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A „Pigmaliona" na Sz:wedzką lu- mlodz:il się prz:ez:
ten
naddatek
dzie chodz:ą tłumami. Bardzo do- terr.peramentu , b3l'dziej
do
Eliz:y
bra sz:tuka, jedna z najlepszych dopasował
i
co
najważniejsze
w dorobku Shawa. I zupełnie do- uorawdo;>-Odobnił czarujące spotkanie
bre przedstawienie. W sumie
P igmaliona z Galateą.
okazja do tak UiPragnionej, z:wŁasz.cza
Maria Pabisz i Jarema Drwęski
w lecie, pogodnej rozrywki.
W:> suwają się jako p ierwsza para w
Sceny polsk ie miały ostatnio szczę- zespole. Podtrzymuje ich Stefania
scie (czy nieszczęście) do musicalo- Iw;ńska doskonale wystudiowaną rolą
wych przeróbek tej sztuki. I pierwsze profesorskiej gospodyni , starej panwrażenie, które nieodparcie ogarnia ny. Reszta aktorów ustawił.a się jakby
widza w czasie spektaklu w Teatrze w tyle, aby tei trójce , a zwlasz.cza
Ziemi Mazowieckiej , to uczucie szla- d wójce głównych bohaterów,
dać
chetnego oi>N>wania z niezafalszowa- większe pole do popisu. Trochę szkonym dziełem 8ztukL
<la. Bo sztuk1 Shawa iskrzy się znaPrzedstawienie odbija komediowość komitymi portretami i przez ich roztego utworu w całej gamie odchyleń świetlenie spektakl by tylko zyskał.
i odcieni. Wydawać by &ię moglo, że
Fabia.n Kiebicz, jako Alfred Doo!ichwilami jest podawane na zbyt sze- tle, absolu tnie nie do końca wygrał
rokim uśmiechu. Ale to wrażenie po- swą rolę. Toma.sz Mościcki także zbyt
zorne. Najbardziej śliska scen.a XIX- wyciszył postać pułkownika Pickerinwiecznego strip-teasu Elizy w łazi en- ga. Henryka Jędrzejewska. mogłaby
ce (scena, z której wystawienia za- nieco „zarumienić" wytworną panią
zwyczaj się rez:ygnuje) tu, na przekór H iggins. W dal!'z ym zapleczu wystę
zwyczajom, została odegrana, nawet powali : Danuta Gcllert, Wiesława Zez przyciskiem, nawet z rozhuśtaniem, llcbowska., Ryszard Nawrocki i Rohy zademonstrować, j.ak się w porę bert Rogalski.
włącza hamulce i :Pr!!eChodzi glaScenografia trafnie uskromniona,
dz1utko do partii gabinetowo-salono- st.osownie do objazdowych potrzeb
wych.
Teatru.
Elizę grała Marla Pałlłsz. Młoda,
świeża, ładn:a, uW.olnion.a aktorka może tę rolę zaipisać na czoło J?TZYszłvch sukcesów. Pocliwala szczególnie
z.a to, ze .się jej udalo przekazać nie
t)lko fizyczne, ale i psychicuie p_·zeobra,żenie kwiaciarki w damę. Właś
nie w damę, We WspółczeMiym tego
11łowa znaczeniu. A więc bez teatralnej sztampy, bez romantycznej pozy,
bez przybranych gestów, min i naskórkowego poloru.
Higgins Ja.remy Drwęsldego nie tyle w tym przed.&taw:eniu przypomina
okrzyczaną stawę pro!esor!ką, ile rozbrykanego, choć obiecującego, asystenta nauk językoznawczych. Od-
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