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Gdy ·, "ł w u- z innej planety - chyba· wierniej-
bieg . z e z pre ~zymi w stosunku do pierwowzorów 
mier n musi- I z obszaru Wschodu - opowieściami 
calu po słciego (a i poezjami Roberta Stillera. Znala-
więc to już właściwie zły się w tym kotle pospołu „Klatin 

prapremiera) - „Przygody Sind- brat Klatona'", .,Mądrości z palmo-
ba<la Żeglarza". Elementy z ja- 1 wego liścia", „Skamieniały statek", 
kich zrodi;ił się spektakl. wróżyły „Córka długozębych" i „Antologia 
WS"Zystko najlepsze - sięgnięto d-0 Literatury. Malajskiej". Wszystko to 
barwnej baśn!i, jednej z 1001 nocy razem pa,owało tak, jak połączenie 
opowieści Szecherezady. Muzykę w drukowanym programie minia ur 
napisał jeden z naszych cieka· I perskich -z fi"agmentem dywanu z 
wych kom.pozytorów współczes- Baycux. ilustrującym okręty Norma-
nych Jerzy Milian, którego kie- nów atakujące brzegi Anglii... 
dyś oklaskiwaliśmy w Sopocie na Ta kompilacja tak pochlonE:ła ~Ia-
pierwszym festiwalu jazzowym I rię .Stra•~ew•1{ą, że na ~cenę przy-
Xa war~ztat wziął dzieło Teatr gotowa ła u•~1.6r pełen wprawdzie 
:vluzyczny w Gdyni. który cies-zy makomit• .:h ~cenek, nie pozbawiony 
sie dobrą renomą w całym kra- basniowego uroku, a le dramaturgic1 
ju i nic nie w~'kazuje na to, aby nie n!espójny, rozlatujący się przy 
tę renomę mógł utracić. • I każdym wiązaniu jednej sceny z dru 

A jednak efekt końcowy tych gą. 

Scena ~ polslaeg.o muaicalu „Przygody Suidb<.da żeglar..<a". 
Fot E Sledzl.anowakt 

znakomitych cześc:l składo\l.rych Utwór uzyskał piękni' dekoracje drzeJ Szwarckopf), nie za\\riódł ba- czyły się integralnie z akcją, nie 
nie w pełni może zado\\"oijć. Cóż 1-:- chyba jedne z cieka~zych, jakie let. Niektóre piękności orientalne ,,·ynikały z niej, ale prezentowane 
więc sie stało? oglądaliśmy na tej scenie. Andrzej natomiast nie stanęły na wysokości były obok, pointy przygód zatraca-

0 0 reżyser Maria Straszewska Markowicz wy~orz:v~tał - zwłaszcza zadania - mizdrzyły się, krygowa- ły się w tym żółwim tempie całoś-
popełnila grzech, kt6Ty nie jej w scenach zw1ązanyc~ z folkl?re;n ły jak na szkolnym przedstawieniu, ci i w efekcie pierwszoplanowe sta-
pierwszej się zdarzył. Wielu reży I ar~bs~o-p~rs~im -. m1mat~ry_ iran- a przecież znamy je z lepiej wymo- wały się nie przygody Sindbada, ale 
serów przed nią i v.'ielu reżyse- ,Jne, .1lummuJ~ce kiedyś ks1ęg1 poe- delowanych ról w innych pekta- kłopoty wyraźniej nakreślonych po-
rów po niej jeszcze ten błą<l po- tów 1 filozofow w~chodu. W sce- kłach. Chyba więc zabrakło i tu rę- staci przez. sam konflikt wuja 
pełni. Ot-O obcując z obcymi tek· nach nawiązujących do folkloru ma- ki reżysera. Tarabuka i Diabła Morskiego. 

stami i będąc bezlitosnymi wob~c • - - - - - - - - 11 -~ tak_ dob~ze się _zapowi~<lało. 
tekstów innych autorów, wydaJe a 1'o cóz - Jest to Jeszcze Jedno 
im się. że napisanie sztuki, a lajskicgo poszedł już jednak na w•.ęk Wokalnie spektakl nie stał na W\•- e doświadczenie, które już dało 
tym bafdziej libretta do utw~· ~ze uproszczenie, co także odbiln ;okim poziomie. Andrzej Popiel mi.al z:iać o sobie na niem.al wszys~
ru gdzie słowo wiąże się z tan- m: na k::;ztałcie kostiu'.l.16w. wprawdzie kilka udanych piosenek, I k1ch scenach Wybrzeza - naJ-
ccm i muzyką - nie przedstawia Kompozycje Miliana odpowiadały ale daleko im było do zdobycia roli · więk~-ze :iie~~pieczeństwo dla 
więk~zej trudności. Nic tety - to, dwuznaczności fabuły (Sindbad po- przeboju. Podobały mi się natomiast pr~m1ery istmeJe wów~as_. gdy 
co udaje się w stosunku do utworu sługuje się... aparatem fotografie~- chórv i chórki a zwłaszcza żeńskie rezyser o wątłych doswiadcze-
cudzeg;o, nie ~prawdza się przy wJa, nym) i otrzymaliśmy utwory w.<pól- chórki. co zasł~ą jest zarówno Ste-· niac~ literackich poczuje nagle u 
nym dziele, autor traci bowiem moż- Cle:;ne. częściowo tylko nawiązując<' fana Rudko, kierownika muzyczne- ram1on skrzydła Pegaza i zabiera 
liwość pełnego i obiektywnego poj- do t!'mató\V i charakteru orientalne- go całości, jak i Stanisława Króli- się do reżyserii własnych sztuk 
rz~nia na s~oje dzi.elo, a ta.k~e dzia- go. Inne nawet wyraźnie sugerowa- lrnwskiego - kierownika zespołu lub własnych kompilacji innych 
łaJą tu sub1ektywme czynniki - lu- l.v ... polską tematyke ludową luh wokalnego. Ciekawe układy choreo- t ó . Wt d , t .1 / 
bi się pewne złe tek~towo drama- mieściły się w uniwersalnie brzmią- ::raficzne - (np. taniec „koni" i u _wor "": e Y nawe na: e~y / 
turgicz:nie sceny, jak lubi sie wła~- cej muzyce rozrywkowej. To dobrze' .konika morskiego") - opracowała kierownik artystyczny, aru kie 
nego kota. nawet kiedy trochę śle- - chyba . tylko taki podkład mu- Zofia Kuleszanka. rownik literacki nie sq w staliie 
PY i kulawy. z~·czny można było stworzyć dla tej I tu wróćmy do narzekań począt- wiele zrobić. 

Pani Straszew~ka jest b-Owiem n!c historyjki w umowny sposób trak- kowych - sztuka raz po razie nic- a 
tylko reżys~:·ern, ale i... autorką tującej pierwowzór orientalny. Szko :;tety traciła tempo, arietki nie łą- li 
utworu. Żeby stwQrzyć to dzieło n:e . da jedynie, że muzyka stanowiła tu 
sięgnęła ku pierwowzorom nocnej podkład - a nie spełniała na rów
opowieści o arabskim Odysie, ale ni z tekstem funkcji prowadzącej. 
ku spolszczonej wersji, opracowanej Nie zawiódł także główny aktor 
przez Bolesława Leśm;ana _ w zna- prezentujący Sindbada (Andrzej Po-

piel) oraz wielu innych (Leszek Ko
nym stylu, który orientalistykĘ walski, Jan Wodzyriski, Zdzisław 
kształtował w odniesieniu do gu- Tygielski, Marian Rożek, Elżbieta 
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