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. Przeja skrawił em oczywiś
cie: t.ekst Lope de Vegi, a
raczeJ te wszystko, co powstało jako wynik
aclapt~
dokonanej przez wt:utysła
wa Krz.emińsJdego - równ :e ż jakąś rolę w
widowisku pt. „Jaśnie Pan Nikt" od
grywa. Prz:y nikłości jednak
mówionych tu treści
rola
tekstu sprowadza się do swe ·
go roc:izaju konferansjerki, łą
cząceJ
poszczególne sceny
wokalno~muzy e zne.
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Dobraczyński,

opracowała

(nieco tylko z.byt ul>ogą w
scenach miejskich plenerów)
zaprojektował JeLZY Feld;
mann, autorem Układów cho
J.'!ógraricznych był Edward

muzycznie spektakl Wanda
Dubanowlcz.
Melodie kompozycji Zygmunta Koniecznego - znako
mite, każące nawet zapomnieć o niedostatkach prezentowanej tu wokalistyki. Sumując - „Jaśnie Pan Nikt"
I to pozycja mogąca na pewno
! liczy ć na powodzenie, jeśli
oczywiście zostaną wprowadzone odpowiednie reżyser
skie korektury.
Program sztuki - z obszer
nym omówieniem twórczości
Lope de Vegi, jak zawsze
arcysumie.nnie
opracował
dyr. Walerian Lachnitt.
Tadeusz RAF AŁOWSKI

w tym spektaklu - powiedz
my .to sobie odgrywają
kostiumy, ruch barwnie przy
branych aktorów na tle n iemn iej b::irwnych dekora0ji,
ruch tak przy tym zakompo
nowany, że staje się jednowaczny z baletowym ukła
dem - no i \\.-reszcie - mu
zyka wespół z piosenką. I
wła.śnie ~ kompozycJe Zygmunta Koniecznego - wyBij:tjl\ się tu na
plan pierwszy.
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w dół skali pozostało wiele
jeszcze tonów do wyzyskania.
Dodajmy - ober żystk ą by
ła Maria Gerhard, Dziewczy
ną Helena Sztark-Wizłło.

przesadą

- można by określi~ charak
ter komedii muzyc:rnej', czy
też
wodewilu „ Jaśnie Pan
011 lewej: Ireneusz Kuam on (Lofraso), Ma.r>.~ Chodecka
Nikt" Lope de Vegi w prz.e:-(Izabell~).
Juliusz Przybylski (Tristan) i Walt!emar Starklarl.z.i~cji W. Krie
czyński (Luzman).
Fot. T. Link
mińskiego, z
muzyką Zygmunta Koniecznego i !liosen- niarnych , „ 1 aśn:e Pan Nikt" protestow ać: zbyt głośny akami Ludwika Jarzę.go. Ker- - Luzman zostaje opuszcza- akompaniament zagłusi:a sla
na.
~
ny przez wszy3t.kie swe wiei biutkie głosy aktorów, niszKierownictwo Teatru Zie- bicielki. Posługując się kłam czy ciekawe komipozycje Ko
mi Gdańskiej slus!nie chy- stwem - raz tylko można o- niecznego. Nie występuję w
ba l)ostanowiło
uzupełnić
tym wypadku za playbacswój repertuar pozycją tekiem. Aktorzy powinni sami
go wlaśnie komediowo-wode
śpiewać w sztuce Lope de
T.
Raf
ałowskl
wilowego typu, stawiając
Vegi - trzeba tylko to umle
m. in. na zewnętrzną chwytjętnie o<l strony technicznej
liwość widowiska, łączącego
be.iść świat. Drugi raz już rozwiązać.
w sobie elementy różnych to się nie uda! Kurtyna!
Przy wszystkich wymiescenicz.nych genre'ów, a przy
Zaczyna się „Jaśnie Pan nionych niedomaganiach sztu
tym przekazującego - w du Nikt"
przebojowo.
Sarna ka o Jaśnie Panu Nikcie zeżej stylizacji klimat epo- dyr. Badus.zkowa mogłaby stala nietle zagrana. Tnebą
ki. Przy okazji też częstu pozazdrościć Teatrowi Zie- tu wymienić Kazimierza l\o
jącego nas morałem:
ydrwi mi Gdańskiej tej rnusicalo- wińskiego, zabawnego w ro
grosz, nierób i ynic ny ba- wej werwy, z jaką zagrane li Lombarda, Zygmunta Tawidamek wyzys uj
z,ostały pierwsze
zbierowe deusiaka w roli chorą:iegQ
cia kobiet dla ce 6
dobrego
sceny, Barwne , żywe - do- Leonato i ba,r dzo
brze wokalnie wykonane. Na Stefana Kąkola w roli Ca.mil
strój ten można było na pe la, . Zbigniewa Gawrodsklewno utnyrnać aż do finału, go jako wodronee:o za nos
gdyby nie nadmierna tr-eska FiJlberto, Marię Chodecką Inscenizatorki i re.~yser-a. ~ Izabellę i Annę Pasiutównę
JViry Tunkie.L (asystent reż - Beatricze. Dziarskim ka
sera Michał Aaamczewskl) o pitanem straży był Staniudanym
tekst Krzemińskiego, pardon sław Kambersld,
- Lope de Vegi. Mamy w:ęc Fatriz.ie.rn - Jerzy WHow'~
tego ząadaptowąne&o tekstu ki. Tris.tanem, sługą Jaśnie
.TulLus:i; rny
aż P<> us.zy, jak też i nie koń Pana Nikta czących się, a mało :m aczą byls\\I. szlachricem Dęfridern
- Michal Ądą.mcuwskl, a
cyeh perypetii.
Godne pochwały intencje, Lofraserp - Ireneusz Kąra
przekazana widzowi maksi- mon.
Teresa Lepkowska
mum tekstu klasyka obrócinka
Oktawia
przy
ły się w tym wypadlrn pue Hiszpa1
ciw autorowi.
Sztuka
w swej z.nakomitej aparycji l
"wych środkowyc~ part'.ach nienagannej dykcji - niepą~
dłuży się, rwie slę kontakt trzebnie „orzeżywała" rolę,
sceny z widownią. Do mo- grąła heroinę dramatu ro~
mentu oezywiście, gdy akto mantycz.nego, nie irooizowa
rzy zaczynają nucić kolejną ła, nie była postacią z tej
sztuki.
piosenkę Koniecznego.
Waldemar Starczyńskl jaAby zamknąć listę zażaleń
ko
Jaśnie Pan Nikt ~ Luz„
- kilka słów o „fonii" tego
wodewilu. Gdy w pierw- man ma swoje dobre sceny,
szych scenach wejścia całe Na ogół jednak poprzestaje
go zespołu na plan reżyser na ki\ku stęreotypowych ge. Elwira Turska stosuje play- stach: paziowskie ukłony,
baletowy
układ
. back (uprzednio nagraną na lansady ,
taśmie melodię słyszymy
z nóg. Nie wychodzi Poza to,
przyswojone w szkole aktor
głośników) - piosenka otwle
skiej abe ca<l ło , nie stara s'ę
rająca spektakl brzmi znako
micie. Potem reżyser zry, o urozmaicenie siwej pal y
wa z tą konwencją. Do n - środków, zanadto przy t. m
celebruje iwój kostiu ,
granego na taśmę ak
niamentu śpiewają ak o y daje się przez ten k ~ii
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