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do tych tekstów nadAr

pr zy jemną
melodyjilą
muzykę,
pozwalając aktorom śpie-\.V :·d<1eo
wkraczać w różne sytuacje.
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Komediowe damy
'Lidia
Bienias (pani Orgonowa) Elżbie
ta Gorzycka (pani. Dyndalska)
i
Barbara Medwecka (nanna
/rniela) są zabawne, despc>tycz. rre. abi'iolutnie ni eznośne. all'~ ni~
wy,grywp i<I jakby pełnych szans
aktorskich,. jakich dostarcza odrębność ty'c h postaci. Nie wykorzystuje również niuansów komicznego, powiedzonka Kapelana ·- dobry w rYsunku .sylwet -ki Andrzej Ilołaj. Huzary mają

jego

zagrały kolorem
barwne i strojne kreacje d am oraz dekoracyjne mundury · Huzarów.

na

tle

oszałamiająco

~-,„, NSCENIZACJ A . po. tęż. nej
Teatr. Zagh~
pow ieści
Ernesta
Hebia · dla u.czcze11ia swem ing·w.aya „Iiomu bije
~, go sędziwego wieku dzwon"
jest
przedsię' mam na myśli trzy'"
wz!ęciem
ryzykownym.
dniow y ju.bileuszowy przegl<i,d
Jej substancja -pp~rta ·na własspektakl.i - oderwał sporą częś ć
nych przeżyciach autora, korespub liczności od ulubionych wiepondenta prasy amerykańskiej
czornych posiadów przed tele'"' okresie Wojny ·Domowej w
w: zorami, skazując ją na późne
Hiszpanii
jest tak gęsta i
powroty do domu, · w paskudnej
v„idcwątkowa, że wszelkie skr6:pogodzie. Wierni widzowie, któtnwe manipulacje są okaleczeny mężnie zn,ieśli tę niewygod ę wraz z nieodłącznym „szumem informacji" spowodowanym przez styk rozmaite.go ~{a
h.mku . wrażeń 1 . ·konwenc.ii nie
dozn ali
chyba
rozczarowania,
ponie waż
różnorodność zw.ykle
sku:tec:rnie . prz~gania nudę · i
pozwala. poznać różne barwy
MARIA PODOLSI\A
teatralne j
rzeczywistośc i.
Nie
gasnąc a gw iazda Fredry i tym
razem u ży czyła ·swojego blas- w tym przedsta wieniti aktorską niem dzieła . Na . a.dapta-cję sceku . jub ileuszowej
premierze · przewagę nad damami, zwłasz  niczną powieści odważyła -~ię
„Dam i Huza.ró\V" · poprov.;adzo- czq kapitalny wąsaty Major -;..__ jedriak wybitna reżyserka Lidia Zamkow, dokonując w niej
nej :;r, wn ikl iwvm wyczuciem Bogusław Weil i Rotmistrz wi\tkow.
Powstalci
stylu epor.-i i galopującym tem- Jan Klemens 1 łąezący ·w tej roli wyboru
pe111 przez dob r ze znanego pub- elegancję z . żołnierską prosto- w ten sposob autonómiczne
Towarzyszy im z dzieło dramaturgiczne. Obecnie
liczho ści
reżysera
pamiętnych dusznością.
przedstaw i eń Zbigniewa Bog- należnym szacunkiem dla wyż na scenę sosnowiecką przyspod~ńskieg o, który
po paru la- szej rangi wojskowej szykowny sobił ad.aptację Lidii Zamkow re
Zbigniew Lera- żyser Jamisz Osh·owski, skratach
artystycznej działalności . P.orucznik
na sci:•nach
warszawskich
i ezyk. Soczyste w swojej grotes- cając znacznie rozwlekłość tel~
rodzajowości
postacie . stu oraz ingerując w ~olejn0ść
Wybrzeża pojawił się w rodzin- kowej
starych ordynansów stworzyli scen. Efekt przedstawienia jest
nym mieście.
Włodzimierz Figura · (Grześ)
i · niespodzianką, nowstat bowiem.
W
„Damach ·1 J:Iuzarach", Zygmunt Biernat (Rembo). W obraz czysty, o bai·dzo . suges.
wszystko j(~st poddane regule roli amantki Zosi · 7:>nrezento- tywnej wymowie.
Nie wyobraź.am sobie jednak
komizn:rn, smieszy szczególn-i e 1~ała się miło i bezpretensjonalzadziwiahcy antyfeminizm mło- nie młodziutka aktorka l\fałgo · te.go
efeldu
bez. ( znakómidego Fredry, ulubieńca kobiet rzata Adamczyk. Damsko-męs te.i
przestrzennej
scenograi bywalca sRlonóvv, nawołujące- kie przetargi' rozpraszają, swoim fii Jerzego Moskala, która sa·
go
do
rozsą. dku
osiwiałych świergotem .sympatyczne poko- ma w sobie two.ezy dramat. Oto
amantów -- panowie nie dajcie j6wki
Elżbieta
Laskiewic·i kryjówka pa1:tyzantów. Wśród
s ię zwa· rio wać , nie zamieniajcie , (Józia).
Krystyna Gawrońska sz.a ro.ści głazów górskich, nad
błogie go bezżennegp stanu
na (Zuzia) i. Oksana -Szyjan (T!'ru- którymi rozpościera się · niebiesrna.łżeńską
niewolę'! Przedsta- zia), obnosi również urażoną ka płachta nieba z jedyny11?
'wienia nie _ obciąża nowatorski dumę pełna godno~:ci Klucznica akcentem świetlistej bieli, sce ~
nograf porozrzucał fragmenty.
snobizm m im o pewnych zabi~~- - Elżbieta Trojanowska.
sławnej „Guerniki" Picassa WY··
gów
. ,odmładz aj ą cych".
.Tan
Autorka
scenografii
Alicja ławiane . z ciemności światłern
Pierzchała w swoim opr acowaAdaptacje , Lidii
niu ihkrustował akcję tekstami Kuryło całe to .towarzystwo punktówek.
w
skromne Zarnkow były komponowane nr.i
wybranymi z róinych komedii wkomponowała
Fredry, .zaś Bogumił Pasternak wn~trze wiejs~iegó dworku, aby zasadzie kadru filmoweg.o i ową
f;.~ urządził

