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teatru zawsze
Tak jest co
najmniej od lat d.z.iesięciu. Jednak nie samymi artystycznymi „bombami" trwa teatr.
Wiele spraw implifikuje każde przedsięwzięcie
teatralne. Częstokroć decyduje nie duch artystyc~y, a duch ... widza, który straszy reżyserów,
a przede wszystkim dyrektorów naszych scen.
Sklaniia on ludzi kompetentnych w materii do
poszukiwań reperluarowych, które zapewniłyby
widownię i zapełniły kasę teatru. Wszystkich
bez wyjątku bowiem cieszy widok widza zaśmiewającego si ę w fotelu i bijącego brawo.
Taki wid7: z zaufaniem przyjdzie na 1U1.stępną

K

oczekuję czegQŚ niezwykłego.

premierę!

Teatr Dramatycmy w Wałbrzychu przygotoNosi ona tytuł „Pepsie" od pseudonimu paryskiej fordanserki z jakiegoś
podrzędnego kabareciku, a jednocześnie postaci
motorycznej całego przedstawienia. Podmiotem
intrygi jest młody, niedoceniany inżynier - ży
ciowa fajtłapa, jednak dzięki właśnie tytułowej
wał nową premierę.

Pepsie wszystiko mu się udaje. Fabułka je6t 'Q.:' -· ?stripteasem. Bo ani to był striptease, ani ż~rt.
ale
Nie bardzo wiadomo po co ta scenka się w tym
nie to jest istotne, bowiem sztuczka jest z.g.rabw sumie sympa.tycznym przedstawieniu znanie na.pisana i zapewne będzie bawić widlYW'!llię.
lazła.
r
Wydaje ml się, że taki był główny cel przedsięwzięcia. Tak więc trudno mieć
o wybór
Druga uwa.ga do seenografa. Dekoracja przedsztuki pretensje do wałbrzyskiego teat:w. O
stawiać miała (w intencji projektanta) wnętrze
efekcie decyduje przede wi;zystkim gu zespołu
bar<W> n<>Woc7.eSJ!ego mieszk8lllia zdolnego iqaktorskiego.
chlitek.ta w Paryżu. Wydaje mi się, że jednego
Pepsie zagrała brawurowo Teresa Musiałek.
autor projek>tu mógł nam osz.czędzić na pewno Wykazała dużą
sprawn<>ść
aktorską.
Nieźle
,.parymclch świateł i neonów" za oknem. Og61również wypadł Tadeusz Olesiński, jako inży
n.ie jedrulk rzeag b'iorąc, całość jest chj"ba nienier-fajtłapa. Bardzo się podobał w małym epizłll zabawą n.a niedzielne popołudnie.
zodzie n•ienagannego służącego Cyprian.a - Ry>zard Szerzeniewskl. ·w jego wypadku na.j[epiej
KRZYSZTOF KUCHARSKI
było widać, iż w budowaniu humory-stycmych
sytuacji procentuje zawsze żelazna konsekwencja. W przedstawieniu wzięli również udział
Pań9twowy Tea1br Dra.mllty=ny w Wałbrr.i:ychu.
P!erre-Edmond Victor „Pepsie", przekład _
Marina Szmak-Konarska I Sławomir Matczak.
An.n.a Fr11ckiewicz, retyae.ria - Halina DzledwrzyW stosunku do pracy reżysera spektaklu oka, 1Ce11ocrat1„ - T.adeuaz Rajkowski, premiera
Haliiny Dziedu-;zycklej miałbym jediną uwagę.
maj it?J.
Ra%ił mnie nie najszaęśliwszy pomysł z niby
czywiście banalna, kończy się happy-entlefh,
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