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podoła!

w

koty.„
klas kolejno
Gdyby pierwszą premierę trakto- scenie przed1Stawicieli
jako - zapowj,edź
sezonu, pro· Po1s:ką rządzących nie z.astal przez
końca. a
gnoza dla Teatru Współczesnego wy· au.to-ra wykorzy1Stany do
pointa
wS'kazuje
raczej
na brak
padłaby nie najlepiej. Byloby to jed·
nak, jak sądzę, wyrrokowanie przed koncepcji finału. Ale za to 1Ualog
jest blyskotliwy i dowcip pada gę
czasem. Nie zmienia to faktu,
że
wystartowano
przy
ul. Rzeźniczej sto, choć nie. zaw1Sze najwyższego
niezbyt fortunnie.
gatunku.
W sumie więc, jeśli idzie o tDy·
.,Klik-klak" nie jeost • najwybitmiej·
szq pozycją Abramowa, co nie zna· bór repertuairu, nie ma za co ga·
czy, że nie należy jej wy&tawiać. nić . Sobotnia premiera ujawniła na·
tomiasit największą
chyba
slabość
Wręcz przeciwnie chyba nawet war·
niski poto, zważlfl.vszy, że "rzecz jest kome· Teatru Wsp ółczesnego dią (a gatunek ten jes-t przez widza ziom wykonawstwa. J a1k się powie·
preferowany) nieźle napisana., z czte· dzialo wyżej w sztuce Ab-ramowa są
rema dobrymi rolami do
zagrania. czteTy dobre ro•le. Na dobrą sprawę
Co prrawda pom11si konfrontacji na poza Kuźniarem, nikt z aktorów nie
wać

im· Piąta
rola, naj1111111er
sza, uszia uwadze 1'eiysera zupełnie.
Sobotnie
przedstawienie
cecho·
wał ponadto zupelny b·rak dyscypli·
ny. D ialog 1'Zadko kiedy był prawdziwym dialogiem. BTak
kontaktu
między
wykonawcami sprawia.!, że
kwestie padały w prażnię. Odnosi·
io się także wrażenie, że na pró·
bach poprzedzających premierę pra·
cowa·no wyłącznie nad stroną rucha·
wą
postaci. Może p-0 kilkunastu
przedstawieniach
spektakl nabierze
żyw1Szej barwy,
czego wypada ży
czyć ze wzglę<Lu
na
widza, który
„Klik·klwk" będzie oglądał.
Wypada
też
żywić
nadzieję. że
inaugurująca
sezon teatralny sob otnia. premiera zak.ańczy serię niewy·
darzeń art!J'Stycznych na scenie · przy
ul, Rzeźniczej.
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