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U7 wars~awskich teatrach · 

V1: te komedie 
g JESLI spytać tzw. przeciętnego z „P!kiet11" to gotów jestem uwie -
~ widza teatralnego jakle przed- rz11ć, że t zw. częściowe rozbieranie 
<> stawienie dz i i najchętniej b11 o- lię na scenie stało się konieczn.ym I 

g<> bcjrzal - odpowiedź usłyszymy tyt- niezbędnym elementem komedii pol-
ko jedną : komedię, dobrą komedię. sklej roku 1958. I to zaznaczam tej 

<> Zeb11 s ię m o.tna bylo dobrze, zdrowo komedii scenicznej. g 

8 
pośmiać. I żeby byto z czego, i z ko- g 
go. Bo dramatów mamJI do!ł. TJlclL P .S. A propos wspomnianej ;ut 

<> 
na sceiiie też. „Pikiety" chcialbym dodać: że p o 

:zawieszeniu programu „Siup„. na ~ 
<> A więc skoro Jest tzw. widz, cz11t! Kslf!życ" kierownictwo zespołu (wlą-g mówiąc I nnym językiem popyt, po- c:znie z autorem - Józefem Prutkow-
0 winna być I podaż. skim) doko11alo ueregu poprawek I <> g 1 jest. A.le jaka. przeróbek. Widziałem ;uż ten popra- g 
<> Jestem ogromnym zwolennikiem wiony „stup„." Gortiwie usunięto <> g dobrego humoru. Dotychczas znajdo- nie tylko elementy pacnnqce szmirą <> 
<.>wal em go przeważnie na scenach wlqcznloi z owym strlp-teasem, ale ig<.> 
<.> studenckich. W Blm-Bomi e, STS, wszellcte ślady „golizny". 2eiiska 

I 
Stodole. Ostatnio teatry studenckie część zespołu występuje w suk ien-
., w11stadly" . Pisallśm11 już zrentą o kach conajmnlej do kolan z niewi el· g 
tym na marginesie Ich ostatnich kim! dekoltami. Wpłynęlo to podobno <.> 
premier. z koniecznokl więc niejako na podnledenie poziomu artyst11c:z- <> 
w11padalo szukać humoru na scenach nego zupolu. Zobaczycie to zresz tq g 
zawodowych . Poszukiwania sq to nie- sami i ocenicie. O 8 łatwe, często zawodne. Ale nie upTze- g g dzajmy faktów. (r.) ~ 

<.> Oto przed paru tygodniami na de-8 ~~0<><>~00<><>-
0 skach „Rozmaitości" wystawiono 8 plertcszq komedię Józefa Prutkow
<> skiego pt. „Do trzech. razy sztuka". 
~ Przez dwie godziny (tyte czasu to 
O trwa) słuchamy puściutkich 41atog gów o zazdrości w malże1istwie I nie 
(> bardzo wiemy z czego się śmiać. Bo 
Ó to co na::wal autor komedią jakoś 

ł 
nie jest śmle.szne, na scenie na ogoł 
71 ic 'się nie d zieje, no a problem c;:y 
żona zdradzi w końcu, czy też nie 
męta nielegitymującego się zazdro · 

ł 
ściq , na dwie g0d zi11y nie wystarcza 
w komedii tej najśmieszniejszy jest 
t zw . strip-tease dla ubogich (bohater 
ka przebiera się na scenie - demong strujqc „desusy" w kolorze czarnym) . 

O Jak na wspólc.:esną komedię to 
O wcale n iezły humor. l ani Sawan, g ani Bie tskc1 (dobra zresztą para ak-
0 torska, która tu zresz tą nie miała 

~nic do powiedzenia) nie mcgla tej 
() tzw. komedii uratować . 
o Tal< jak nie ratują innej komedii 
Ó - wystawionej w pobliskiej „Syreg nie" nasi ttajtepsi chyba dzU akio
<> rzy komediowi. Myślę tu o „Balonl
<> lcacn" Kazimierza Korcellego. Zobag czyć tam można na scenie Kaz!mle
ó rza Krukowskiego, jego 1onę Wladlf-
0 sławę, Jankowskiego, Brusildewicza, g Wolińskiego, Malktewtcz-Domańskq, 
O Korsakówną, Darskiego. Wręcz pieg jadę gwiazd. Dymszę podobno td. 
<.> Ale na Tazle zachorcwal. 

g r wszyscy on i grają tak jak potra
<> f iq najlepiej (lub jak. Im reży&er kag zal) w tej wątłej komedyjce z ludz
O lcim snobizmem. Mo!e by to i było 

O śmieszne gdyby autorowi, doświadg czonemu przecież czlowlekowl teatru 

0 starczylo Inwencji nte tylko na tzw. 

<> problem, ale I na calą komedię. A taki 
~ ze sceny padają nieświeże dowcipy, 
O dawno już przez satyryków „rozpra-
<> cowane• I dzięki temu nldmiełzne. g A ponadto są to aowclp11 puste, tak . 

<>jak niestety I cala komedia. Parę alu-1 
0 zyjek i mila pi osenka Jurandota 
~ wiosny tu nie robią. „Baloniki" (nie-

którzy mówią, te noblone z widzów) 
w z bogaca oczywiście strip-teałe 

(znów!) - oczywiście z cyk.Lu „dla 
ubogich". Slotvo daję, te jak sobie~ 
;eszcze przypomnę slawny strtp.tlaseo 
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