
P RZED dwutygodnik 
„T eotr" swoim cyklem „Któ
rędy no scenęł" dal wyroz 

powszechnie panującym w środo
wisku ludzi teotru niepokojom, co 
óo stonu i Hczebności kodry aktor
skiej naszych scen. Okazało się, że 
rzeczywiście nie jest najlepiej, że 
wyższe uczelnie przygotowujące ak
torów, wypuszczają na rynek o wie
le zo molo absolwentów w stosun
ku do potrzeb teatrów. Podczos 
gdy dyskusjo wrzola, gdy wskazy
wano na wiele róinych przyczyn ta
kiego właśnie stanu rzeczy i wy
tyczono drogi wyjścio z impasu, 
Studio Aktorskie przy Teotrze Mu
zycznym w Gdyn.i obchodziło swo
je dziesięciolecie... Dyrektor Ba
duszkowa, nie po raz pierwszy zre
sztą, wykazała dalekowzroczność, 
wybiegającą o wiele dolej w przy
szłość, nii: inni jej koledzy po fo
chu. 

To pierwsze w kroju przyteatral
ne Studio Aktorskie wypuściło juź 
kilkudziesięciu absolwentów, którzy 
z powodzeniem zdoii egzomi.n przed 
komisją Ministerstwo Kultury i 
Sztuki i procują obecnie w macie
rzystym teotrze lub no innych sce
nach w całej Polsce. Nauko w stu
dio obejmuje kształcenie w zakre· 
sie aktorstwa, tońco, wokolistyld, 
umuzykalnienia - nie wspominając 
o innych dyscyplinach - i trwa 4 
lota. Zojędo prowadzą artyści i 
specjaliści z Teotru „Wybrzeże", 
PWSM I Szkoły Baletowej. Co bor
dzo woine - młodzi kandydod do 
zawodu aktorskiego od pierwszych 
już miesięcy znajdują się na sce
nie, bowiem nauka odbywa się tu
toj przy jednoczesnej procy aktor· · 

sklej adepta. W wypadku niespraw
dzenła •i•, Jest czas no start w In· 
nym zawodzie I nie ma niepotrzeb
nych, a często gorzkich, rozczaro
wań. 

Ponlewai: adepci grojq na sce
nie już od pierwszego roku, toteż 
na przedstawieniu dyplomowym stu
dentów Ili roku (rok IV jest ju.t ro· 
Idem stołowym). którego premiera 
odbyło się ubiegłej niedzieli, wiele 
było znajomych tworzy, ole o nich 
nieco później. Najpierw o samym 
se_ektoklu - jest nim inscenizacjo 
,.Zi•łonego gila", sztuki Tirso de 
Molinr w przekładzie i adoptacji 
Juliana Tuwima, który powstał pod 
artystyczną opieką dwóch pedago
gów studio: Urs1uli Mordzewskiej 
i Henryka Bisty (tegoż samego). 

Historycy literatury zoliczojq Tir
so de Moffnę do trójcy wielkich 
hiszpańskich komediopisarzy złote
go wieku, umieszczając go zazwy
czaj pomiędzy Lope de Vegą o 
Calderonem. „Mniej płodny niż Lo
pe de Vego, mniej głęboki od Cal
derona, przewyższa obu bezpośred
nią znajomością ludzkich namięt
ności I psychiki, zwłaszcza kobie· 
cej. Góruje też nad nimi iskrzącym, 
błyskotliwym dowci'Pem i swawolną 
ironią" - pisał o nim jeden z kry
tyków. „Zielony gil" nie jest uzna
wany za jego najlepsze dzieło, lecz 
jest to utwór najczęściej tłumaczo
ny I wysłowiony, przynajmniej w 
naszej epoce. 

A jest to komedio o zawiłej In· 
trydze miłosnej, w której główną 
rolę odgrywają damsko-męskie prze· 
bieronki, prowadzące do zabawne· 
go quł pro quo, które się oczywiś· 
de dobrze kończy. Rzecz cala wy. 
stawiono jest na Scenie Młodego 
Widza I takie podejście do sprawy 
wydaje nri się najsłuszniejsze -
tm„ i:eby dla młodzieży grać od
powiednio dobrany repertuar „do· 
rosły". Przy czym chodń głównie o 
koncepcję. mniej o ten konlcretny 
utwór. 

RolWO!anlo nad tym, ay „Zlelo· 
ny gO" Jest okUfOł tym utworem, 
którego Sc.na Młodego Widza po· 
trzebowała najbardziej, pozostaw· 

my tym rozem no uboczu. Chodzłlo 
bowiem głównie o sztukę, która sto· 
nowiłaby sprawdzian umiejętności I 
toientów wokalnych, aktorskich I 
tanecznych młodych adeptów. A ta 
nodoje się do te'Qo dosyć dobrze. 

Gdybym mogla na owym przed
stawieniu dyplomowym stawiać stop 
nie, postawiłabym następuj4ce: 
ogólnie, za całość - dobrze, nie
którym z aktorów - bardzo dobrze. 
Te ostatnie szczególnie należą się 
łr9nie Pająk - Donnie Dionie, ak
torce o ciekawym glosie I sporym 
talencie aktorskim oraz Lechowi 
Wierzbowskiemu, którego Coraman
chel był chyba najlepiej zagraną 
postacią całego przedstawienia, ole 
to i dzięki Tuwimowskiemu wierszo· 
wi tokże, który doje wspaniale moi· 
liwości zdolnemu aktorowi. I o tych 
włośnie m. in. młodych aktorach 
wspomniałam na początku, jako że 
zna ich już przecież publiczność 
T eotru Muzycznego z poważnych I 
udanych ról w innych spektaklach. 

A w „Zielonym gilu" dobrze ze 
swoich zadań aktorskich wywiązali 

się także: Bożena Remelska - Don
no Inez, Jolanta Seideł - Donna 
Ciaro, Adam Kaczorowski - Don 
Martin. Nie można także nie wspom 
nieć o Krzysztofie Kolbie - chociaż 
to dopiero student drugiego roku, 
występujący tutaj gościnnie - któ
ry brawurowo zagrał swojego gro· 
teskowego Don Ricarda. 

„Zielony gil" w Teatrze Muzycz· 
nym to spektokl „niby próba". 
Wskazuje no to pierwsza scena, jak 
i dowcipne kostiumy Władrsława 
Wigury. Bo rzeczywiście jest to ge
neralna próbo przed startem w 
dorosłe zawodowe życie, w którym 
należy życzyć młodym adeptom po
wodzenia. 

ALEKSANDRA PAPROCKA 

-Teatr Muzyczny w Gdyni -
Tirso de Molina „Zielony gil". 
Przekl. I adapt. J. Tuwim, 
muz. Andrzej Markowski, ople 
ka artystyczna: Urszula Mor
dzewska i Henryk Bista, kler, 
muz. Leon Unger, scen, Wła· 
dysław Wigura, choreogr. 
Przemysław Sliwa, ukl. szer
miercze Zenon Bester. 
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