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„Ja$nie pan Ni "
komedia muzyczna, opra
cowana prz.ez_Wladysła
wa Kri'.-~ (tego
od „ROmansu z wodewilu") na podstawie sztuki
L~ de Vegi L„urnuzyczniona" prze7. Zygmu~o,
którego muz.yki napi<;ał
słowa Ludwik Jerzv l{ecn.
Inscenizacja i~ Fłwiry Turskiej a sce~
fia ...::-Jen:~eldma n na.
Opracowanie ronzJ!CZ" e- lllan
dy Duban~. ~remieta
odbyła siP w ub. ponied~ia
łek w GJtln.i.,
Je!;t fOpierwsza komedia
muzyczna
zaprez.entowana
przez zespół Teatru Zierr.i
Gdańskiej. W rirz.ynłości na
leży jednak lepiej dopracować podobny spektakl mu-

"-l'Jo

zyczno-wokalnie,
bowiem
na premierze aktorzy prt>zentowali piosenki {zresztą
:.:.nal;;omite, w typie szlai;ierów „z myszką" z doby
, Qui Pro Quo") na ogół tak

iii••••

wanie nie podobał mi się
Waldemar Starceyński w ~o
li
awanturnika Luz.mana
(główna postac tej komedii).
Nie j~st to przewrotny
światowy Hiszpan, jakiego
wyobrażali sobie Lope
de
Vega i Krzemiński, tworzą::
z niego oś całego konfliktu.
W ujęciu
Starczyńskiego
jest to wiejski uwodziciel.
próbujący szczęścia w „wyż

jest to świat małej, prowin
r.ionalnej sceny amatorskiej.
Dramat zaczyna się natomiast, gdy Starczyński zaczyna śpiewać. Bo JUZ nie
chodzi o to, że go nie sły-

Tych cech przeszarżowa
nia, lub nietrafienia w za
planowany rysunek postac
było więcej, ale w postaci
Luzmana odbiło się to najjaskrawiej.
Tempo
chociaż

cicho, że nawet w pierwszych rzGdach nie byli ~ly
szanL W walory woita:ne
aktorów wierze) więc insceni
zatorom na słowo, a tę kia
pę
premierową
przypisujP,
r rzede wszystkim brakom
permanentnie
prowadzoriych prób w warunkach du
?ej sali teatralnej (Teatr
~iemi Gdańskiej nie ma dJ
;,d swojej stałe .i sc0ny). W
lod'ltku - ciekawy sposó:.,
zastąpienia orkiestry taśmą

;; nagraniami, nie

wcale prezentacji, ale ją
utrudnia (brak dyry gen ta),
a w spektaklu gdyńskim
natężenie przekazu muzyrz
nego daleko prześcignęła
możliwości głosowe
akt1rów. Szkoda, że częściej nic
7.rezygnowano ze śpiewu na
rzecz parlanda.
W spektaklu jest wiele
e:iekawych postaci, zagranych z umiarem i kultur~.
Tak: jest .Juliusz Przybylski w roli Trisfana, Zyg-

ułatwia

munt Tadeusiak jako Leona
to, świetny Zbigniew Gawroński w z lekka farsowej roli Feliberta, Kazimierz Rowiński ja'-1:0 Lorobard:J, Teresa Łepkowska,
prezentująca postać

hiszpań

.skiej „światowej'' kurtyzany, unikająca łatwego w
tym przypa..Jku przerysowania lub Maria Chodecka
jak-0 Izabella. Alę zdecydq·

szych sferach", cały czas gra
jąc pod publicznośl: na porozumiewawczej nutce
„ale ze mnie
cwa.1iait,
nie?". 'Nie chodii przy tym
po scenie, lecz podbiega nn
palcach jak Otylia z „Jezio
ra Łabędziego", wznosząc •:;
górę dłonie z odchylonymi
małymi
paluszkami. Jeżeli
te gesty mają znamionowa<:
,1 światowość" bohatera, t9

~hać, ale o to, że nagle k;W
czy się udawana światowość
i Hiszpania, a zaczyna się
zła imitacja Jerzego Połom
skiego, w dodatku Połom5kiego tańczącego flamencr,,
pewno trudnL' sobie
wyobrazić.

sztuki
wydaje

dobre,
się,

że

ncalenie wartkoś ci ak~ii
odbiło się na pewnych
nieporadnościach

scrskich. Pomysł masowej sceny prolni;u i finału znakomity, o
machu dobrej re-.vii.

