
„ 1111cn" aun 11111 dMclłoq no scenic 
Kino ooraz wyraźniej staje się mo

torem twórczym dla teatru. Do nie
dawna zaiedlwie „i'h!Zjon", przelcsiztał
cił-0 się w artystyczny warsztat, wy
przedzaiący często i pod niejednym 
względem nai·bardziei eksperymental
ne poczynania teatru. 

Pionierzy jego przekona:li się o nie-
odzowności · elementów k•ine>wych, 
wzbogaca1jących teatr. 

Sceny masowe, wyzyskiwane w tak 
wyroloim stwniu prze-z modernistycz
nych reżyserów, świadczą o tern nai
wymowni.ei. . 

Niektórzy tak · daleko poosunęli się w 
tym loierunku, iż poprostu wPrCJWa
dzili kino do teatru, ożywiając w ten 
sposób widowisko. 

filmy dźwiękowe nie pozostaną be'Z 
WI>ływu w d'Ziedzinie teatru. Zabar
wienie muzyczne sztuki teaitralnej, mu
zyka, jako ilustracja wewnetrznych 
nastrojów utworu dramatycznego, u
WY'l>Ukla ukryte intencje aurora. 

Bróby podobne poczyniono w tea
trach europej•skich przeważme z wy
nikiem dodatnim. 

U nas - pierwsze kroki w tym kie
runku ·poczynił Schmer - jak się do 
tego ustosun·kowano - wiadomo. Nie
bywały sukces osiągnął Stefan Jaracz 
w teatrze Ateneum, synchromując 
sztukę amerykańską Rice'a „Ulica". 

Jest to obraz ulky przedmieśdia oo
wojorsk.iegn, dokąd dolatuje echo hu
czącego miasta. Reżyseria Jaracza 
poszła w kierunku oddania tysiąca 
dźwięków, s·kladających się na muzykę 
ulicy. Przedstawdenie 2abarwfono 
dźwiękami, świetnie skompoonowanymi 
w duchu sztuki przez Feliksa Sadow
slćiego. 

SynchronrzacJa .ta, tJ>rzeJ~a bezwą,t
pienia z filmów dźw:ię'kowy-ch, w zna
cznym stopniu podkreśla momenty 
akcj'i. Motywy muzyczne oddają sta1n 
i napięcie akcji oraz nastroje bohate
rów sztuloi. 

Naibardzi.ej oryginalnym momentem 
tei synchronizaoji jest zupdny pr~ie 
brak elementów ściśle muzycznych. 
K-0i11pozytor posługuje się wyłącznie 
bezpośrednffemi, surowymi dźwiękami 
ulicy. 

Wycie syren, odległy syk maszyn, 
trąbki samochodów, cieżkie dudni'enie 
wozu ciężarowego, olacz dziecka, 
szcz·ekanie psa, garna, wygrywana na 
fortepianii:, wszystko zes·pala s~ zna-

komicie z każdą pooszczegółną sceną. 
Dzięki tel ilustracji dźwiękowej, oraz 

niezwyklej lapidarności dialogów sztu
ka nasuwa ana4ogję z filmem dźwię
kowym. 

Próbę tę za-liczyć nałeży do bez
względnie udałych. Jest to nowy do
wód, jakie korzyśoi przynosi umiejętne 
wprowad2enie elementów kinowych 
do teatru. 


