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Z Teatru

Dwa przedstawienia
_dla n~jmłodszych

Kolin s1atka-

Wll\CY w Cze-

'

Jablonec

ed zakończe
by szanse na
dynie Lechia

Pal\stwOWy Teatr Pow-hny: „Zaoza.rowany lu'' Heleny Wflson-ZeU.
reżyseria Ireny Babel, scenografia
Zofii Wierchowicz, układy
stanie znów plastyczne Ruth Sorel, muzyka Heleny Wllson-Zeqowskiej, przekład I tek•
rz mistrz An- sty pJosenek Ewy KołacŁkowsldeJ.
ooper. 5 gruTeak „Komedia", nai motywach Grimma, ,,J„ I Mała'oilia" Julii Hartwis
merykaninem I Artura Mlędzyruckiego, reżyseria Iloidana R.adlrowekłelO. l!ICellografla
Roma.na Uklei. układ t.a.neczny Witolda Grucy, IDUZ)'ka Tadeuaa Kler-

gowskiieJ,

odbędzie się

sldq-o,

pt. „~wany las"
naz.wano w podtytule: „śplewogrą fantastyczną", a jest to próba balet.owo-operowego przedstawienla dla dzieci. Taką oto rozryWkę
pllkarsldm przygotował Teatr Powszechny dla
b. mistrza małych widzów. R6wnocześnie „Ko-

S

ta wszechwag
dem Patterem. Spotkamlst.rz wa&!

ZTUKĘ

media" :na Zollborzu zapoznaje dzieci

z Mll74 bardziej podkasaną, dając operetkowo niemal roa.śpiew~ 1 ro;r..tańcT.on.14 bajkę o ,,Jasiu i MałgO&i",
Obie !nlcjatywy .za11ługuj11 na uznanie. Zawsze to Je11en stopień bliżej
wtajemniczenia w arkana teatralne!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Czy się te prz..:istawienla podobają?
I"----------------------•dzem,
Ow.szem, dziecko jest wdzięcznym winie
oklasków, nie
szczędzi

cini~

niewiecki
rym nastroju
e

skąpi

zachwytów. tylko - l'zecz charakterystyczna - wychodząc z teatru, nie bardzo potrafi 11Precyzować, o co w tycQ
przedstawieniach chodziło.
„Zaczarowany la•" ma nawet ro.zbudowaną kanwę treściową, i to o załota
niach filozoficznych. Wiele sl11 tu mówi, ba - nawet śpiewa, te w odwiecznej walce dobra i zła, dobro zawne
zwycięży, Morał ten jednak w u:tuce
zbyt je.st dekla.ratywny, wynika nie tyle z rozwoju faktów, ile rozwój faktów
sobie podpOII'ządkowuje. Stąd i wymowa Jeeo słabsza, QPornie do dzieci docierająca. Inna łlPI'awa, te jut na prz.r
wach chłopcy usiłuJ11 skalcać, jak diabły, ruchami czarowników ze 1ceny, a
ddewczynki naśladować tanecz:ne pu
nimf, dobryoh bo&lnek lemych.
Zdaje •lę, ie 1 tym rasem popel:nt~
crzech w lnrcenl.zacjach dla d.ziecl na•
der cz~ty, Niezbyt celnej treK! nada„
no formę arcywypracowan'zacsarowa.ny lar', mimo Diadom„
,&;; tra4ci, mote bye prrzykładem 1taranne<) i rzetelnej roboty tedralnej,
Aktorzy dali z aiebie naw•t wi•c•l.
n!tby 11, oczekiwało.
lłztuka obfituje np w part!• baletowe układu wybitne) mi1trzyn1, Butli
Sorel. Aktorzy tak tańci:11, ie nawet
pani Sorel może być I nich dumna
(przede wnystk!m li lnoczylilkl•J.
·urabnlclde.1, Nowickiej), Z wokaln•
1tron11 przedltawlen!a radzi eoble 1espół teł nie naj,rorzej. Piosenki, choł
1łablutkie teketem, ładn11 dłiwięc~ m..,
lodl11. A i &loay 111 miłe, awlaazc:r.1
głównej bohaterki, Marli Pawlow1kl•J.
w roli Marzenki. Jej partner, RyHarił
Siódmall nie po ru pierwszy zbiera
oklaaki za rolę chłopca, nad pod'llw
1ug„tyWnie odtworzon11. za 1cenocra•
tlę, urnown11 ale i w dziecięce wid.zen!•
świata ubrafiając11, za reżyaerlę, swobodnie scalającą realia I !anta1tyk•
sztuki - oddzielne podziękowania,

