
Cół to b11la za 4feral F11l•ZVW11 Kof1U,t tlkmdł okulaf'I/ królowe~. 

Kleb na scenie Teatru Polskiego 

Prlled kurty°' wychodzi pui 
Xleka, wita 1i~ pr17mila, p7ta esy 
chieci ao :maj,. Pewnie, ie tak. 
Pueciei wnl4da tale, jakby był 
wych;ty z książki Brzechwy i 
Szancera. Poza tym dzieci '' inte
ligentne i wiedzą. ż• skoro przy
szły na przedstawienie „Tryumfu 
pana Kleksa", to ten facet, co się 
chce utwierdzić w swojej popular
ności, musi być właśnie profeso

Kleksem. To jasne ... 

Premierowe dideol 

Wny1cy aktorzy doskonale wie
dZ!l uym od zwyczajnej publicz
ności różni 1ię publiczność premie
rowa. Tym mianowicie, że raczej 
nie kupuje biletów w kuie, tylko 
do1taje uproszenia. Jest chłod
qiejsza, reaguje 01zczędnie, aplauz 
wyraża w 1poaób umiarkowany, 
tak by nie dać po 1obie poznać co 
naprawdę myśli 1 przeżywa. 

Tym razem premierowa publicz
ność przyszła ze 1woimi pociecha
mi. Dzieci stanowi, mniej więcej 
połowę widowni. Zachowują się 
podobnie jak ich opiekunowie. 
Reagują nieśmiało, bo nie wiedzą 
ery zarai; !)ie będą obrugane za 
niestosowne zachowanie. W przer
wie nie słychać normalnego dla 
dziecięcej widowni huku i zgieł
ku, nikt nie biega jak opętany po 
foyer. Premierowe dzieci spacerują 
grzecznie trzymając się rodziców. 
Dorośli, którzy znają 1ię przeciet 
nie tylko z teatralnych premier, 
wymieniają ukłony, witaj, się , 

dzieci robi!\ to 1&mo, podają so
bie ręce, szeptem wymieniaj, imio
na, rodzice dumnie spogll\dajl\ z 
góry na swoje latorośle. W pro
stych dialogach przepływaj!\ infor
macje. Ile ma lat? Przedszkole czy 
babcia? Urósł, nie urósł? Ma ape
t11 ezy niejadek? Itd ... 

Na łrodku 1cen1 sterczy dwie 
trzecie kull Kula jest szczytem 
góry, domem rodzinnym Adasia 
Niezgódki, by na oczach widzów 
smienł6 iłę w efektowny taglo
wieo o nazwie „Płetwa rekina" 
albo gil(antyczn' patelni„ na któ
rej imaży 1ię jajecznica li dwóch 
ty1ięc1 Jaj. Pomysł scenograficzny 
je.st oryllnaln,., prosty ł czytelny 
dla wszystkich , widzów od lat 
~h do stu. Jeio autorem )est 
znana wrocławska ftrma 1cenogra
ftcma Wojciech Jankewtak ł Mi
chał JędneJewsld. Scenografta jest 
mocnym punktem łeto widowiska. 
Na neutralnym tle scenograftt wy
ra:tnJe odcina'" Ilię kolorowe, wy
stylizowane kostiumy, doskonale 
pasu'"" do otoezenła. 

Aktorom udaje Ili• na~lld *7-
..,,., kontakt 1 dzieci~ widownłlł. 
Sympati• młodej publłcsnojcf bły-

1kawicznie zdobywa jeden z 1łów
nych bohaterów widowiska Adu 
Niezgódka ceyli Janusz Andrzejew. 
1kł. Młody aktor popisuje się swo
Jlł 1prawnością fizyczną, bardzo 
naturalnie posług.ije się tekstem 
Brzechwy. 

T 

Profesor Klek1 grany po raz 
drugi już na scenie Teatru · Pol
skiego przez Bogusława Danielew
skiego (pierwsze :;potkanie z popu
larnym bohaterem Brzechwy od
było się w roku 1974, widowisko 
nosiło tytuł „Niezwykłe przygody 
pana Kleksa") cieszy się nie tylko 
autorytetem u bohaterów scenicz
nej opowieści, ale również u mło
dych widzów. Znaczącą personą 
jest także Weronik czyli And

1
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Hrydzewłcs. 

