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Jerzy Leszczyfiski E organlzator I klerownlk Studla

Wizji i Ęuchu przy lubelsklm wDK, wrÓcll ostatnio z
Międzynarodowego Festlwalu Sztukl w Erfurcie l seril
koneertÓw na terenie I\[BD, ktÓre rozpoezęly się tuż po '

festiwalu. w obu przypadkach występowal w progra..
mie dziatającei w Polsce greckleJ grupy artystyezneJ
HEł.LEN. Nosit w niej pseudonlm Thespis IYIimos t
prezentowal etiudy pantomimiezne.

- r z fcstiwalowych] wystę
p6w srupy HELLEN I cyklu
koncertÓw z Fana udziołem
ukazywaly się w prasie NRD
bardzo pochlebne reeenzje,
Prosimy o bliższą charaktery.
styhQ Pana progralf,iu.

- Przygoto'rł'ałem ltl..'in.
dwie etiudy oparte na starych
scenariuszach greckieh, dwie

-!gzu- |.eszezyr1ski, w e tźudzi,e pantomźmł,cznei IvA iPRZYJ$CILJ. Fot, Jan Magł,erskl,

I podobać. a opracowanie oo.
I wych muszę odkładaĆ. NiektÓ
l re nowe etiudy zaprezBntuję
ljednak 19 i 20 bm. na kon-
l cercie estradowym sz}kÓwa.
I nym w Sali Kongresowoi w
I warszawie.
| .-- Jak'nam rwiadomo, zostal
I Fan r wnleż zaproszony do
I wspÓłpracy prr,en kato l.-lcki
I teatr lm. lilysptafisklego?
I

l - wyjeżdż.am tam w bm;
I w celu opracowania kilku ln-
I termediÓw mimicznych do
lprzedstawienia Mlstrza I Mal.
I gorzaty.
l tR.ozm.: Włod.)

I

1v konwencji zabawy cyrkb-
wej i jednq według scenariu-
sza Marce1a Marceąu pt. Na
prżyJęciu. Wszystkie maja cha
rakter komiczny i publiczność
świetnie na -nie 

reagowała.
Miałem ogromnĘ tremę, zwta.
szcza gdy pierwszy taz wX-
stępowałem z etiudą I\Ia pfzy-
jęciu' sdyż. Marcel Mareeau
także b'ł uczestnikiem erfurc
kiego festiwalu.

- DowiaduJemy slę, że W7.
nikiem Pana występ w jest
zaprosnenle Studla WizJl I
Xtuchu n& przyszloroczny fc-
stiwal.

- Tak, a jeszcze przedtem
w maj u, studio będzie WY-

stę'oowało wNRD z dwoma
programami, ktÓre obecnle
mamy w przygotowaniu.

- Przedtem ?apewne obeJ-
tzlt -J ie w Lublinle?

- Tak, lada dzierl zhkorl-
czymy przygotowania". do pre
miery WariatÓw, a t,uż, po niej
wystąpimy z. premier4 Kobie.
ty z wydnn.

Chętnie zabaezyllbyśmy
także Pana własny progralll...

;- Noszę się od dawna z 7,a
miarem utz4dzenia recitalu w
oparciu o kilka własnych sce.
nariuszy, ale ciągle brak mi
czasu na opraeowanie pełnego
spektaklu. Rzeczy dawniej
przygotowane przestają mi się


