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Szanowni Państwo,
spotykamy się dziś w teatrze, który jako najstarsza scena
muzyczna w naszym mieście - pięćdziesiąt lat temu - siłami znakomitych artystów przybyłych z wileńską Lutnią, dał początek
muzycznym kontaktom z najwspanialszymi dziełami mistrzów
operetkowego gatunku. Naszą ambicją jest aby obecny zespół
Teatru Muzycznego w Łodzi tradycję tę godnie kontynuował.
Pragniemy aby cały sezon 1995/96 - jako, że jest jubileuszowy - był odświętny i artystycznie satysfakcjonujący. Nic więc
dziwnego, że długo nie mogliśmy zdecydować, którą z kilkudziesięciu operetek - w większości granych już na naszej scenie zaprezentować Państwu na inaugurację jubileuszowego sezonu.
Wybór padł na „Bal w Savoyu" Paula Abrahama. Powodów jest
kilka„.
Po pierwsze ta „musicalowa" operetka - ze znakomitymi
przebojami i swingującymi rytmami - raz tylko gościła na naszej
scenie, więc z pewnością warto ją przypomnieć.
Po drugie - o czym mamy nadzieję Państwo sami się przekonają - w naszym młodym zespole bohaterowie operetki Abrahama
znaleźli znakomitych odtwórców zarówno wokalnych jak i tanecznych, co w przypadku tego specyficznego dzieła ma ogromne
znaczeme.
Po trzecie wreszcie - wierzymy, że doświadczeni w gatunku
realizatorzy, którym powierzyliśmy dzieło Abrahama - spełnią
Państwa artystyczne oczekiwania.
Dzisiejszą - jubileuszową, 160 premierę - pragniemy dedykować przede wszystkim tym, którzy przez pięćdziesiąt lat tworzyli
historię Teatru Muzycznego w Łodzi. budowali jego pozycję
i artystyczne oblicze. Dedykujemy ją również Państwu - wiernym
przyjaciołom Teatru. których - mamy taką nadzeję - nic zabraknie
przez następnych pięćdziesiąt lat!
Życząc Państwu wiciu artystycznych wrażeń, relaksu i wspaniałego nastroju zapraszam do Muzyczncgo-Savoyu, gdzie już za
chwilę rozpoczyna się wspaniały bal „.
Wiesław Ostąjski
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operetka w trzech aktach
muzyka Paul .Abraham
libretto Alfred Grunwald, Fritz Lohner-Beda
przekład Leopold Beck, Michał Ślaski
prapremiera Berlin, 23. 12.1932
premiera polska Warszawa, 30. I 2.1933

Wystawiony w 1932 roku ttB.41. W 14"0~Utt był ostatnią właściwie operetką nawiązującą do klasycznej tradycji Straussa,
Lehara, Kalmana. Abraham wprawdzie w pierwszym swoim dziele
(„Wiktoria i jej huzar") zastosował jeszcze obowiązującą formułę
ognistego czardasza, żewnych cygańskich skrzypiec i węgierskiego
krajobrazu, jednak już i tu zostały „ubarwione" modnymi w początkach naszego stulecia rytmami. Instrumentacja zaś bardziej
nawiązywała do stylu broadwayowskiego i jazzu niż do tradycji
wiedeńskiej i berlińskiej.
Największe jednak zaskoczenie przyniósł „Bal w Savoyu".
Abraham wprowadził w nim na scenę wszystkie niemal najmodniejsze wówczas tańce, a wśród nich: slow-foxa, tango, shimmy
i foxtrotta; nic więc dziwnego, że natychmiastowy aplauz publiczności miał zapewniony. Mimo, że libretto „Balu w Savoyu" nie
odbiega daleko od operetkowego stereotypu, to znakomicie uzupełniają je pełne uroku melodie, które w krótkim czasie stały się
przebojami. Wykonywane przez dziesiątki interpretatorów sprawiły,
że w Jatach trzydziestych naszego stulecia nuciła je cała Europa.
Pierwszymi w Polsce odtwórcami głównych ról kobiecych
były w premierze warszawskiej: Loda Halama (Daisy) i Tola
Mankiewiczówna (Madeleine).
na podstawie: B. Grun - „Dziej e operetki ., - PWM , 1974 (red.)

