach czterdziestych XVIII 
stulecia rozpoczyna stałą współpracę z zespołami teatralnymi, 
w tym z trupą Sacchiego, Medebacha i Teatrem św. Łukasza 
w Rzymie. 

W roku 1762 Goldoni opuszcza Italię i osiada w Pal')liu, gdzie 
zmienność sytuacji politycznej będzie go doświadczać i splen
dorem i zapomnieniem. Przeżywszy blisko 90 łat Carlo Goldoni 
umiera 6.02.1793 r„ na kilka godzin przed przyznaniem mu 
przez Konwent dożywotniej renty „za zasługi dla teatru i od
danie Narodowi Francuskiemu"-

Goldoni jest autorem blisko dwustu utworów komediowych, 
wśród nich: „Mirand'ołiny", „Gburów", „Łgarzy", ,,Awantury 

w Chioggi", „Zakochanych", „Wachlarza" i „Sługi 
dwóch panów". Jego dzieła tlumaczone były na 
ponad pięćdziesiąt języków, do historii teatru prze
szedł jako reformator komedii l.Vłoskiej. 

W ~danych w roku 1787 „Pamiętnikach" napisał: 

„Próbowałem kilkakrotnie patrzeć na siebie jako na pel>Jien 
fenomen. Oddałem się bez zastanowienia geniuszowi komi
cznemu, który mnie pociągnął, straciłem trzy lub cztery razy 
najkorzystniejsze okazje do poprawienia sobie bytu i stale 
v;padalem w te same sidła. Lecz nie żałuję tego. 

Gdziekolwiek bądź indziej znalazłbym może większe dosta
tki, lecz mniej zadowolenia". 

-
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Komedia dell'arte 

Obok teatru „erudycyjnego" pojawia się we Włoszech 
około połowy XVI wieku komedia dell'arte - teatr pro
gramowo antyliteracki, wyrzekający się ustalonego tekstu na 
korzyść improwizacji, powierzonej samym aktorom. („.) 
Zawodowi aktorzy komedii dell' arte specjalizowali się w gra
niu kilku postaci typowych, wywodzących się w zasadzie ze 
współczesnej komedii literackiej - ale już w pełni skrys
talizowanych, obdarzonych stalymi cechami (świadczą 

o tym w pe..vnym sensie noszone przez większość z nich 
maski). 

Byli to: starzec skąpy a kochliwy (Pantalone), przemądrzaly 
pseudouczony (Doktor), sluga sprytny lub glupawy (Brig
hella, Arlecchino), przebiegła slużąca (Colombina), żolnierz 
-samochwal (Kapitan), para młodych kochanków („Zako
chani" - „innamorati") i in. ( ... ). 

Ramy przedstawienia wyznacza! szkicowy, zazwyczaj anoni
mowy, scenariusz o v,,ybitnie technicznym charakterze, 
podający osoby, rekwizyty, zarys akcji z podzialem na sceny, 
ważniejsze sytuacje i ogólną treść dialogu. Reszty dokonać 
musieli wykonawcy, posiłkujący się jednak z reguły zapisami 
dialogów lub monologów wygłaszanych w powtarzających 
się często sytuacjach oraz zbiorami dowcipów i błazeńskich 
figlów, zwanych „sztuczkami" (lazzi), z których można było 
w odpowiedniej chwili skorzystać. Sztuka „improwizujące
go" komedianta polegała więc w głównej mierze na umiejęt
ności zręcznego lączenia różnych elementów. (.„). W kome
dii dell'arte słowu przypadała rola dość podrzędna, a liczył 
się w niej przede wszystkim aspekt widowiskowy. 

( ... )w zawodowych zespołach improwizatorów przywiązywa
no dużą wagę do bogactwa środków wyrazu aktorskiego. 
Poslugiwanie się maską na scenie pozbawiało wykonawców 
tak istotnego gestu teatralnego, jakim jest gra fizjonomii 
- należało więc zastąpić go grą calej figury ludzkiej. Aktor 
musiał być sprawnym akrobatą, a jednocześnie znać pod-

stawy sztuki baletowej i wokalnej, nauczyć się gry 
na rozmaitych instrumentach muzycznych, 
umieć naśladować te instrumenty, glosy ludzi 
i zwierząt, a także je parodiować. 

