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wfaśclw:r ~az jak to Ilię dozteje :1
najlepszym teao roduju teatrami.

*

ł:iega ,leciutki a:r.mer. Ten najprzyJemnlejs:zy pełen emocji: a.z.mer oJDOWJSltO llkładane n~ t)'tul
.
•
,.Dł&bl.! nMlall" i w i.toc~ jest
cakiwanla na humOł' ze 1ceny. Pu- ono umies-1lc.7nlle w ramleM d·labelbliczność, która pł'Zys.:r.ła tu na pierw .skiej. Zaraz po rOll.ilWlięciu kllll'tyny
ne przedstawienie dwu :r.jednoczo- widzimy Stefanię Gredzle6&kll jak :r.al
wędrowała, niazym
łYw
podaniowy
hych zespołów, dwu czo owych war- chłvpek, do piekła w poszukiwaniu
nawskich teatrów satyrycznych, ma nowycp nie wyświechtanych j&!lzcze
praw<> oczekiwa~ oi! tego teatru, że dowcipów I point. W piekle „przyu jego &prawą będ.zie się za chwilę gaduje .sobie" ~rodzieii&k;a d~vu, trzeba przyznać, ze przystOJi1yon czu~lada.la rz i;erdecz.nego, ~owego tów -Duszyńskleco I Pietraszkiewicza
śmrechu. T~ razem w~tęJ>'UJl\ obc~ i . gdy <>?rz.ucą ze_wnętr.zne akcesoria
11Et11Ą na Jednej 1cenie ro;zpn>6U:nt d1abelfik1e! uc.zym . z mch partnerów
dlotychczas po dwu tea.trach tacy ml- konler~Jet~I, ktorej te.Uty wy1izly
lil'zOWie humoru jak Irena Kwiat- &pod p1or MinklewicH, MarianowikowSka. l Hanka. Bielicka, jak dwie cza, Gozdawy 1 Stępnia.
Stefanie Górska 1 Grodzień1ka, . Jalt
Tak wy~l!lda dfa~l.9ka rama. A
Mańa Chmurkowska, jak Dymna i obraz w meJ zamknięty?
wielu innych wybitnych a.ktoców ko-.
Motemy śmialo o n~ powledziet,
h
że nie ma tam numc.row s!aibych lub
1
m cmyc ·
:r.lyah, ale ja.kość ich mimo to jut
JednoezMnle jednak odczuwamy
od pneciętnych tekltów
,,ewien niepokój: c:q aby ów teatt', do nume.rów wpir<1111t .r ewelacyjnych;
wypoeat.on1 tak 1111\akomicie, snaj• urówino ~ wz~ WJ'konarua
cl.zie włune nowe M>lkn ~ ja treki
•
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NajleP"Sze ii<\ te numery, ktćrre ł11czą w sobie humor z liryzmem,
a
także z odrobiną i'Oteski. Mowa tu,
oozywiśc i e, przede wszystkim o Irenie KwlałkuwskieJ i Adolfie Dymszy, którzy re.prezentuj14 len wlasnie
rodzaj humoru. lst<>Ulie, ta para je.st
w .swoim rodzaju jedyna. Naleey wymienić tu trzy numecy t~ progcamu „Bu1iJaw1ali." (tekst Juraadoła),
monolo& wygla&Zany przez D!~z~,
,,Dyrektorowa" (tekst Grodzleask1eJ),
monolog \VY&lm5.zany
pczez Irenę
&wiatkow•kll oraz .skecz „Pu1tka w
serc.u" (tekl!t P~zybory), grany przez
oboJe, Dymszę 1 Kwlatko\V'9ką. „Bu11Jawiak"-otlfitujący w wiele p~n'* dowcipów monoloe nauczyciela
tańoów, który chce być polilycznie
uswiadomiony i tworzy połączen i e
modnych tańców 1111.lono~h :r. molywami ludowymi, pojęte zostało
pn:ez Dymi!~ jako czystej W<Jdy groleska. Ewolucje taneczne, które swotm zwyczajem wyczynia, .stojąc n iem~l w miejsc.u, St\ na wysokości konuzmu Chaplina.
Od wielu lat n ie wid.ziell9m
_
szy w t.alkiej formie: najwHioc~j
'.ekM odpowiadał mu w zupełności i
stawał się źródłem natchnienia dla
jero indywidualnych wi;paniale korr.icmych pomYfllów.
•
Irena Kwiatkowska. w:reloeila mo:tolog o dyrektorowej, która przed
paru laty b>:ła dum" swego. m~ża
chwalącego się • jej
proletanac.kun
pochod-zeniem, • tecaz od8Wlfęta ro'taje w k-1, bo „mężowie wyra4łta
.\4 s żon". MonoLoc pnesyclła X.wiat-'
kc>w.ska jej tylko wldclwym arotesko
W)'1ll lfrnmem. Jej am~enla,