t~~
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Przez surową atmosferę par- chuligar1skich R.zymiąn, zostały
tyzanckiej codzienności przewi- wzbogacone muzyką i przy jej
mctne
sylwetki
partyzantów ja s~ę romantyczny wątek mi- akompaniame11cie rozwija si~
lub ich grupy stylizowane nn·- łosny uczucia młodziutkiej akcja oraz prezentuje . się . cab
larsko ukazują się w świetle Hisz'panki Marii i ameryka'ń galeria uciesznych postaci, . któreflektorów i znikają. Tekstowi skiego przybysza Roberta. Ową re wprawia w nieustanny ruch
podawanemu przez aktorów to- milość hez dnia jutrzejszego, pilnując ich charaktery styki rewarzyszy przejmująca muzyka nad którą zawisła śmierć, przed żyser: Mieczysław Daszewski ni~
Stanisława. Uad\vana, wywodzą
stawiają przejmująco i subtelzawodny w układzie i doborze
ca się ·z motywów hiszpańskich nie choć bez sentymentalizmu farsowych sytuacji.
Pierwszy
pie.h ti, dźwi~ku kastanietów i -- Elżbieta Laskicwicz - deli- akt jest trochę nudnawy; natoszumu przelatujących samolo- katna, krucha Maria i Jacek miast w następnych zaczyna si~
tów.
Hrzostyński, aktor bardzo inte- zabawa przeskakująca ze sceny
Nurt psychologiczny sztuki, resujący, pO raz pie1rwszy oglą na
widownię,
Ro· zbrajającą
potraktowany lap idarnie, polega dany w tak skomplikowanej, naiwność profesora Owidowicza
na zderzeniu róźn yc h postaw dramatycznej roli bohatera doj- manifestuje w różnych odciemoralnych ludzi wplątf,lnych w . rzewającego . do ostatecznej de- niach Jacek Meawecki, w jego
cyzji.
groźną, piękną małżonkę wcie- ·
l)anut" Knosała projektantka la się powabnie Barbara Medkostiumów · potrafiła z przy-tłu  wecka, ich pełną słodyczy córmionej gamy szarości i niewiel- kę Anulkę gra Małgorzata Adam
kiej ingerencji czerwieni wy- czyk, naton1iast druga córka
dobyć plastyczne walory. Przed Madzia ..,._ Krystyna Gawrnf1ska
stawienie składające się z krót"- ukazhje niezły terriperament w
kich obrazów
zyskałoby
na burzliwych scenach zazdrości o
spójności,
gdyby
niektórym swego ślubnego m ał żonka EmiS (~e nom (zwłaszcza w II akcie)
la -- Jacka. Hrżostyńskiego. Liodebrać ich rapsodyr:iną statyc?:- dia Bienias rolą Gosposi, biei!łej
apokalipsę
Wojny Domowej
nrść i nadmiar patetycznej rew łacinie' pomnożyła swoją ko ...
zmu:;;zonych w obliczu · at.aków toryki.
lekcję
barwnych komediowych
wroga do desperackich decyzji.
postaci.
Przybysz z Ameryki Hobert