Poslugiwano się ponadto pomyslową maszynerią teatralną, 
która pozwalala stwarzać zludzenie lotów ludzi w powietrzu, 
przesuwania się chmur, znikania przedmiotów. Urozmaico
na technika gry aktorskiej oraz urządzenia mechaniczne, 
a zatem treści wizualne, nie zaś walory słowa, przyczyniły się 
w zasadniczej mierze do trwających przez dwa wieki suk
cesów komedii improwizowanej na scenach włoskich i ob
cych. 

Krzysztof Żaboklicki, Carlo Goldoni, 
Wars-zawa 1984. 

W wieku XVII, kiedy reakcja feudalna zahamowała 
postępowe dążenia mieszczaństwa, teatr masek utracił swój 
opozycyjny charakter (.„) maski przestały być wyrazem 
krytyki społecznej . Później jeszcze - poza Wenecją - nie· 
jednokrotnie nadawano Im po prostu cechy zgoła wsteczne 
( ... ) Obniźal się też stopniowo poziom improwizacji. Aktorzy 
mieli zawsze w pogotowiu tzw. ,,luoghi topici" - wyuczone 
fragmenty tekstu, tak ogólnikowe, że dawały się zastosować 
do każdej niemal sztuki - i coraz częściej latali nimi grę; 
coraz więcej miejsca w widowisku zajmowały niel.Vl)bredne 
„lazzi". 

Żeby stać się teatrem nowego, mieszczańskiego społeczeń
stwa, komedia dell'arte musiała ulec przemianie: i pod 
względem formy i pod względem treści. 

Carlo Goldoni, Komedie, 
oprac. Jerzy Jędrzejewicz, Warszawa 
1957. 



ANTONIO VIVALDI 

Świetny skrzypek i znakomity kompozytor, którego po
mysły melodyczne i harmoniczno-brzmieniowe zadziwiają 
oryginalnością przełamującą ramy konwencji języka muzy
cznego epoki późnego baroku, twórca przeszło 400 solo
\.1/YCh koncertów instrumentalnych, utworów kościelnych, 
oratoriów, oper i kantat świeckich, stawiany dziś obok 
Bacha i Haendla - był za życia nie w pełni doceniany, 
a rychło po śmierci popadł w calkowite zapomnienie. 
W naszych jednak czasach twórczość „rudego księdza" 
przeżywa zasłużony renesans, a wiele spośród jego utwo
rów, wydobytych przez badaczy na światło dzienne z ar
chiwów czy bibliotek, weszło na stale do repertuaru koncer
towego. 

Michael Talbot, Vivaldi, 
PWM, Warszawa 1988. 

W spektaklu wykorzystano następujące koncerty 
Antonio Vivaldiego: 

uwertura: 

Koncert na dwie mandoliny i orkiestrę smyczkową G-dur RV 532, 
1 cz. allegro. 

Część I. 

Koncert na orkiestrę smyczkową O-dur RV 121, 3 cz., allegro molto 
Koncert na orkiestrę smyczkową G-dur RV 151, 3 cz., allegro. 
Koncert na dwie trąbki i orkiestrę smyczkową O-dur RV 537, 1 cz„ 

allegro. 
Koncert na czworo skrzypiec, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową 

F-dur RV 567, 5 cz„ allegro. 
Koncert RV 567, 3 cz„ allegro. 

Koncert na flet Piccolo i orkiestrę smyczkową C-dur 

RV 444, 2 cz., largo. 

Koncert RV 444, 3 cz„ allegro molto. 

Koncert na orkiestrę smyczkową a-moll RV 161, 1 cz„ 
allegro. 

Koncert na flet Piccolo i orkiestrę smyczkową a-moll RV 
445, 1 cz„ allegro. 

