Operetka
-

--

dzieciom

Bardzo mi się
proszę
przyjemnie zrobi
ło, gdy na afiszu zobaczylem
nazwisko Marii Bmiżanki. Od
„azu przypomnialy mi aię pysz
ne dziecięce zabawy w Krakowie lat czterdziestych płątych,
kiedy to na deskach Starego
Teatru pod okiem pani Marii
pierwsze kroki stawialy Zofia
Raciborska (ta
od „Jąfka f
Agatki") czy
„szczecinianka",
Maria Bakka. Billiżanka posia
da wspanialą umiejętność: potrafi ona swoją propozycję zabawy w teatr zasugerować mlo
dej publ i czności tak, że przedzial między widownią a sce
ną zaciera się zupelnie.
Drugim atutem spektaklu jest
bardzo dobra muzyka WTcidyalawa Szt>ilmana - prosta, bez
państwa

pretensjonalna a zarazem niebanalna i poparta barwną instrumentacją. Szczególnie podo
bal mi aię baletowy wstęp do
drugiego aktu i Koci Twist w
akcie trzecim.
Atut trzeci lekka, ażuro
wa scenografia Jolanty BoniMarczyńskiej, znakomicie podpierająca intencje reżysera.
I wreszcie wykonawcy. Jeśli
ch-Odzi o stronę wokalną, to na

'

plan pie.rwszy niewątpliwie wy
suwa się Tadeusz Jarczyński,
który
postać
sympatycznego
niedźwiedzia
obdarzyl swoim
pięknie
brzm :ącym, o cieplej
barwie glosem, operując nim
tale umiejętnie, jak mało który
z woka!istów w naszej operetce. Niech mi wybaczą wykonawcy pozostalych ról, a więc

panie: Czarnecka i Tokarzew
ska orpz panowie: Ka::zrrowski, Ncwada (świetn11 w roli
„umownego" wilka),
l.,uczak,
Rzeszowski i Strycharczylc, że
nie będę poddawal szczcgólowej analiz ie ich wykonawstwa
- przy innych okazjach mówt
lem o nich wyczerpująco. Tym
razem chcialbym zająć się tymi, którym rzadziej łaje się
szansę zaprezentowania w w : ęk

strzeżeni.a, bo Szczęchówna podobala się bardzo młodzieży.
Zw!aszcza
męsk " ej tej
J

czterdziestce...

Na szczególne
zasluguje śliczny
Jeżyk,
przyjemnie zagrany
wdzięcznie
zaśpiewany
przez
Marię
Pawlowslcą,
której ju1( mś
dziwnym
trafem „-:te
dostr:tega się" przy obsadzaniu
większych ról w naszej operetce. Wypada jeszcze pięknie po
dziękować Ninte
Mazgajskiej
za arcymiłe św'ergotanie, pa11om Krawczykowt i Smereczyń
akiemu za propagandę
pracy
MO, no i to już chyba wszyst ..•
Ale. a!c byłbym zapomniał!
szych rolach.
A
więc
sam Dopiero słuchając gry na trąb
„Czerwony
Kapturek",
czy!i ce Apostolskiego Zajączka. zro
Lola Szczęchówna.
Stworzyla zumialem dlaczego wielki Louis
ona prawdziwie dziewczęcą po Armstrong bawiąc ostatnio w
Pradze i Berlinie nie zawadzil
stać, pelną radości życia i swo
body, choć wydaje mi s;ę, że o Szczecin.
wyróżnienie

"

barwa i im">ostac1a głosu predysponują Szczęchównę raczej
do ról chłopięcych. Są to oczy
wiście tylko moje osobiste spo-

Przy Apostole
wysiadka!
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