Iła jaką sapras
i Teatr Opery i
1O
przy uL Lubic11
1 nosi podtytuł ,,.śpiewogra". W istocie - jest to rewia. Rewla lwow1 skich piosenek, barwnie i ruchliwie
inscenizowanych, 11 hasłem
„Tylko we Lwowie". Lwowie wesołym, Lwowie urokliwym, Lwowie
wiernym, Lwowie bohaterskim.
Dziś, gdy po latach
przymuso1 wych przemilczeń można już przypominać dawne piękno życia miasta „semper fidelis" pomysł pokazania tego życia w różnorodnych
1 treściowo i nastrojowo pleśniach,
I czy piosenka,ch jest szczególnie cell ny. Pomysł - tak. Tyle ze realiJ zada co nieco dyskusyjna••
Widowisko „Tylko we Lwowie"
ma na pewno niemało plu.oęów. Jak
Już nadmieniłem - scena ruchliwa, ·
zespól nie tylko rozśpiewany, ale
i roztańczony, przemiłe lwowskie
melodie i rytmy publiczność odbiera z pełną akceptacją. Zwłancza
iż muzyka wykonywana jest z tem·peramentem, energią i zaańgatowa
niem; doskonale uzupełnia brzmienia z orkiestrowego kanału kapela „podwórkowa" na soenie. Wśród
licznego grona wykonawców sporo
mocnych punktów - o czym po-
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niżej.

Ale, niestety, są i minusy. Przede wszystkim: nieznośna roo:wlekłośó. Spektakl trwa trzy godziny i
kwadrans, z jedną przerwą.
W
piosenkach śpiewa się nie kończą
ce tasiemce zwrotek; zresztl\
w
eg6le „numerów" w tej rewii jest
zdecydGwanle za dużo: lepiej mniej,
a bardziej przebrane••
Poza tym lwowski folklor sa- ·
nadto przestylizowany, a przez ło
- nieszczery. Już nie mam pre-
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lko we Lwowie"

te~sji o to, że soliści udają.

ie
I mówią po lwowsku: 05·
tatecznie z prawdziwym „bałaka
niem" się przecież nie zetknęli, a
nie wszystkiego mo:tna się nauczyć. Ale ta cyrkowa pstrokacizna
kostiumów (po co?), te niby plebejskie gierki (efekt popychania,
bicia i przewracania się stanowczo nadużywany).. To musi razić
co wybredniejsźego widza. I - ee
gorsza - dość sporo Jest popisów
w zdecydowanie niedobrym 11maku. Nie wszystko na scenie powmno
się pokazywać i nie wnyscy na
scenie powinni się pokazywać."
Dlatego to raczej smuciły mnie
oklaski części publiczności, która
tr okazy nie najlepszego gustu z za-

śpiewają

pałem aprobowała.

W licznym gronie wykonawców
na scenie :1 przyjemnością odbierałem słowo i śpiew Andrzeja Bieguna, który bardzo się tu napracował, jako narrator komentujący
l splatający oałośó widowiska, a
równiei i dający
próbki swego
pięknego barytonowego głosu. Bardzo ładnie, równym i nośnym gło
sem odśpiewał dwie nastrojowe
pieśni tenor Jan Wilga. Z nowych
śpiewaczych
twarzy zapamiętać
warto tenora Jana Mikałę oraz barytona Wojciecha Wróblewskiego
(równocześnie doskonale tańczące
go!); głosy o wartościowym
za-

barwieniu, naturalność w śpiewie.
Dowcipne pogawędki prowadzili:
Frall(:iszek
Makuch i S~anisław
Knapik jako starozakonni lwowscy
mlenezanie"" Kapitalnym radc1t
Strońciem byl Kasimien Różewicz:
charakterystyczny talent aktorski
szedł tu w parie z naJbardzlej chyba przekonywającym w tym gronie wcieleniem się w lwowsk1t po1ta6. No i nie zapomnijmy,
ie
cenny wkład w imprezę
wnosili
równiei soliści o tak snanych ze
świata opery I operetki nazwlska•!h,
Jak Barbara Barska, Krystyna Bebounek, Marla Choma, Ewelina
Chrobak, Jolanta Kacsorowska, Antonina Malan, Ewa Stengi, Stanisław Ziółkowski i In. Widać wyrażnie solidni\ pracę całego sespołu. Bo •pektakl wcale nie jest reallzatorako łatwy - i nie pozwala wykonawcom na dłużne chwile
wypoczynku.
JERZY PARZY~SKI
Opera I Operetka w Krakowie scena operetkowa "Tylko we Lwowie", śpiewogra w % ~zęściacb Wojciecha Dzieduszyckiego z lwowskimi piosenkamL · Inscenizacja i reiyseria Haljna Dzieduszycka,
kler.
muzyczn& - Marian Lida,
choreografia
. Ja<'ek Tomasi
scenosrafia - Barbara Ptak. P mlera prasowa: · 12 V 90.