Koncert na dwa rogi i orkiestrę smyczkową F-dur RV 539, 
1 cz„ allegro. 

Koncert na dwie wiolonczele, skrzypce i basso continuo 
g-moll RV 531, 2 cz„ largo. 

Koncert na orkiestrę smyczkową d-moll RV 127, 1 cz„ 
allegro. 

Koncert RV 539, 3 cz„ allegro. 
Koncert RV 127, 3 cz„ allegro. 
Koncert na ~lutnię, dwoje skrzypiec i basso continuo O-dur 

RV 93, 2 cz„ largo. 
Koncert na orkiestrę smyczkową A-dur RV 158, 1 cz., 

allegro molto. 
Koncert RV 93, 3 cz., allegro. 
Koncert RV 93, 1 cz„ allegro giusto. 

Część II 

Koncert na dwie mandoliny i orkiestrę smyczkową G-dur 
RV 532, 1 cz., allegro. 

Koncert na skrzypce g-moll RV 152, 2 cz., andante molto. 
Koncert RV 532, 3 cz., allegro. 
Koncert RV 531, 1 cz., allegro. 
Koncert na obój i orkiestrę smyczkową d-moll RV 454, 2 cz., 

largo. 
Koncert na flet i orkiestrę smyczkową F-dur RV 433, 3 cz., 

presto. . 
Koncert na troje skrzypiec i orkiestrę smyczkową F-dur RV 

551, 3 cz., andante. 
Koncert na dwoje skrzypiec, wiolonczelę i orkiestrę smycz

kową g-moll RV 578, 1 cz., adagio spiccato. 
Koncert RV 121, 1 cz., allegro molto. 
Koncert na flet, skrzypce i orkiestrę smyczkową d-moll RV 

514, 2 cz., adagio. 
Koncert RV 444, 1 cz., allegro non molto. 
Koncert na fagot i orkiestrę smyczkową e-moll RV 484, 1 cz., 

allegro poco. 
Koncert na violę d'amore, lutnię i orkiestrę 

smyczkową d-moll RV 540, 2 cz., largo. 
Koncert RV 121, 3 cz., allegro. 



AUTORZY I REALIZATORZY: 

MUZVKA - ANTONIO VIVAIDI 

CHOREOGRAFIA I Rf.ŻYSERIA -GRAYVEREDON 

LIBRETTO wg „Slugi dwóch 
panów" Carlo Goldoniego - GRAY VEREDON 

PRZEKAZ CHOREOGRAFICZNY - GRAY VEREDONIRITA WSSI 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY - KRJSTIAN FREDRIKSON 

ŚWIATŁO - ADAM AIANKIEWICZ 
ANDRZEJ KULCZAK 

ASYSTENCI CHOREOGRAFA - MARIOIA HENDRYKOWSKA 
WITAUJ LITWINIENKO 

REALIZACJA SCENOGRAFICZNA - CZESŁAW PIETRZAK 

INSPICJENT - KRYSTYNA KOSTRZEMSKA 

PREMIERA 6 marca 1992 r. - Teatr Wielki 
w Warszawie 
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OBSADA: 

BEATRICE - MAGDALENA GAWORZEWSKA 
MARZENA KILIŃSKA 
INESSA SAWCZUK 

CIARICE - MAGDALENA GAWORZEWSKA 
MARZENA KILIŃSKA 

SMERALDINA - IWONA PASIŃSKA 
BfATA WRZOSEK 

TRUFFALDINO - PAWEŁ KROMOUCKI 
AIEKSANDER RULKIEWICZ 
ROBERT SZVMAŃSKI 

FLORINOO - PAWEŁ KROMOUCKI 
WITALIJ lJIWINIENKO jr 
ROBERT SZVMAŃSKI 

SYLVIO - KRZYSZTOF RACZKOWSKI 
PAWEŁ MIKOłAJCZVK 

BRIGHELlA - PRZEMYSlAW GRZĄDZIElA 
ADAM KIAFCZVŃSKI 
MIROSlAW QGÓREK 

PANf ALONE - ANDRZEJ PtATEK 
RYSZARD WĘGRZYNEK 

DOKTOR LOMEARDI - PRZEMYSlAW GRZĄDZIEIA 
ADAM KIAFCZVŃSKI 

lANNI: (SŁUDZV) 

