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Gwiazdy teatralnej jesieni

MCKMCK

Inauguracyjny spektakl, czyli komedia ma∏˝eƒska
autorstwa Jana Jakuba Nale˝ytego pt, „Trzy razy ∏ó˝-
ko” rozbawi∏a ciechociƒskà publicznoÊç. W gwiazdors-
kiej obsadzie i Êwietnej grze aktorskiej podziwialiÊmy
Adriann´ Biedrzyƒskà, Marka Siudyma oraz repre-
zentantów m∏odego pokolenia, aktorów Ann´ CieÊlak
i Mateusza Dami´ckiego. LekkoÊç stylu, ˝artobliwie
opowiedziana historia trzech momentów w ˝yciu ak-
torskiej pary, oraz tzw. pe∏na scenografia i zabawne
kostiumy dope∏ni∏y ca∏oÊci przekazu. Du˝à niespo-
dziankà by∏a obecnoÊç autora sztuki, Jana Jakuba Na-
le˝ytego. Wszystkim artystom podzi´kowano owacjà
na stojàco.

Równie obfità porcj´ szczerego Êmiechu zapewni∏
spektakl kabaretowy „Old Spice Girls” czyli babski ka-
baret. Sukces spektaklu to przede wszystkim kreacja
trzech wspania∏ych artystek: Emilii Krakowskiej, Barbary
Wrzesiƒskiej i Lidii Stanis∏awskiej, która po∏àczy∏a Êpie-
wem Êwietne dialogi. MieliÊmy przyjemnoÊç us∏yszeç
teksty m. in. Marii Czubaszek, Zbigniewa Korpolews-
kiego, Hanny Bielickiej, Krzystofa Jaroszyƒskiego
czy Kabaretu Dudek. Poczucie humoru, Êwietna puenta,
aktorskie kreacje, to pe∏en przepis na duchowà uczt´
i d∏ugotrwa∏à popraw´ samopoczucia. Nie zabrak∏o
równie˝ dygresji Emili Krakowskiej na temat filmowej
roli Jagny w „Ch∏opach„ wed∏ug Reymonta. PublicznoÊ-
ci stworzono równie˝ mo˝liwoÊç zakupienia najnow-
szej, pe∏nej anegdot publikacji autorstwa Lidii Stanis-
∏awskiej. Po ksià˝k´, tym cenniejszà, ˝e okraszonà
autografami wszystkich trzech artystek, momentalnie
ustawi∏a si´ sporych rozmiarów kolejka.

Z kolei „Gwiazda i Ja” - spektakl wieƒczàcy tegoro-
czne „Spotkania Teatralne” to perfekcyjnie opowiedzia-
na autentyczna historia legendy amerykaƒskiego ekranu

Bette Davies. Pobyt artystki w domu przeci´tnej go-
spodyni domowej w stanie Connecticut sta∏ si´ pre-
tekstem do powstania jednego z najwi´kszych bro-
adwayowskich hitów. Prawdziwe oblicze gwiazdy oraz
uwielbienie, jakimi darzymy celebrytów, to kanwa,
na której zbudowano sztuk´. W rol´ Petty Davies wcie-
li∏a si´ Magdalena Zawadzka, dla polskiej publicznoÊci
równie˝ aktorska legenda, a partnerowa∏a jej Dyrektor
teatru Capitol w Warszawie, Anna Gornostaj. Dodatko-
wymi walorami sztuki by∏a wizualna projekcja z udzia-
∏em re˝ysera sztuki, Cezarego Morawskiego. Bogata
scenografia, efektowna gra Êwiate∏ i wieƒczàca fina∏
oprawa muzyczna w wykonaniu odkrycia muzycznego
tego roku Natalii Sikory dope∏ni∏a ca∏oÊci.

Mam nadzieje, ˝e nasze tegoroczne propozycje
teatralne Paƒstwu równie˝ przypad∏y do gustu. Cieszy
nas wcià˝ rosnàce zainteresowanie tà formà rozrywki.
To dzi´ki paƒstwa frekwencji oraz mo˝liwoÊci bez-
p∏atnego skorzystania ze sceny Teatru Letniego, mie-
liÊmy mo˝liwoÊç zaproszenia do Ciechocinka praw-
dziwej plejady gwiazd. Dzi´kuje równie˝ za wiele cie-
p∏ych s∏ów skierowanych pod adresem organizato-
rów tj. Miejskiego Centrum Kultury. Dzi´kuje bardzo
i zapraszam za rok... wszak jesienià Ciechocinek teatrem
stoi...

    Barbara Kawczyƒska

Tegoroczne XVI Ogólnopolskie Spotkania Teatralne pozostajà ju˝ historià. Mam nadziej´, ˝e plejada
gwiazd, która zaszczyci∏a swojà obecnoÊcià Ciechocinek zadowoli∏a nawet najbardziej wyrafinowane
gusta.
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