UZYCZNE;J krotochwiJordan - alter ego sarnego HeNie milknie śmiech puhliczl.i „Porwanie. -Sabinel{"
111ingwaya - nie jest koinmiinie trzeba reklamy, ności, gdy na scenie pojawi-a
stą, lecz przyłącza ·. się z . prze· ponieważ
rozśmieszy
się
pyszna figqra dyrektora
. kon.ania do partyzantów · przeła
ona jak sądzę nawet
teatru
Strzygimuj ac nie bez trudu ich nieuf- ni)większych ponuraków, choć wędrownego
Ni.eodp-"lrty
ko- ·
noś6 · i podejr zliwość. Akcja t.o- nie jest · to śmiech z chwytów Strzyckie,go.
mizm i swoistą malowniczośó
cząca się wok61 wysadzeni.ił mofarsowo...:komediowych sżczegól.:. tej ąylwetki kabotyna wydobystu ujawnia zar;ówno bohater- nie wybrednych. Widz jednak
wa znakomicie nie przekrącza
stwo jak i · słabość . charakterów.
nie ma czasu na zastanawianie jąc l ni rażu granicy dobrego
Piękną
sylwetkę
Pilar szorst- się
. bo każda scena zapowiada
ldei. dzielnej kobiety
ludu n.ewe spięcie i;ytuacyjne i po- smaku Mieczysław f,ęeki, który
w tej roli jakby specjalrlie dl~
stworzyła Elżbieta. Gorzyckl!L z
wikłania rodzinne. Humor • staniego. n.aoisanei obchodzi 3l'i-ledużą s'Uą wyrazu. Właściwie . to rej
wiedeńskiej
farsy
braci
ona przew9clzi garstc.e pa r ty- Sr·hoenthanów wydałby się za- cie swojej pracy aktorsk iej.
Galerię śmiesznych post.ac! , kt6~i:ant6w I dzięki niej ·zwalczy w
n~:wne bardzo zwietrzały, · i;!dysobie tchórzostwo . Pablo, który bv nie znakomita przeróbka q uzupełniają w. swoich . rolach
\v osobie Janusza Ostrowskiego Jt1liana 'l'uwil11a, zapewniająca Wiktor ł'rończyk i Antoni Biegarcr.yk oprawiła
plastycznie
znalazł pełne.e: o ekspresji od.. Sabinkom"
długie
życie,
a Małgorzata Schubert, Man:ena
twórcę . Wśród postaci partyzanteatrowi niezłą kf:tsę . Perypetie Drabek-1\fikuła dobrała i' opratów wyróżniają się stary Anzelmo w zadziornej, ·ale riie poz- poczciwei:>:o p rofeso·ra laciny, któ cowała miłą dla ucha muzykę,
ry zamiast poprawiać zeszyty
bawionej ciepła i humoru inter llCZl'l iÓ W napiSc1ł okrutnie gra- Wszystko 1· świadczy, że jubileu-szo.w y zes t.aw sztuk długo oozop retacji And.rzcja Hoła,ja, Au ..
fómańską
sztukę o
porwaniu stanie na afiszu 'l'eatru Zagłę
. gustin - Zhignie~a J,era(!zyka, ni,eszc zę snych
Sabinek
przez bi.a.
C:ygan
Rafael
Zyf.ll.n unta
Biernata . i . nieeo taje rnniczy
Karkow - Mieczysława Łęckie
14~15 lutego 19&7
TRYBUNA ROBOTN.l'CZA
str. 3
go.
filn'owo.ść podkreśla w SWOJ.:!J
r~ż.yserii Janusz Ostrowski. Sa-
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