teatr

Zabawa
e dwoie
P poprzednim

RZECZYTAŁEM, że

Sufler w
numerze „Wiadomości"
wręcz
zachwyca się
nową s 7. tuką Tea tru Dramatycznego
w Wałbrzychu Wolno mu, on ma
iuż taki dobry charakter . że chwali wszystko, co mu się z budki su-

flerskiej podoba.
Mnie się też
wprawdzie wiele epizodów w .. Pepsie" P E Viktora podobało. ale
wiele też scen uważam za chore
komicznie. blade i smutne. Bo
„Pepsie" ma być komedią zaprawioną przy tvm sosem pewnej melancholii. bliżej nie określon<i refleksją moralną a nawet tu i ówdzie dramatyczną tonacją Jej bohater. arrhi!ekt stoi nnPrl oowożną
decyzją życiową, na którą zresztą
już w zasadzie nie ma
woh"wu.
Proiekty rozwiązań architektonicznych. roznat.rvwane prz"'z soecialną
komisie. a!ho go uczvnią sławnvm
i boP'atym alho powstawi;i w sytuacii worawdzie nie heznadzieinei.
ale d0~<" ld..,ontliwei Drz,·n~'.,,n1P1
amb'cjonalne Ale od czegóż' są
kobiety! Pan arrhitekt ooznaje uroczą. pełną wdzieku i różnych powabów, które nie są bez znaczenia
dla mężczyzny w ogóle. a cóż dopiero mówić o meżczyźnie żonatvm,
dziewczynę, nazwijmy to z niższych

sfer. Krótki romans i intryga erotyczno-handlowa zawiązana Dziewczyna poznaje człowieka , od którego
zależy dalsza kariera architekta i
robi , co może. żeby swojemu kochankowi pomóc. a zrobić może
wiele i pomóc może wiele Toteż
dość szybko sta iemv się świadkami
różnorodnych zahie<rów
kohierości.
przewrotności i tkliwości. gniewu i
uległości, aż ofiara, czyli wpłvwowa
osobistość. sucha i kostyczna. niedostępna i surowych zasad. mięk
nie. lamie się, aż w końcu znika z
naszą
piękną
Pepsie, opanowana
zupełnie jej urokiem. I tak pan
architekt staje się zwycięzcą konkursu.
Tyle uproszczona i jak widać dość
płyciutka i banalna fabułka. I co z
niej zro biła reż Halina Dzieduszycirn? Ano, przede wszystkim nasyciła
spektakl
klimatem
popularnych
motywów i chwytów kabaretowvch.
Raz szczęśliwie, raz beznadziejnie.

Tam, gdzie Pepsie, czyli Te resa
Musiałek. próbuje stać się dziewczyną o dość swawolnvch obyczajach. graiąr swoją rolę nazbyt serio, jej bohaterka nie bawi. ale
śmieszy. a na wet
nudzi
W taki
sposób ginie wiele scen Wieje z
nich pustką i smutkiem Tak jest
w scenie dość niefortunnego strip-teasu, wykonanei?o bez należnej
lekkości i kokieterii. tak jest tam,
gdzie aktorka czyni ze swojej bohaterki widowisko namiętności erotycznych. bez koniecznego dystansu.
bez umowności. Natomiast zupełnie
z!1"rabnie kulturalnie ! z dużą swadą
potrafi
wygrywać
Musiałek
elementy parodystyczne. W nich
czuje się znakomicie. .Jpst wtedy
naturalna, zaba,.1na. przekonywają
ca T dla mnie ~i prawdziwa rola
zaczynił się '>'Od aktu drugiego Toż
to nie ta sama aktorka Jakby oży
wiona iakąś radosną mvślą. uniesiona jakąś nową emocją, wypełnia

sobą całą scenę. Myślę, że w ustawieniu aktorki zawiniła reżyserka,
zdaje się. niezbyt ostro czująca i
rozgraniczająca subtelniejsze odcienie tej komediowej roli od rysów
f!rubszych w charakterystyce Pepsie.
Drugą postacią sceny był dla mnie
kapitalny w powściągliwości, znakomity w komediowej dwuznaczności
Ryszard Szerzeniewski, jako
Cvprian . Sławomir Matczak, jako
Hatch nie przeds+awił jednolitej
artvstycznie svl wet ki, choć i on potrafił utrzymać
się
w konwencji
„człowieka z fajką". daiąr przegląd
dość schematvcznych. ale wriąż zabawnvl'h sytu::icji scenicznych.
Spektakl. gdvbv uzvskał bardziej
finez y jny kostium
reżvserski. to
zm1czy, l'dybv b~·ł barchiei zwarty,
irdvby nie pekał i nie łamał się w
linii internretacvinej. zvskałhv na
wvrazie. Ale i tak pobawić
nim mo~na C'hn~ nie tak
jak czv„a t" ~nFlor
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