realizacja nie prsełamała
wypowiedzianych nżej,
obiek~ji do tej komedii, Obie
b'ochę zakałapu&ały się w po..
»ZUkiwaniu głębi, która jest w
raczej tyliko pozorowana. ~
pr:i.ez to nie wykorzystały w
pełni możliwości pełnego roebawie11ia widowni, chyba przeeiei:
w oparciu o tekst AbramoW'a
realnego. W obu ~ prir.ypadkach widoczna byla ta NllD&
łnldnoiić, w przedstawieniu w.roeławskim znacznie ostrzej: sa~ei: tych kilka postaci na ~
toi: to prawdziwa sztuka. Mól<-"
wykonawcom wrocławskim, •
których najbliższy sukcesu wy.
dał mi
się
~zisław K.u:ialv,
mleć
za złe powier?.Chownoił
ich propozyc ji ; można Ich brOi1Xić
pytanięm:
ilu jeszcze mamy
aktorów, którzy by się w ł~ła
rolach na.prawdę odnaleźli?
sk.a

moich

KOMEDIA
Z POZOROWANĄ

GtĘBIĄ

TADEUSZ BUSKI
EORETYCZNIE
może to się zdłlł'ZY~ W
życiu,
prawdziwie
realne jest w -k.t>a.
recie. W mieszkaniu
pani
Kol'nelii,
leci wej już, lecz cokolwiek jeszcze kuszącej damy, spotykają się na.ru jej trzej kolejni byli mężowie. Sytuacja jest
dosyć - za•b awna, bo spotkanie to
jest dla każdego ' z nich zaskoczeniem, - panowie niezbył się
wzajemnie kochają, co jest 1-udz.
lcie i zrozumiałe, chociaż żaden
z nieb już formalnych praw
do puszenia się I zazdrości nie
posiada. Sytuacja jest tym zabawniejsza, że każdy z panów to
trochę muzealny
już dziwoląg;
choć _z tycia, to także z operet- ki. Pierwszy eks·mąż to przed·
wojenny --pułkownik, drugi to
- przedwoJenny · dyplomata, który
cokolwiek działał tdtie po -wQj.
nie , trzeci to emerytowany działacz -partyj_ny, ten z epoki „błę.
dów i wypaczeń". W sumie obiecujący punkt wyjścia do kabare·
· tu, pozornie może nawet polityczneg.o, faktycznie jednak przede
wszy1itkim
o'byczajoweg<>.

T
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Prawdziwie

poliitycme

jeet

bo-

wiem to, co aktualne; w .tuce

Widzowi mogę za-proponował,
by sam sprawdził zasadność Powyższego pytania l ewentUJtlnie
jednym a drugim dowcipem oposzukał własnej odpowiedzi•• Bo
kazje do nieco poważniejazych
nie odradzam mu uczestnietwa
refleksjJ, to Sll one nienatrętne,
w tym ipektaklu, bowiem znajnie?A)bowjązujące; jak to bywa,
dzie tu jednak trochę okazji cle
gdy doUmą ci w duszy jakąj
niewymuszonego uśmiechu, o . eo
czulszą strunę, ooć ci się skoznowu w teatrze wcale tak ła.
jarzy, coś przypomni, ale jak ~ ' two nie je1it. Bo właśnie zupeł
mgły.:.
nie sobie nie mogę przypomTak to na ogót jest w sztuce - nieć, · kiedy t<f serdecznie łię li~
Abramow;i.. „Klik-klak". Na o~
śmiałem w -teatrze, - tak &Z dit
gół, ponieważ autor nie robi w .
bólu przepony'. Prawda, adarzy.;
tym wypadku wrażenia człowie
ło mi się- w zeszłym roku.ale te
ka do końca zdecydowanego,
było - faux-pas.
··
czego naprawdę chce. Chwilami
-Teatr współczesny we Wrocła~
wydaje się, że napisał relaksową
wiu: , „Klik·klak" .Jarosława-- .All~
_ komedię, chwilami zaś, że two.
mowa. R.e:l:yseria: Halina Dziedu-rzy dość skomplikowane metaszycka. s?enografla: Barbara G~
tenkunst.
Wykonawcy:
· wanda
- fory,
mniej zobowią:r.ujące
w
Węslaw,
Zdzisław
Kuźniar,
Win.l•
forrnJe, acz głęboki.e w sensie.
cjusz Więckowski. . Adam .Cleilak,
Autor ma - prawo do takich złu
Leonard · Sźewczuk. - Premiera wrzesień 1913. dzeń. T.eatr zaś ma prawo wy. stawiać . jego sztukę lub nie wystawiać. · Reżyser może interpretacją
sztukę
pOprawiać
lub
zaj spotykamy
Jeśli
adanają

postacie muzealne.
się

tu

międcy

psuć. ·
Widziałem

.„G _
k

dwukrotnie „Klik.
k" na . scenie. Ani ltrakow-
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