RZY ZNAM się, iż przez
pierwszy akt „Ko·
• biety bez skazy" wal·
czy/em z ogarniającą
mnie
(podobnie jak . i całą widow·
nię) sennością, choć na sce·
nie nie by/o końca radosnym
okrzykom,
a. zabawa w sa·
fonie pani Reny toczyła siti
(utrzymajmy słownictwo epo•
ki), jak · w paryskim tingl·
tanglu.
Właściwa akcja zaczyna sit1
od aktu drugiego. Czym jest
dziś dla nas ta nie najwyż:
szego lotu sztuka o saloniko·
wych perypetiach grona osób
uwikłanych w swe uczuciowe
- jak sądzą - sprawy? Chcia
la w niej Zapolska uderzyć
w obłudę ówczesnej obycza·
jowości, chciała :.. po swoje·
mu - dotrzeć do tego, co I·
słotne w relacjach pomiędzy
ludźmi, pomiędzy mężczyzną i
kobietą,
co przykrywane by
wa/o szablonowymi, mającymi
ułatwić życie, wzorcami
za·

P

cały

a

chowań.

Te w pierwszym rzędzie ak·
centy starała się wydobyć w
swej reżyserii WANDA WRÓ·
BLEWSKA, koncentrując swo·
ją uwagę nd tym, co chyba
najżywsze w utworze Zapal·
ski ej: na zawsze aktualnym
odkłamywaniu naszego życia.
- „Jo i pani, dwoje zdro·
wych, normalnych ludzi, a roz
mawiamy, jak dwoje belfrów"
- powie Halski do swej par·
tnerki. Mody i pozy czerpane
kiedyś
r literatury I „salo·
nów'', driś - r filmu I „liczą.
cych się" środowisk - choć
inaczej przejawiane - pozo·
stają w gruncie rzecry tymi
samymi, ma5kującymi prowdzi
we odruchy - kamuflażami.

Moralność

pani Reny
Reżyser
WANDA WRóBLEWSKA stara/a się odświe·
żyć tę, posiadającą niejedną
skazę - „komedię erotyczną".
Niezbyt to było wdrięczne za
danie. Zupełnie słusznie nie
poszła Wróblewska no poro·
dię, do czego mogły skfaniać
choćby niektóre partie tekstu.
Prawdziwą
niespodzianką
stały się ostatnie, jak ze stu·

denckiego kabaretu - sceny
z wyskakującym, jak diabeł
r pudelka, przedsiębiorcą po·
grzebowym
(KAZIMIERZ /.
WOR) i z tej samej konwencji scena niedoszłego samob6fstwa Koswino (kapitalna
ky.te.stip pqni Reny: - „No
sch9dy z tym, no schody/").
' ?OF/A. BAJUK jako Rena
trafnie oddala zagubienie sit1.
pustkę wewnętrzną salonowej
„damulki", mniejszego - do·
dajmy - formatu, która ca!y
swój świat oojęć opiera na
cudzych opiniach, mimo chę·
ci wyzwolenia się myśląc o
tym tylko, „co świat powie
na to". KRYSTYNA ŁUB/EN
SKA (Fifa) jest jedną r tych
niewielu aktorek, które potra·
Uą - nie tworząc mimowolnej parodii - zagrać tzw.
prawdziwą damę, w geście I
mimice, sposobie poruszania
się ·i wysławiania,
połączyć
swobodę bycia z „grandezzą".
Szczęśliwie wybrnął z roli Halskiego ST AN/SŁAW FRĄ
CKOW/AK, nienaganny w swej
pozie i stylu z lekko tylko mo
mentami wprowadzający to·
nację „me/o". Z temperamen
tem zagra/o rolę Niuci HALINA KOSZNIK-MAKUSZEW·
SKA, efektowna panną Morion było ELtB/ETA KOCHA·
NOWSKA. Jadzią ZOFIA
MAYR, Redaktorem „zawsze
w ataku'' - RYSZARD JASNIEWICZ. Koswinem - ANDRlEJ RICHTER, o
JERZY
GORZKO jako lokaj Michał
(z „Kochanko Lody Chatterley") wystawi/ dobre świadec·
two reprezentowanemu przez
siebie Studium Aktorskiemu.
Stylową scenoarafię zapro·
jektowala JADWIGA POtAKOWSKA,
udanq
muzvkę
skomoonował ANDRZEJ GŁO·
WIŃSKI, układy taneczne
PRZEMYSŁAWA SUWY.
Doceniaiqc wysiłki rea/izato
rów i wykonawców doskonale
mogę sobie wyobrazić dyskusję o przemianach naszej oby
czaiowości,
toczoną
przez
teatr z publicznością na p
kładzie innej, nie wycia
ię
tej z lamusa, sztuki.
żby
takich naprawdę braka ało?
RAF.