Z widowni widać, że wspomnia
na przeze mnie trójka aktorów ba
iwi się na spektaklu nie gorzej od 
'Publiczności. Zabawni są również 
członkowie rodziny pana Lewkoni
ka (Andrzej Szopa), mama Multi
flora (Jadwiga Skupnik) oraz cór
ki: Rezeda (Halina Smiela-J acob
son), Róża (Elżbieta Czaplińska) i 
Hortensja (Ewa Kamą.s). 

Chyba jedpak nie wszyscy akto
rz.y przekonali się do tego „niepo
ważnego" spotkania z dziecięcą wi
downi!\, nie 2awsze też reżyserce 

widowiska i autorce adaptacji Ma
rłł StraszewaJ.dej wystarczało in
wencji. Jest więc trochę pustych 
miej1c, zwłaszcza w drugiej i trze
ciej części w krainie Alamakocjl. 
Jak zaobserwowałem, nie prze
szkadza to specjalnie tej widowni, 
do której "Tryumf pana Kleksa" 
jest głównie adresowany. 

Jeśli mogę sobie trochę pomaru
dzłć z pozycji gderliwego starca, 
to chciałbym napisać, iż rozczaro
wała mnie nieco muzyka, pod któ
rl\ podpisał się Jan Walczyński 
(nowa twarz?). Nle ma w niej mo
tywu łatwo wpadającego w ucho, 
by dzieci mogły 1obie nucić po 
wy'łciu z teatru. Nie trafiła w sed
no również piosenka finałowa (jej 
autorem, je§lł wierzyć programo
wi, jest Stefan Kisielewski) zaty
tułowana „Grunt to fantazja ... " 
wydrukowana w programie zbyt 
skromnym jak na Teatr Polski i 
takiego odbiorcę. Chciałoby się po
wtórzyć 'jej fragment ł zadedyko-

wać 10 realizatorom, przynajmniej 
, niektórym: 

Niech fantuja lil ci doda 
Jak prą1<>da, to PrlYIOda.. 

Z "7Dl dllleoł W7eh~ 1 &eatruT 

Przetestowałem znajome dziecia
ki ł własnl\ córkę na okoliczność 
ostatnłej premiery Teatru Polskie-
110. Okazało się, że dzieciom wido-
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wrocławska 1cena przypomniała 
sobie o najmłodazych widzach. 

We Wrocławiu Jest na oo Ilię 
wybrać z dziećmi do teatru, bo 
w1zy1tkie nasze łwiątynie sztuki 
mają coś akuratnego w repertua
rze. To na pewno cieszy, choć mój 
kolega miał taki sen. Sniło mu 1lę, 
że rano otwiera swoją ulubioną 
„Gazetę Robotniczą" i czyta re-
pertuar teatrów: POLSKI 
„Tryumf pana Kleksa", WSPÓL
CZESNY - · „Guliwer", OPERA -
„KopciUSfek", OPERETKA -
,,Królewna Snieżka", KALAMBUR 
- „Spartol!no", TEATR LALEK -
". tu oczom nie wierzy, bo naresz
cie coś dla dorosłych... „Opera za 
trzy groszę". 

I tym optymistycznym akcen
tem, prawda, wypada mi skończyć! 

Ulubieńcy dztecięcej widowni - Pan Kleks (Bogusław Danielewski) 
i Adaś Niezgódka (Januu Andrzejewski) w krainie Alamako1.ji. 

wisko się podobało. Najwytej no
towany był pan Kleks, Adaś Nie
zaódka i Rezeda. Tego my dorośli 
powinniśmy 1ię treyma6, ale pa
miętając 1tar, prawdę, że dla dzie
ci trzeba robić 1pektakle tak samo · 
dobrze jak dła dorosłych, tylko ... 
jeszcze trochę lepiej. To miło, te 
po dziewięciu latach największa 

Zdjęcia Adam Hawalej 

Teatr Polski we Wrocławiu. 
„Tryumf pana Klek1a" Jana Bne
chwy w adaptacji I reiyserłł Marii 
Straszewskiej. Scenografia - Woj
ciech Jankowiak I Michał Jędrzy 
jewskl, muzyka - Jan Walcz)'fl
skl, choreografia - Henryk on
wiński. Premiera - pażdzfernłk 
1983. 


