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Nasza recenzla GG5 
„Czarująca szewcowa'' 
Już w prologu Autor -

ustami Jacka Labudy - mó · 
wi o rzeczywistości i splata
jącym się z nią świecie wy
obraźni, a więc - Poezji -
w tych kilku słowach dając 
swoją, do maksimum uprosz
czoną, autocharakterystykę. 

Przyjaciel Salvadora Dali 
(sam zresztą „praktykujący" 
w dziedzinie plastyki), muzyk 
- uC7Jeń de Falli, a prze<le 
wszystkim poeta i dramaturg 
- Federico Garcia Lorca łą
czył w swych utworach sur· 
realizm z ludowością, subtel
ną lirykę z akcentami brutal
ności. 

Cechy niezwykłego teatru 
Federico Gradi Lorki odnaj
dziemy w dokonanej przez 
Marię Straszewską adaptacji 
jedynie w formie cząstkowej. 
Dostatecznej jednak na tyle, 
aby nazwać tę pozycję mu
zycznym teatrem poetyckim, 
łączącym humor i liryzm, na
strojowość i bujny tempera
ment. I zapisać ją na konto 
aktywów gdyńskiego Teatru 
Muzycznego. 
Dużym atutem spektak-

lu jest muzyka Jerze-
go Millana, barwna I melo
dyjna, prze· ~a przez kom · 
pozytora, nie „sfabrykowana". 
Jej dodatkowym plusem je-;t 

i to, że kompozytor nie sto
suje szablonowych rytmów 
i motywów „hiszpańskich" . 
dyskretnie je tylko zaznacza, 
tworząc swoją własną, a nie 
wtórną i podrobioną - mu
zykę. 

W premierowym przedsta
wieniu - wyreżyserowanym 
sprawnie przez Marię Straszew 
ską - w tytułowej roli wystą
piła gościnnie aktorka Tea
tru Narodowego z Warszawy 
Jolanta Russek - Górzyńska. 
Dała pokaz rasowego musica
lowego aktorstwa, wniosła dużo 
wdzięku i urody. Z pełnym 
powodzeniem wywiązał się 
też z roli Szewca Józef Ko
rzeniowski, tym razem lirycz
ny i refleksyjny, równie przy 
tym przekonywający, jak w 
swych dynamicznych, pełnych 
żywiołowego humoru rolach. 

dzyńska, Don Drozdillem 
Witold Ermow. Balet tym ra
zem nie miał zbyt wielkiego 
pola do popisu (choreogra
fia - Krystyna Gruszkówna). 

Oszczędną, „antyoperetko
wą'', dobrze natomiast odda
jącą nastrój teatru poetyc
kiego scenografię zaprojekto
wał Stanisław Bąkowski. 
Kierownictwo muzyczne spra
wował Stefan Rudko. 

P.S. W programie sztuki, 
we wstępnej sylwetce adap- · 
tatorki - spotykamy nowe 
słownictwo: „posłyżyły" (za
miast: JPosłużyły), „zmysłość" 
(zamiast: zmysłowość), Maria 
Straszewka (zamiast: M. Stra 
szewska). Nieco dalej - w 
sylwetce Jerzego Miliana -
aż dwa błędy w jednym tyl
ko tytule koncertu tego kom
pozytora. 

Zalew błędów korektor-Do brc aktorstwo zaprezen- 1 ł 
towali Jacek Labuda jako skich stał się niema regu ą 

w wypadku programów TM, 
Poeta, szczególnie w Prologu TZG i Teatru „Wybrzeże" . 
; Zenon Bester jako Alkad. Domyślam się powodów: „na-
Zwróciły na siebie uwagę · d 
Anna Dauksza w epizodzie pięte" plany drukarn, ' ostar-

czanie programów do teatru 
Kobiety-Maski i Urszula Po- na ostatnią chwilę. Czas je<l
lanowska w rol' Dziewczyny. 
Kawalera Przepasanego za- nak było?y zerwać ze. złymi, 

I 
grał ze zbytnią chyba mino- cho~ ~?,ze wygodnymi „tra
derią Marian Rożek, Ch~~: 1 dy f ami · 
czyk ' była Krystyna ~ 
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