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Miotełka Syreny
„ Na naszym podwórku". Koncepcja ca ł ości: S. Perzanowska,
K. 'tywu lska i J. Mlchotek. p e7yseria Stanjs!ai'y Perzano"'!skiej, choreografia Feliksa Parnel!a, oprawa plastyczna Sta mSlawa Lipskiego i Jerzego Zaruby, kapelmistrz Ryszard Damrosz. P ren~i:._ra w teatrze Syrena.
Działalność SHenv ilu struje żvsrrowanv jest trafnie a zaruch fa IO\\ v: raz' w górę, raz w grany na odpowiedniej nucie.
dół. Nieda\vnvmi czasv tak byMiłą, bezpretensjonalną kan·
Io źle, iż bi e dną s y'renę fale fe ransjerkę prowadzi, prócz
wyrzuciły na piasek i lekarze D]mszv, rozrśmii:tna Syrenka
zaslosowal i sztuczne odd ycha- AIina Ja nowska (nareszcie mon ie w postaci składanki z ka- gąca się w Syrenie nieco rozew i tłków
dawniejsz)ch progra- grać) oraz czupurny „goniec'',
mów („\\'esoły przegląd"). Ta Danuta Mancewicz. Recytację
kie dorywcze lekarstwo na dłu · w typie opanowanym i pogo pomóc oczywiście nie mogło wściągliwym reprezentuje Ed·
i Syrena więdła z dnia na ward Dziewoński (bardzo do·
dziei'1. Uderzono więc na alarm brze wypowiedziany tekst Prut·
i wezwano dodatkowych leka· kowskiego o dz1es '. ęciu hitlerowrzy, którzy ze świeżą energią skich zbrodniarzach), recytację
sięgnęli po nowe środki zarad · patetyczną
posągowa
Irena
cze, nowe zastrzyki, nowe le· Malkiewicz. Wszechstronnie po·
karstwa. Syrena zostala uralo· pisuje się Jerzy i\\i.:hotek, bo
wana.
i jako śpiewak, i jako kupl<>.ci·
Czy można mówić, że niebez- sta, i jako autor literacki i mupiecze11stwo choroby minęło już Z)Czny, i jako współautor „kan·
calkowicie, że Syrena z po· cepcji całości", i na domiar jawrotem tryska zdrowiem i we· ko a~yslent reżyserki; braki
sołością?
Poważne schorzenia wykonawstwa zastępuje mlodonie od razu mijają bez śladu ~cią i zapałem.
Ale poprawa w stanie zdrowia·
W takim teatrze jak Syrena
Syreny jest niewątpliwa i wy- ważną rolę odgrywa balet. Z
r_ażn::i, innymi slowy: nowy rro · dwu librett brnecznych, które
gram Syreny - choć wiele mu · prezentuje nam Parnell , „Polka
simy doń jeszcze zgłosić uza· plotl\3'' jest dowcipnie pomysadnionych pretensji - ma w śl ana i \vdzięcznie odtańczona;
sobie korzenie, a nawet kielk1 natomiast ambitna „Scena z roprogramu dobrego. Wolno te· ku \ 939" budzi poważne zady, wracając do porównania z slrzeż('nia. Zużyta symbolika
ruchem falowym, widzieć w idzie lu w parze z fałszy rym
„Naszym podwórku" stanowcze ekspresjonizmem, które trąc ą
odbicie się od dna, wznoszenie zszarzałą już ze starości kaba się fali.
rt'lową mysz kij. Chętnie z reszt ą
Poprawę sytuacji w Syrenie przyznamy, ze i w tej scence
1dostr7.E'gamy przede wszystki m ładnie tańczą Dliewięcka, Pa·
w kilku udanych próbach saty· wlikowska i reszta zespołu.
rycznych. Nie jest to jeszcze
Największym brakiem, naj.
wielka (choć wyrażająca się ma- większą słabością ostatniego
łyimi formami) satyra społecz· wido\viska w Syrenie jest jego
no-polityczna, ale parę dźgnięć wtórność. Autorzy tekstów po·
w przywary społeczne wydajr ruszają się niemal wyłącznie po
dźwięczny rezonans, mamy też utartych szlakach, a choć mó·
parę ciętych monologów, no i wią przeważnie rzeczy dowcip·
- Dymszę, ktory jest najcen ne i słuszne, słabo się jeszcze
niejszą zdobyczą Syreny, i przyczyniają
do ubojowit>nia
wraz z Kwiatkowską - najwię- na„zt>j satyry. Dotkliwy jest
kszym naszym artystą estrado- również brak melodyjnych , pdwym. Bez Dymszy trudno by nowartosc;iowych piosenek.
toby sob ie wyobrazić program
Syrenie ostro i bez pard oSyreny, jest on jego oparciem i nu zarzucano zerkanie ku drob·
podporą. Dymsza zręcznie pro· nomieszczańskim gustom, ulewadzi konferansjerkę (łagodząc ganie drobnomiestczańskim cią·
żal, że nie spotykamy w tej goto 111 • Takie upodobania mu·
funkcji Rudzkiego), .gra z wła szą się mścić i długo pozosta·
ściwym sobie lemperame11tem, wiać śl::id po sobie. Widzimy
wybornie
wypowiada nawet w ostatnim programie Syreny
!>łab">ze teksty. A jego własne poważny krok naprzód ku oczy·
opowiad;rnie
„Bezalkoholowa szczenili własnego podwórka z
zabawa" łączy humor, trafność przeżytków starej szmiry i
obserwacji i pożyteczny morał sztampy rewiowej, st 11 rych na·
z f.?Pisowym wykonaniem.
wyków przemawiania do niePo 15taremu cieszą się w Sy · wlaś.:iwych adresatów. Wielka
renie uznaniem S. Górska, S klęska „Wi elkiego cyrku" (po·
\\'ilas i T. Olsza, po nowemu przedzona innymi porażkami)
(w sen<>ie estradowym) wystę stawiała caly społeczny i arty·
puje tym razem jako autor stycmy sens Syreny pod zna\\'iech, którego świetnie ze sce· kiem zapytania . Sukces „Nasze·
ny brzmiący tekst doskonale go podwórka" upoważnia do
pointuje Wacław Jankowski otwarcia nowego kredytu zaufaPozytywnie trzeba ocenić tek- nia, przekonywa, że wzmocniosty Zy\\ ulskiej, Srednickiego i ne k<)legium repertuarowe i noZatudiego. Natomiast
Gał - wy ki erownik literacki wzię l i się
!czyński
t:r,m razem zdecydowa - - wraz z d::iwnvm sztabem
Syreny - ostro do pracy, aby
nie słabszy.
Ambicje poważnej satyry po· odrobić opóźnienia i dotrzymać
litycznej ma scenka z życi;i zob o wiązań . Nowa miot ł a Sy„polskiego Londynu", pióra Ze· reny trochę jest jeszcze nienona Wiktorczyka,
trzeba wprawna, duże połacie podwórprt~ zna~, że miolla Syreny za ka pozostawia nietknięte. Ale
.rnasz.vście wvmiata
te stare z tego i . owego l,ą,ta śmiecie
~mircie, że tekst zawiera celne wymiata i nabiera rozmachu.
akcenty satyryczne i że wyreJASZCZ
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