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Koloro-wa bajka

z AniaPOMYSL
na
Małgosi

ł trud wprowadzescenę bajki o Jasiu i
podziękowania
P<>d ad-

resem JULII HAR'.J:WIG i ARTU·
RA . MIĘDZYRZECKI.EGO. Za realizację
przede wszystkim gorące
bra w a d la scenografa ROMANA
UKLEJI, który zaproponował de- „
koracje i kostiumy stanowiące
główny
walor przedstawienia w
Teatrze „Komedia".
Jeżeli 1akcja spektaklu ma zbyt
· może mało dynamizmu, zbyt C'llę
sto przerywana jest kompozycją
scen I obrazów - to całkowicie
rekompensuje jej braki barwność
.postaci i tła, wielkość znakomitych pomysłów inscenizacyjnych.
Dekoracj,e przypc>minają ilustrac-

"Sławny

wTeatrze

702"

Rozmaitości

Z premierą sztuki współczesne
go autora rumuńskiego Aleksandra
Mirodana - „Sławny 702" wystę
puje 1 listopada Teatr Rozmaitości.
Sztukę Mirodana, w
przekła
dzie Danuty Bieńkowskiej, reżyse
ruje Jan Kulczyński, scenografia
Eugeni\1sza Markowskiego. w roli
głównej .wystąpi Ryszard Pietruski.

wss ·1 Kalif
z Bogdodu
fv

A NIC plany za.1Cup6w t ustalony budżet domowy, gdy sklep
;est źle zaopatrzony. Zamierza np.
klient kupić na śniadanie serek topiony za I.~ zl. proponu;ą mu
większy
za 4 zl„ chce 5-dekową
paczkę kawy za 9,50 zl. są tylko
IO-dekowe po 18 zl. Chciał klient
kupić 10 deka kiełbasy zwycza;ne;
za 3.60 zl. wychodzi z roladą za
6.60 zl; itd. Tak z grubsza przedsta
wia się ostatnio zaopatrzenie wielu sklepów Spóidzlelni . Spożywców
w Sró(lmieściu. Oferują one klientom albo kaszankę, albo drogie rolady,
serów
szlachetnych
brak
od wielu tygodni, wybór herbaty,
kawy ·prawię żaden. Dostawy uzupelniające ze skupu zdecentralizowanego - gr~bków, serów białych,
suchy wędlin, drobiu Ltp, ;ak nożem

ucią!.

A ' przecież
byl czas,
cja
WSS ·

Sródmieście,

je z. dziecięcych kslątek
stylizowane I sugestyW11e, z.rui.komite
kostiumy zwierząt o łagodnych,
dobrych mordkach 1 pysz~kach.
Po raz pierwszy, pewno w zgodzie z sugestią Bogdana R&dkc>wskiego, który jest przecil!IŻ ·lalkarzem, wprowadzo& na scenę ży
we kukiełki zwierzaków. l one
także
wzbogacają
akcje, wypeł
niają puste sceny.
Bajka o Jasiu i Małgosi znana
przecie:i: dziecięcej widowni spotyka się z żywym aplauzem. In·
scenizatc>r ·I scenograf"'" proponują
jej sceniczną wizję - na pewno z
du:i:ym efektem. Uczynili wiele,
by rozbudzić d:liecięcą wyobraź
nię, wypełnić ją grą świateł, kolorów, ruchem. I choć nie wszystko w tej scenicznej bajce tłu
maczy się jasno pozostaje
wspomnienie radosne, a rodzicom
przywilej odpowiadania na wStZy~tkie wątpliwości maluchów.
Teatr „Komedia" przygc>tował
to
przedstawienie
rzeezywiście
rzetelnie. Ilustracja muzyczna z
kilkoma ładnymi piosenkami jest
dziełem
TADEUSZA KIERSKIEGO, układ taneczny
WITOLDA
GRUCY (tu je<ina mała pretensja o zbyt dosłowną interpretację
rock and roli& w seenle Baby
Jagi z wilkiem), pomysłowa reżyseria
BOGDANA
RADKOWSKIEGO.
Aktorzy nie mieli łatwego zadania I trzeba przyznać, że napracowali się prawdziwie, W rolach tytułowych wystąpili PENIGNA SOJECKA i TADEUSZ ROSS
- oboje bez maniery, z naturalnym wdziękiem. Interesująco poprowadził prze,dstawienle w roli
Dziadka KAZIMIERZ DEMBOWSKI.· Prawdziwą uciechę sprawiła B,ARBARA RYLSKA jako Ka·
czuszll;a. Dobry był lisek w ill·
terpretacji JERZEGO RUSNIACZ·
KA I Kózka, którą zagrała JADWIGA WEJCMAN. Pozostałym aktorQJll: IRENIE LADOSIÓWNIE,
ZOFII
JAMRY,
TADEUSZOWI
SAMOGI, CEZAREMU JULSKIE·
MU i JERZEMU TKACzyKOWI
należą

się

również

podziękowa

nia.

w oARTOuwatniejsza
.tylko

poprosić

aktorów

Interpretuję

;piosenek, bO nie zawsze '1ch tekst

·

doehodzi do widowni, a orkiestrę
o trochę elchszy akompaniament.
(m. k,)
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