Adrianna Cygankiewicz 
Marzena Kilińska 
Kinga Kokot 
Honorata Mickiewicz 
Aleksandra MusialOIAISka 
Iwona Pasińska 
Patrycja Przybył 
Ewa Sobiak 

Przemysław Grządziela 

Łukasz Janke 
Adam Klafczyński 
Witalij Litwinienko jr 
Paweł Mikołajczyk 

Mirosław Ogórek 
Andrzej Płatek 
Tomasz Prusak 
Krzysztof Raczkowski 

oraz uczniowie 
Państwowej Szkoły Baletowej 

w Poznaniu. 



UBRETIO 

Co się zdarzyło do tej pory ... 

Federico, który na skutek umowy z Pantalone by/ zaocznie 
zaręczony z Clarice, zostaje zabity w pojedynku przez F/orinda, 
zakochanego w siostrze Federica - Beatrice. 

F/orindo musi opuścić miasto, Beatrice przebiera się w rzeczy brata 
i opusz= rodzinne strony, udając się na poszukiwanie ukochane
go„. 

Teraz .. . 

W innym mieście Doktor Lombardi wykorzystując fakt śmierci 
Federica, usilnie stara się przekonać Pantalone, aby ten oddal rękę 
swojej córki, jego synowi Sylvio. Pantalone nie jest przekonany, czy 
Sylvio będzie wystar=jąco majętnym zięciem, w końcu jednak 
zgadza się i kontrakty zostają wymienione. Clarice jest u=ęś
liwiona takim obrotem spraw, nigdy bowiem nie widziała zmarłego 
Federica, darzy natomiast gorącym uczuciem szczerego i nieskom
plikowanego Sylvia. Harmonię przerywa wejście Truffaldina. Wpa
da on na scenę, flirtuje z wszystkimi kobietami, wprawia w za
kłopotanie Doktora i Pantalone, aby w końcu obwieścić przyjazd 
swego nowego pana, czyli przebranej za brata Beatrice, która 
zatrudni/a Truffaldina jako służącego, w drodze do domu Pan
talone. „Federico'', który chce odzyskać należne mu od Pantalone 
pieniądze, szybko sporządza kontrakt udowadniający komu wcześ
niej obiecano Clarice. Pantalone jest zmieszany, Doktor domaga się 
swoich praw, Clarice odmawia zgody a Sylvia agamia gniew. 

Tym=sem miejscowy szynkarz Brighella rozpoznaje, że „Federi
co" to przebrana Beatrice, ale za drobną sumkę pieniędzy obiecuje 
zatrzymać prawdę dla siebie, co więcej oferuje pomoc i pokój 
w swojej gospodzie. 

Tuffaldino czeka na swojego pana przed gospodą, a Że dobrze już 
minę/o południe jest coraz bardziej głodny. W tym momencie 
przybywa Rorindo, który szuka kwatery, Truffaldino korzysta 
z nadarzającej się sposobności i oferuje mu swoje usługi. Rorindo 
zgadza się i w ten sposób Truffaldino zostaje sługą dwóch panów. 

W chwilę potem pojawia się Beatrice z Brighellą, który zabiera ją do 
swojej gospody, tej samej, w której Truffaldino umieści/ Florinda. 
Truffaldino rozpoczyna swoją błyskotliwą, iście kuglarską grę, 

spełniając każde polecenie swoich dwóch panów, 
a jednocześnie „trzymając" ich osobno. 

Pantalone zdaje sobie sprawę, że Federico jest dużo 
lepszą partią, nakazuje więc Clarice zerwać z Sylviem 

i wyjść za mąż za tego, któremu by/a przeznaczona dawno temu. 
Clarice jest w rozpaczy, Beatrice nie widzi innego sposobu 
przeprowadzenia swojego planu, jak zdradzić Clarice kim jest 
naprawdę i wyjaśnia, że ona także, choć z innych powodów jest 
rozdzielona ze swoim ukochanym. Clarice przysięga dochować 
tajemnicy, stawia ją to jednak w kłopotliwym położeniu wobec 
Sylvia. 

