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P rzyzwoitośt dziennikarska Londyn' s k 1·e mp lg dużo obcięto. Ale i tak to co 
nakazuje w pierwszych slo- 't' pozostało daje pojęcie o stylu 
wach atwier(lzić wzorem Brechta i o wspanialej mvzyce 

wszystkich 1zanowanych re- k k k • • G I " Kurta Weila. Muzyka ta na-
cenzentów krakowskich, że W ra 0WS JeJ " ro esce pisana specjalnie dla „Opery" 
Brecht był wielkim pisarzem, tak się z nią zżyła, że oba ele-
a teatr jego rewolucyjnym był. psychologicznym mistrza- Nie, chodzi mi po prostu o to, m;nty stanowią już jednr1 ca-
A „Opera za trzy grosze" pro- stwem i dużą dozą humoru, żeby udowodnić, iż są takie ' losć. • 
rokiem teatru tego była i po Oprócz powierzchownej ak- sytuacje sceniczne, gdzie lal- Ze zespoi „Groteski" to 
raz pierwszy pokazała na sce- cji .świetnie zrobionej z pun- ka walkowerem zwycięża ż'IJ- zdolni lalkarze o tym ostatecz-
nie lumpen-proletariat prze- ktu widzenia roboty teatralnej wego aktora. nie wiedzą nawet gołębie na 

robiwszy sztukę XVIII-wiecz- autor ma dużo do powiedzenia A trzeba wiedzłeć, że lalki z pla~u Mariackim, ~le że 11? 
nego pisarza angielskiego w najważniejszych ludzkich „Opery" odznaczają się niezwy- razie potrze?y zespoi ma tez 
Gaya, .co stało się w 1929 r, sprawach, a w dodatku mówi i klą urodą sceniczną i potężną dobry głos ~ słuch to bardzo 
~,więc do rzecz~; Czy war- to w ten sposób, że nikt niP · porcją życia. Lidia Minticz r.enna nowosć. . . . 

to ts~ d~ „Groteski na przed- posądza go 0 chęć moralizo- wyposażyła je w tak charak- Trze!Ja by cos napisac o pu
sta~ienie „Opery za trzy gro: I wania. terystyczne twarze, dala im s~czegolnych aktorach. Al.e co, 
~ze . Warto. Wa:to wz!ą.ć tez Jak wyszła „Opera" w inter. tak świetne figury i szatki, że ~ie.dy .naprawdę wszyscy aq 
zonę lub . męza: te~ci~wą, pretacji !alkowo-ludzkiej, bo nie sposób wyobrazić sobie cze- swietn~. . . 
szwagra, d~ateczki od 3akicl~ś , wraz z kukiełkami gra para poś lepszego i zabawniejszego Zam_iast . t~go mili Czytetni-
1~ lat w .g?rę, a ~awet 1.:~p~ć żywych aktorów? Chyba nad- jednocześnie. cy, kt?r.zyscie doczyt~li ~o te-
bile.ty gosci.~m, ktorzy wlavme spodziewanie dobrze. W ogóle Kazimierz Mikulski z bar- go mie3sca, pomyslcie 3ak to 
m~ią prz~1sć do nas w pła- kukiełki poruszane wprawny- dzo malej ilości przedmiotów trudno być aktorem - lalka
skim .z~miarze gry w karty mi rękami potrafią dokazać potrafił wyczarować nastrój rzem._ Tr~eba mówić, śpiewać 
lub pieta herbaty. nieraz więcej niż żywi akto- 1 wnętrz, w których toczy się i tanczyc ~rzy~ajqc ciężką 

.'1 dlaczego warto poświęcić rzy. Mianowicie potrafią one akcja. lalkę w wycifjgmętych rękach, 
wieczór „Grotesce"? Dlatego, rzeczy, z którymi żywi a kto- I Reżyseria Zofii Jaremowej a. nigdy n~'e ma się tej po
że „Opera za trzy '?rosze" jest r zy majq trudności, i>o reznl- ciekawie wyodrębniła dwci dna w1.erzch?we3 .sat-y_sfakcji, że 

'uroc~ą sztu~ą. Akc3a toc!y ~ię tat może być sztuczny, ckliwy, widowiska. Jedno _ historia widzo.w1~ :na3ą ich. twa~ze, 
w srodowisku londynskich tub wprost niesmaczny. Ku- Mackie-Majchra rozgrywa się że zdJęcia ich są gdziekolwiek 
mętów. Występują i król ban- kielki mogą się wieszać na wśród lalek, drugie - piosen- rep~odukc;wane, że o aktorce 
lytów - wytworny Mackie- szubienicy, pokazywać znie- ki, w których autor ma tak ktos powie np. „gra do banł, 
Majcher i kró~ ż~brcików Jo- kształcone kikuty rąk i n611. dużo i tak trafnie do powłe• ll!e ~o. za n~gi". 
natan Pryszcz t piękna Polly i bić się i wyzywać, a nigdy nie dzenia wyk•onują żywi aktorzy Idzcie więc na „Operę za 
groźny komisarz policji i „ta- będzie to naturalizm. Nie zna- (Halina Skaza Le8zek Kuba- trzy grosze" i klaszczcie co 
kie panie". w.~zystkie postacie czy to, broń Boże, że w wy- r.ek). ' nalmniej za trzy złote. 
autor nakreślił z praw~ziwym konaniu aktorów tak będzie. Ze słynnych song Brechta ZASTĘPCA 