oplnuje n11):
Zakle miałby pa.n pia·
ny IMli okaraloby 1ię, ta pańaki powrót na lokoOULI, li~• racsa1
moillwyT ·
- Nie myjlę • tym
Zobacsymy.
:'~zy1cy dziwl11 eię, .te' podobno tak
z elnle znoszę chorobę. Doprawdy do
W&Z)'lltkiego można się przyzwyczaić.
Gdybym wyszedł całkowicie zdrów
plerwsze kro.kl skierowałbym na skoc;
nlę. Na razie mam w pe!'llPektywie wyjazd na FIS ·do Zakopanego, Tak, będlł
na narciarskich mistrzostwach łwlata
choclu tyloko w lfkiromnej roll _ widza:
Jut tam będę dopingował Jó:rka Rysu1,, Blegunównę i wszystkich kolegów!
- Uczę eię nlemleckle&o, w Danii
nauczyłem eię po duńsku. Przed wypadkiem zdobyłem zawód technika maszyn elektrycznych. Mazii now 11 mani•
Oto ona - pokazuje na magnetofon. _:.
Nagrywam melodie i &łucham
Był przemiłym C~odarzem
!lawil
ro.zmową. O niezwyciężonym 'Niemcu
Recknaglu, którego tut przed Squaw
V!illey zwyclętył, o k.si11żkach które
czyta, o dobrych k'Olegach, z którymi
mieszka w pokoju. Jest Ich trzech: 'lf
Stanisław TomuzeWSki z Lublina, marynarz, który uległ wypadkowi, Sła
„IASIU I MAŁGOSI" dyspropoorwomir Frank, student z Jabłonny i
cja między treścią a !onn11 wyZygmunt Swiercz z Wyszkowa.
stępuje szczególnie jaskrawo. Zna
Wymieniam nazwiska najbliższych
na baśń, Skąpa w wątki dramaobecnie towarzyszy narciarza. Takte tyczne, rozpływa się na scenie w smapogod.ni, młodzi ludzie unieruchomieni czkach, dowcipach I gierkach.
przez .zły przypadek.
Landrynkową parkę dzieci, jak 1 oBOHDAN T<>MASZEW8KI
brazka, tworzą Benigna SoJecka i :ra•
deu1z Ron. Ze zwierząt najdowcipniejszą figurkę Kaczuszki ożywia Barbara
Ryl1ka. Pokracznie wielki wilk (Cuary Julald) rozśmiesza widownię z podziwu godnym .zapałem. Baba Jaga
Zoll! Jamry tet celuie w uciesznym
straszeniu na niby.
przemówiły
Słowem parada batkowych postaci
w wiązance scenek I obrazków, wymu.„P1'zemówU11 H azpaJ.t kliqtkł o skanych kunsztem reżysera 1 scenoerat11m t11tule, która ukazała •ie nak!a- !a, zgrabnie podmalowanych llustracJ11
dem
Wydawnictwa
MintNlerstwa muzyczną, udanie splecionych osobl\
Obron11 Narodowej, a autorem Jej Dziadka (Ku:imlen Dembow1k!), który
jest wieloletni wspó!pracownl,k „E:r- I prowadzi sztukę, I Ją komentuje, I na
preuu Wieczornego", apraUXJzdawca wszelki wypadek przezornie rozładoadio
b
wuje napięcie.
~an Tomauewslcf,,
WJ/, sportowy glo etrotter- B1Jll· ...., ,__ , _______
IRENA LUBA8ZEWSKA
, __ ,
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„Milczące

stadiony"
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Autora rekomendow~ ch111'a "''
ba. Zna • ort czuje jego drgnie-
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