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«-~~ Gliwicka „ Tangolita" 
. J )\; Stara, ale Jara operetka 
:.. a") Abrahama „Bal w Savoyu" 
~ '-~ należy do repertuarowych 

L~ ' „pewniaków". Na fali me-
,-~~ ' JodyJnej, łatwo lgnącej do 

, ~I :pamięci muzyki, płynie 
a._ wartka I zabawna akcja, w 
~· miarę banalna I w miarę 

'\..: :pikantna. Jest tu markiz 
w cylindrze niewinnie okła
mujący żonę I owa żona 
markiza, mszcząca się w 
\!:&mian pseudozdradą, Jest 
zabawny attache turecklero 
poselstwa, Jego sześć eks· 
żon I siódma żona In spe, 
pełna wigoru I tempera
mentu, je;;t szatańska Tan. 
gollta, „mały, dodld wam
pirek", nleimlaly depen· 
dent adwokacki - słowem 
galeria typków „po wsla
kim prawiłam ilkuatwa" 
- Jak powiadają Rosjanie. 

Wykonaniem „Tangollty" 
zespól Państwowej Operet
ki z Gliwic, występujący 
gościnnie na Puławskiej, w 
pełni zrehabilitował się po 
niefortunnym początku ze 
słusznie zapomnianą kome
dyjką Youmansa „No, no, 
Nanette!". Muzyka Abra
hama pr:r,yp!ęła zespołowi 
akrzydla I umożliwiła za. 
blyśnięcie wszystkimi walo
rami. Bynajmniej nie przez 
kurtuazję wcznę od pici 
1łabszej, ktllł'a w tym wy. 
padku stanowi stronę sil· 
;nieJszą. l\larla Artyklewlcz 
pokazala w roll tony mar
kiza lwi par.ur aktorski, 
czarując wdziękiem, lekkością, ową szko
Ją „przymrużonego oka'', pozwalającą 
przyjąć za dobrą monetę wszystkie 
naiwności operetkowych perypelli. JeJ 
czysty I dźwięczny sopran otrzymał na
zeszcle pole do popisu. Leokadia Zlenko 
zbierata zasłużone oklaski za grę, uro
dę, mHy głosik, a przede wszystkim za 
świetny taniec. Niewątpliwie ta utalen
towana, młoda artystka, o Ile nie zdra-
dzi operetki z baletem, który był do
meną Jej pinwszych sukcesow, zapowia· 
da się na prawdziwą chlubę naszej sce
ny operetkowej. Wreszcie na słowa 
uznania zasłużyła Ada Kalińska w roll 
demonlczneJ Tangollty. dając nam po
znać swe niemałe możliwości głosowe. 

Z panów na czoło wyrnnął lię nie
wątpliwie Aleksander Sawin w roll Mu
stafy-Beja, Jakby stworzonej dla tego 
artysty. Jego żywiołowy J1umor l tem· 
perament nadawały tempo całemu przed· 
stawlen!u. Kilka duetów Sawina I L•oka
dll Zlenko powiało operetką najwyższej 
próby i spotkało się z żywiołowym przy. 

Jęciem publiczności. W miarę śmiesznym 
I w miarę serio markizem był rutyno
wany aktorsko Michał Slaski. Zespół ta· 
nec:r;no-wokalny tym razem okazał się 
posłusznym I zdolnym materiałem w rę
ku reżysera przedstawienia Irmy 
Czaykowskiej. 

Orkiestra pod batutą Zbigniewa Lip
czyńskiego miała dobre tempo, choć 
brzml•n'e jej pozostawia Jencze wiele 
do życzenia. Dekoracje nie przeszkadza· 
ły al(torom, a w drugim akcie zasłużyły 
z racji pomysłowości na pochwalę. 

Gliwickiego „Balu w savoyu" nie po· 
wstydzllaby się żadna scena. Cieszę się 
mogąc stwierdzić, że moja wiara w moż
liwości zespołu, którą podkreślałem w 
11oprzedniej, mo7,e surowej recenzji, zna
lula pełne potwierdzenie. Czekamy na 
ostatnią pozycję, podobnie Jak poprzed
nie nie graną po wo)nle w Warszawie 
- „Bal w operze" Heubergera. Zoba· 
czymy, który bal lepszy. 
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