
'URA o KULTURA--
Nowe sztuki po .lskie _ 

Pngrzeb ,rek~izytów 
POSPIESZNE życie współ- I mniej zachęcająco, jak nietru

cz·esne - powiada Jaru-

1 

dno odgadnąć, prezentuje się 
sław Abramow - rodzi sylwetka reprezentanta becko-

tęskno tę za dawnymi czasami. wej dyplomacji zaleszczyckiej. 
kiedy wskazówki zegarów bie- I A inne? Cóż. sam chętnie słu
g'.ly znaczl'1ie wolniej i pono spo- I cham opowie.ści w których u• 

I 
kojniej. Że jednak czasu cof-

1 

tani grud ::--iadzcy wjeżdżają 
n,ąć nie . sp·osób. kontentujemy konr~o do sal · restauracyinych 
s-11ę nam1astkamj powrotu · do „Krolewsk1ego dworu". ale czy 

I jagodnej przeszłości : kuplljeJl)y I z tego musi w yn ik. ać. że ,Jegu
/ ,s<łmowary i staroświeckie lich- ny" - jak o nich mówi na sce

lt /tarze otaczamy się lampami I nie ex-dyplomata Teodor -
r/ naftowy mi, hodujemy wąsy . ·. i 

1 

są aż o kilka punktów lepszy. 
czupryny jak pradziadkowie, mj rekwizytami? Tak proste 
nawet w piosence preferujerny I to nie jest: jednak Abramow -
dawne romanse i sentymenty . pisząc komedię - korzysta o-
Stopniowo. cor'az ciaśniejszym czywiście z prawa do uprosz-
kręgiem. otaczają nas rekwizy- _czer'l. 
ty prżeszlości - tej dawniej- ) Napisal z.reszta komedię rze-
sz.ej i tej bliższej - mieszcząc cz.ywiście zgrabna. . może nie 
w jednym dzisiejszym ·czasie 

1 

olśniewająca aż, ale efektowną 

I 
dw.a. lub nawet więcej czasów. teatralnie (co podkreśla jeszcze 
Sądzę że w iernie tu referu- ,rekwizytornia" scenograficzna · 

I 
ję punkt wyjścia. na który m I ~la. lgo.rzaty T~e~tler), w voosa
Abramow oparł . swą nowa .

1
. zoną w d1alog1 pisane d la akto-r 

sztukę .,Klik-kłak„ (jej prapre- rów. w których zna lazło s ię 

~
~~,4-a ....... _sci-~ b~iaoz.a .... 1"="!3~-.?..&k~.\"'A~~b :-. -;;p i ę_ć.~T. -~ 
Warszawą) . Autor sam uważa I role d ałv aktorom możliwość 
się za świadka dawnych cza- I stworzenia pełn ych. wyrazi
sów. za weterana (Co prawda - stych sylwetek. wyposażonych 

I 
tylko ... studenckiego ruchu te- ,. w niezbędne rysy charakte r .v-
dt rc.lnego z lat pięćdz.iesiątych), st.v_czne; mn.iej tylko udaną, j 1.-

1 ale · to mu w ystarcza, by kos sztuczrne do zabawnego 

I 
przyznać sobie moralne pra- I tar'lca szkieletów doczepioną 
wo do sformułowania „mi- postacią jest ów współczesny 

I 
tu samowara" i, w kon- . młodzieniec (Wojciech Stockin
,sekwencji, .- także do roz - I ger), który przycho<lzi pod ko-

l 
bicia go na naszych oczach. W I niec akcji i uda.ie. że wnosi do 
końcu bowiem wszyscy dobrŹe sztuki nowe i n i esłychanie głę-
w1emy, że napierające gwał-

1 

bokie znaczenia. . . 

I 
town.ie rekwiz'yty przeszłości~ Dyskretna reżyseria Wandy 
to nie tylko ów samowar, nie Laskowskiej sprawiła. że istot-

' 

tylko niewinna. lampa Lukasie- I n. ymi oohaterami wieczoru są 
wicza i nie tylko sławna ak- aktorzy: Renata Kossobudzka, 

I 
tówka sprzed parunastu lat. To która rolę Ko·r. nelii · oparła na 
również mity, które wyznacza- nieprzemijającym wd ~~ięki1 ko-

, ją postawy i 'zachowania. Ko- biecości. Mieczysław Stoor, 

I 
rzystając z przyznanych sobie który . zagrał ex-pułkownika. 
praw Abramow wyprawia im rocznik 98, „z wyobraźni" i, jak 

I 
- mitom i rekwizytom - efek- się okazało, niezwykle z.abaw-· 
towny pogrzeb. nie. Wieńczysław Gliński, któ-

1

. „Klik-klak''. jeąt komedią sa- ry paskudną sylwetkę Teodora 
tyrycz.na. zabarwiona wszakże usztywnif wytwornym ischia-
delikatnym rysem sentymentu. sem. wreszcie Wiktor Nanow-

1 

Abramow różnicuje oceny. ' sk. i, który zaprezentował dow-
Wśród swych rekwizytów na cip z cicha pęk. Czego chcieć 

maturgicznvch, miejscu umieś- Teatr Mały, który dziś nazywa 

I 
czołowym. ze W?-ględów dra- więcej w ogórki: niegdysiejszy 

cił żartobliwy portret przedwo- I się Kameralrty. 
I jennej _,luksusowej kobiety" -

swoistego magnesu. wokół któ-
rego wirują figury weteranów 
7. różnych roczników i genera
cji, kształtujących dawnieis:zą 
i bliższą przeszłość Polski. Naj-

Teat r Kameral ny, J . Abramow 
Klik-klak . Reżyse ri a Wanrla 
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