,„

~ .'*1 r~ mwtek i uc~ ~

przyJern.nosc, gay
dwoje w bardzo udanym i .subtelnym
swym gcoteskowym liry"lmem skeczu „Pustka. w sercu", Kwiatkowska
i Dyfllliza dodają tu do tekstu wiele
własnych. wi;paniale komicznych pomysłów, .są zabawni, a jednocześni.?

bli<:rlJlloBĆ

w monologu .sprzedawczym gazet na temat przedstawienia
„Domu kobiE!t" Nałkowskiej. Monolog pt. „Sześć wdów" (pięć nA .scenie
t ta w budce gazetaiwej)
je.st pióra
Wiecha.
wzruszający.
TRONA 6plewno~uzycma w tym
Ze .skecww do najbardzbej udanych
programie zasluguje na na.jwyższ.ą
należy jeszcze po.za tym, :r;wl.aszcza
przede wszy.rtkim dlateao,
pod względem wykonania, skecz wg pochwa.lę
w ·niemu ws.zystkich lego typu
czeskiego tekstu pt. „Kobieta. Jest że
aniołem".
Tu koncert humoru dala numerach jest jednocześnie narzę
HIUlka Bielicka: w roli młodej ps- dziem sa'tyl'y i humoru. Czy będzi e
na..su:J
strzechy"
r.i, zapalającaj się do rozgryWki na to numer „Z
i układ Gozdawy 1 Stępnia),
meczu bak.serskim przemieniła się w ltek4t
buchający namiętn~c i ą wulkan,
w gdzie dopir81Wdy trudno wyjść z. pouo.sobienie tem,peramentu. Przy nie- dmwu., w jaki spCX!iób autocey potraw;.eLklej. ilości wykrzykiwanych słów fili t.it muzykalnie i trafnie ulożyć
najir~maitszeco iutoramentu najpopotrafiła dać olbrzymi ładunek humoru. Jej nieśmi.alym (jak wylPad.afo puJc.irniejsze ;>iOl"lilllk!, by jedna „wy:r. roli) partnerem był L. Mlkulowwkl. chodziła z. drugiej" (zaba.wni wyGl()na wcy w oaobęoeh Michotka, MikuDwa skecze o posmaku po1ityC'7.- Iow1kle10, Sz&a.tlera t Żóraw1ltle10)
nym wyszJy spod pióra J. Osęki: c::zy p iosenka (tekM Jura.ndota z ro„Wa:tny l"Ość", to zręczn i e i napraw- sy jskiego) z dowcipną melcdi'\ (Fran
dę dC1Woipnie napisana nowa odmia- ciszkl Leszczyńllk.iej), w wylkonańiu
na starego mO'!.ywu o odwiedzinach Brusiltiewic.za. I Saduraklego pt. „I
&Zeta w m ie.stka.niu poowłarlnegu. zdJell", ciy wres:z.ci-e cały wylbó.r pt.
„Jedność aUantycka", to w n ie ba- „Duto pjosenek" - wsoz:yst«o melonalny, ni.e &rtuozny i nie nudny (jak dyjne, lek.kie i ba.rd"Zo zabe'Wne.
to częipto
bywało z „po1ityCIUlymi"
S~efanla Górska i Julian S!i:latler
utworami) apo.sób pokazana rO!Zmowa byli pczy o;wych dwu farte.p!ll!na.ch• w
