
dowcipnemu tłumaczeniu Wandy 
0grim. 

Z wielkim wyczuciem tego ga-
tunku teatralnego, jaki reprezen-
tu je B. Schaeffer, zagrali norwes-
cy aktorzy: Anne Stray i Svein 
Tindberg, należący dzisiaj do ści-
słej czołówki a"ktorów młodego po-
kolenia. Sztukę reżyserował Piotr 
Chołodziński, znany już norwe-
skiej publiczności z poprzednich 
realizacji, a efektowną scenogra-
fię zaprojektował Piotr Zamecz-
nik, syn wybitnego architekta, 
Stanisława Zamecznika, zamiesz-
kały na stałe w Oslo. 

Schaeffer 
w 

O S L O 
T* egoroczny sezon teatralny w 
A Oslo przebiegał pod znakiem 

Schaefferów — Petera Schafera 
i Bogusława Schaeffera. Teatr 
Narodowy, w Oslo wystawił n a j -
nowszą sztukę Petera Schafera 
„LETYCJA I LUBCZYK" (w któ-
re j kreację aktorską stworzyła osta-
tnio u nas w Teatrze Współczes-
nym w Warszawie Maja Komo-
rowska), a teatr AKER BRYGGE 
w Oslo zaprezentował po raz 
pierwszy w Skandynawii sztukę 
RAJ ESKIMOSOW — ESKIMO-
PARADISET Bogusława Schaef-
fera. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku w kwietniu przebywał 
w Oslo Jan Peszek z gościnnym 
występem, prezentując po angiel-
sku „Scenariusz dla nieistniejącego, 
lecz możliwego aktora ins t rumen-
talnego"). „Raj Eskimosów" okazał 
się teatralną sensacją! Znakomite 
recenzje po premierze ściągnęły 
tłumnie teatralną publiczność. Naj -
bardziej ceniony krytyk norweski, 
Bengt Calmeyer, nazwał Bogusła-
wa Schaeffera wielkim polskim 
absurdystą. Napisał też m. in.: 
Przedstawienie osiągnęło tak dobry 
rezultat dzięki doskonałej reży-
serii, świetnej scenografii i impo-
nującej grze aktorów, trafnej mu-
zyce Tellef 0grim, dobremu 

Prawdziwą niespodzianką był 
przyjazd do Oslo na premierę 
Bogusława Schaeffera. Środowisko 
teatralne i krytycy ocenili sztukę 
Schaeffera jako najciekawsze wy-
darzenie teatralne obecnego sezo-
nu. (Bogusław Schaeffer zwierzył 
mi się z wielką radością, że po 
38 latach odnalazł swojego jedy-
nego brata, który wykłada na 
Akademii Medycznej w Australii.) 

W rozmowie ze mną podczas 
biesiady, jaką uświetnił przyjazd 
autora, Bogusław Schaeffer wy-
znał, że woli pisać przez trzy ty-
godnie jedną stronę sztuki, niż 
komponować. Lubię . PRZEKRÓJ, 
wszyscy lubią — powiedział! Nasz 
znakomity dramaturg zakończył 
swoją wypowiedź, że żyjemy w 
epoce pstryku, proszę państwa. 

Od siebie dodam, że warto by-
łoby zorganizować prócz Festiwa-
lu Mrożka, festiwal Schaeffera. 
To też krakowianin. 60-lecie już 
ominęliśmy, pozostała nam szan-
sa na 65-lecie! 

Obecnie przygotowujemy się 
na przyjazd naszego NOBLISTY, 
LECHA WAŁĘSY do Oslo. To 
pierwsza jego wizyta i mamy na-
dzieję, że nie ostatnia! 

i Janina Januszewska-Skreiberg 