Doktor staro się powstrzymać swojego syna przed odwetem na 
Pantalone, lecz tylko zaostrza konflikt, dochodzi do walki z prze
braną Beatrice, której udaje się pokonać Sylvia. 

Dwoje kochanków rozpacza nad swoim położeniem w pas de deux. 
W gospodzie Truffaldino nadal służy swoim panom i powiększa 
zamieszanie. 

Kończy pierwszy akt obsługując obu i nareszcie napełniając także 
swój żołądek. 

Część II 

Przed gospodą pojawia się Smeraldina, służąca w domu Pantalone, 
z listem do jednego z panów Truffaldina. Którego?- nie wiadomo. 
Flirtując ze sobą Truffaldino i Smeraldina decydują się otworzyć list, 
ale okazuje się, że żadne z nich nie umie czytać. Beatrice i Pantalone 
zastają ich nad otwartym listem i wymierzają im karę. 

Truffaldino popada w jeszcze gorS?.e tarapaty przy próbie porząd
kowania rzeczy swoich panów. Ponieważ są w identycznych kufrach 
nie potrafi ich posortować i wszystko miesza. W efekcie, obaj 
panowie odkrywają w swoich rzeczach pamiątki, które niegdyś 
ofiarowali swojej nieobecnej mi/ości. Nie chcąc się przyznać do 
podwójnej służby i pomylenia przedmiotów, Truffaldino zawile 
wyjaśnia, że właściciel pamiątki nie żyje, a służący otrzyma/ je 
w spadku. Beatrice sqdzqc, iŻ śmierć zabrała jej Rorinda załamuje 
się i wyjaśnia swoją tajemnicę. Ku swemu zdumieniu Pantalone 
spostrzega, że wystrychnięto go na dudka i że „Federico" to 
przebrana kobieta. Szybko stara się załagodzić spory z Doktorem. 
I odtąd opowieść toczy się gładko ku swojemu logicznemu 
zakończeniu . 

Beatrice odnajduje Rorinda, wszyscy zakochani łączą się, a Truffal
dino zostaje skarcony. W końcu, także i on znajduje w Smeraldinie 
obiekt swojej sympatii. 

llum. libretta z jęz. ang. 
- Anna K. Nabiałek 



SmeraJdina (Beata Wrzosek), Truffaldino (Aleksander Rulkiewicz) Clarice (Magdalena Gaworzev.iska), Sylvio (Krzysztof Raczkowski) 
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„Sługa dwóch panów" a komedia delł'arte 

Stosunek Goldoniego do komedii dell'arte miał dwa swoje 
oblicza. Tępiąc wszystko, w czym słusznie widział znamiona upadku 
jej i Z\A.Yl'Odnienia, równocześnie kontynuował Goldoni najlepsze 
tradycje teatru „improwizowanego", czego dobitnym przykładem 
„Sługa dwóch panÓVJ". Wartkie tempo akcji scenicznej, ruchliwość 
zwinnego aktora, pomysłowość w stwarzaniu sytuacji, IM}l'azistość 
mimiki i gestu - te z.ałety głośnych w świecie wędrownych 

zespo!ÓVJ IM oskich umiał z.achować, ocierając się stale o środowisko 
aktorskie, pisząc wiele ról z myślą o przewidywanym 1A1Ykonawcy. 