wielbicieli ro~łośni angJ.o.spcskich Za cia&ie wykonania ,,Smutne10 kanarJednym zamachem za.łatwi! .się tu ka" (cóż za śliczny tek.&t Brzechwy!)
Osęka z za,gad.niieniem jedności atlan- parody.stycmEl(lo
„Fiakra"
(>tek6t
tyckiej i z rodzimymi kołtunami.. Przybory) i dowc:1imej klótnl-..Plo.senW obu tych &keczach pole do po- k; „Zaó)O!Dniana melodia" (tElk.s•t i
piBu miaol azczerze komiczny Brusl- układ Gozd&"'Y i Sł~la) nakiewlcs, zaibawna Hałmirska, &wiet- prawd41 uroczy.
na Górna I Inni.
In •1y rodzlllj jut po ])rollliu tylko
Do ud1111ych sbi.oro.~ll llkecmów pieinlan.kt repre!lent'llje w8ród crwych
nale.ty ,,AkcJa kulturalna", ~a bile pkli!enek l. Pt-oliń~ka :s ~
ru wldzów sr7.e<i• _,.ildm 1&• podaj11c1 ~ p10111eokl: ~
~ tetlllPl!llD W)Wlall1.l.a. I Jed_:- _ ~ 1 Z'IC91~
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No, I jeMCZe ~. Scenografia Ell94
10 i IpohorskleJ dałe.ko W)'lkroczyła
poza ramy tła dla tego, co gię na
scenie dzieje: jest ona jeszcze jerl„
n:Ym i to bKdzo mocnym i bardzo
twórCl'lym akcentem komicmym w
każdym
ze swych pmszcze&ó1nych
~cieleń. Je.st w tych dekoracjach nie
tylko dowcip, ale jakiś baśniowy,
zniewalający urdk,
który każe sill
widzom uśmiechnąć z pewnym ro~
mewnieniem.
ROGRAM wieczoru ldrońC"Zony,
Jakże wygl11daj~ teraz nasze ocze..,
kiwania? $mieliśmy .się .serdeczroe,,
w·ęc pod tym 'W!ą!lę(iem pr"Qgl"am nie
zawiódł. A ów ni~ój
o wllamle,
~atne
oblkze artystyczne? Ten
nie cal:ldem jeazcrze :ro.5tał ZMP<>"
kiqjony. N;e chpdz:i tu nawet o
to,
że
PI'Z'Y
świetnych
nume•
n.eh, o k tórych była mowa, zdal'IZ)iy .się i i;ła.OOie: że n:p. „Serenadę"
w
wykooanii1 Mlchi>tka
można byro sobie
dar<>wać
(mimo
dobrego te..1'Mu), że debry w pomyśre
monolog ,,Ja. przepłyni,łem plenv11zy~
(tekst L. Górskiego), w kameral'!lym
wykonaniu żóra.wsklero miał pew„
ne
dłużyzny,
że
studencka o
peretka .• Młodości wylatuj", która w
program."a teaotru mNxlych wydawała
się bardzo dobra, tu jakoś zbladła
i przesi:ła herz w.r~enia. To ni e o to
~~:.... chodzi, bo wielka ilość wręc:a
mai:qmityoh numerow pr-i;eważyla,
To nie jest 8J)rlllwa nlerzaoowalajl\-4
cej analby PI'<>lfainu, ale racie.i bra-4
ku malteridu do syntezy koncepcj
teatru. Wierzymy, 1ie s czas.em
tak1ch m~t'N'OŚO!af'b l iUjl,m .llM1
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