Carlo Goldoni, Komedie, 
oprac. Jerzy Jędrzejewicz, 
Warszawa 1957. 
(ze Wstępu Mieczyslawa Brahmera) 

Jedną z najlepszych swoich sztuk, komedię pt. „Sługa dwóch 
panÓVJ", autor skomponował będąc jeszcze adwokatem w Pizie. 
Tekst pisany dorobił do niej w Wenecji, już jako z.awodolAIY 
dramaturg. 
Porównując tę sztukę z późniejszymi komediami Goldoniego 
z czasÓVJ weneckich, widzimy, jak dalece faktura jej związana jest 
dawnym kanonem: trzynaście osób działających - dwie pary 
zakochanych, dwóch starców, dwóch służących, jedna pokojówka 
i cztery postacie drugorzędne; imiona tradycyjne - Pantalone, 
Doktor, Brighelła, Truffaldino (cały kwartet północny w komplecie), 
Klarysa, Beatrice, Smeraldina, Sylwiusz i Florindo. 

Zakochani postępują zgodnie ze scenariuszową tradycją 
Pantalone i Doktor jako typy ludzkie nie różnią się zbytnio od 
dawnych masek. Tylko Brighella ukazuje się w nowej zupełnie 
postaci: nie jest służącym, ale oberżystą, któremu nawet przez myśl 
nie przejdzie, żeby płatać złośliwe figle i popełniać oszukańcze 
machinacje wedle utartego wzoru. I Truffaldino prezentuje się 

odmiennie: połączy! w sobie jak gdyby rysy charakterystyczne 
obydwóch tradycyjnych „z.anni" - jest zarazem naiwny i sprytny, 
gamoniowaty i obrotny; on to IAAaśnie prowadzi całą niemal intrygę. 
Akcja sztuki rozwija się i toczy podobnie jak w dawnych scenariu
szach. Goldoni dopiero \A/YPfÓłl<>wuje tu nową metodę twórczą, 
bada i waży poszczególne składniki komedii dell' arte, żeby powziąć 
później decyzję, które z nich zostaną w jego przyszłym, zrefor
mowanym już teatrze. 

14 
Carlo Goldoni, Komedie, 
oprac. Jerzy Jędrzeje\Wicz, 
Warsa,wa 1957. 

Beatrice (Inessa Sa1>JC2uk), Aorindo (Paweł Kromohcki) 



Ś w a t o w e SPOTKANIE Ł o d z I 11 n ~ 

ś w 

W•l'tt•"-' ... I 0111er 
w1 ·"':- i1 ~ J.rcr~if.'Y'1 
lik_ ....... - · - _,_... > 

a t o w e SPOTKANIE Ł o d z 

>< 

a n ' 

Ś w a t o w e SPOTKANIE Ł o d z I a n ' 
W • l1 •i ef T1 " ~" ~QIHlf 

, „ ,.."' ',Cl łJ'~ n;:i rn·1· 
- „ . . ...... ····~ :> 

> 

„Przedstawienie realizowane w ramach 
Światowego SPOTKANIA Łodzian 

jest sponsorowane przez Zarząd Miasta Lodzi". 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Grzegorz Palka - Prezydent Miasta Łodzi 

Biuro Komitetu Organizacyjnego 
90-004 lódź, ul Piotrkowska 104 p. 158, tel. (042) 36-04-26, 16' 10421 32 9040 w. 189 . IM 11142) 36 Jl. J2, 11142) 32.J3.70 

SEZON XIX 

POLSKI TEATR TAŃCA - BALET POZNAŃSKI 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 

EWA WYCICHOWSKA 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

WIESłAW KACZMAREK 

BALETMISTRZ 

LILIANA KOWALSKA 

rysunki na okładce i w programie: 
Wiesław Przyłuski 

zdjęcia: 
Andrzej Grabowski 

redakcja programu: 
Jadwiga Ignaczak 



Kultura i sztuka tak jak wizyta 

w kasynie wzbogacają naszą codzienność 

o nowe przeżycie . 

Dlatego też nasza firma stara się wspierać 

znaczące wydarzenia kulturalne w kraju. 

<) 

CASINos· POLAND 

Warsaw 
Kraków 
Gdańsk 

Poznań 

Wrocław 

at the .)i\arnott Hotel 
at the Pod Różą Hotel 
ul. Długa 75/76 
Plac Wolności 8 
Reduta ul. Skargi 18a 