P4Ul. .4BR4H.4M (1892·1960)
Był naturą skomplikowaną: fantasta, epikurejczyk, melancholik
ulegający depresjom, hipochondryk; powierzchowny, lecz pedantyczny; apodyktyczny i sceptyk; gnuśny i popędliwy. Imponujący był
jego muzyczno-dramatyczny instynkt i talent do tworzenia popularnych melodii, a wręcz rewolucyjna, o lata wyprzedzająca swój czas
technika orkiestrowa.
Do operetek i przebojów doszedł Abraham przez solidne
wykształcenie muzyczne w Konserwatorium Muzycznym w Budapeszcie w latach 1910-1916 i liczne utwory kameralne i symfoniczne, które jednak nie odniosły większych sukcesów.
Przełomem w życiu Paula Abrahama było objęcie w roku 1927
funkcji dyrygenta w Operetce Budapeszteńskiej . Tu powstała jego
pierwsza operetka „Wiktoria i jej huzar" (1930), dzięki której zyskał
natychmiast popularność.
Po sukcesie swojej pierwszej operetki Abraham przeniósł się
do Berlina i tu obok licznych muzycznych ilustracji do filmów
powstały następne dwie operetki: „Kwiat Hawajów" (Die Blume von
Hawaii; 1931) i „Bal w Savoyu" (Ball im Savoy; 1932).
Wyjazd do Wiednia - po dojściu do władzy Hitlera - przyniósł
trzy dalsze utwory, o mniejszym już znaczeniu: „Przygoda w Grand
Hotelu" (Marchen im Grand-Hotel; 1934), „Jaina" (1935) i „Roxy
i jej drużyna" (Roxy und ihr Wunderteam; 193 7).
W 1938 roku Paul Abraham wyjechał z Europy na Kubę,
a następnie do Nowego Jorku, gdzie jednak sukcesów już nie
odniósł. Załamany psychicznie w 1946 roku został umieszczony
w szpitalu psychiatrycznym, skąd po dziesięciu latach przewieziono
go do Hamburga, gdzie zmarł w 1960 roku.
Najlepsze spośród utworów Abrahama utrzymane są w stylu
operetki rewiowej, z wielką wystawą. Wzbudzają sporo zastrzeżeń
swoim eklektyzmem (fragmenty liryczne do złudzenia przypominają
Lehara, instrumentacja - Pucciniego), ich zaletą jest natomiast
bogactwo inwencji melodycznej i wprowadzenie do operetki
europejskiej rytmów jazzu.
na podstaw ie: B. Grun - ,.Dzieje operetk i" - PWM, 1974 (red.)

Akt pierwszy
W willi Arystyda de Faublas tłum gości oczekuje powrotu markiza i jego
żony Madeleine z podróży poślubnej. Kiedy wreszcie pojawiają się zakochani
nowożeńcy, wzruszony kamerdyner Archibald podaje stos depesz; przeważnie są
to gratulacje, życzenia, powitania, ale - jeden telegram zaniepokoił markiza. Poleca
Archibaldowi popro sić do siebie swojego przyjaciela, attache poselstwa tureckiego, Mustafę. Jemu dopiero wyjaśnia tajemnicę depeszy: oto dawna przyjaciółka
Arystyda, tancerka Tangolita, właśnie dziś wezwała go na bal w paryskim Savoyu.
Kiedyś, w dniu zerwania, podpisał jej oryginalny czek - nie na pieniądze, lecz
właśnie na .. . wspólną kolację . Tangolita dzisiaj postanowiła ów czek zrea li zować .
Mustafa decyduje, iż mimo że jest to pierwsza noc z Madeleine w ich własnej
willi, Arystyd musi dotrzymać słowa i pojechać na bal, co więcej - razem z nim.
Dla Madeleine postanawia znaleźć jakąś wymówkę.
Tymczasem przybywa serdeczna przyjaciółka Madeleine, Amerykanka Daisy Darlington. Mustafa, który miał już sześć żon, zakochuje się natychmiast
w Daisy i postanawia raz jeszcze stanąć na ś lubnym kobiercu . Daisy ignorując
zaloty Mustafy śpieszy do Madeleine, by wyjawić jej swoją tajemnicę : Jose
Pasodoble, najmodniejszy kompozytor przebojów, którego piosenki śpiewa cały
świat - to ona! Namawia Madeleine do pójścia na bal w Savoyu, ponieważ właśnie
dzisiaj zamierza tam wyjawić światu ową tajemnic ę.
Arystyd - jako pretekst - pokazuje Madeleine depeszę od Pasadoble, rzekomego starego przyjaciela, zapraszającą go na bal. Madeleine i Daisy udają, że nie
domyślają się kłamstwa . Pozwalają panom j echać na bal. Daisy również obiecuje
przybyć, by spędzić wieczór z zakochanym w niej Mustafą. Madeleine natychmiast
postanawia dać nauczkę mężowi. W salonie mody zamawia odważną i ekstrawagancką suknię, by w Savoyu zawojować świat!

Akt drugi
Sale w Savoyu wypeł nion e gośćmi. Wśród towarzystwa rej wodzi Tangolita, zaś Mustafa zabawia s ię w otoczeniu swoich sześciu byłych żon, z którymi
serdecznie się przyjaźni .
Pojawia s ię Madeleine - w maseczce, tajemnicza - skupia na sobie spojrzenia wszystkich panów; także Arystyd, zaintrygowany prosi ją do tańca , flirtuje,
a Madeleine wyjaśnia mu filozofię życ iową, jaką przyjęła na dzisiejszy wieczór:
tylko miłością chce żyć!

Wśród kolejnych gości zjawia się Daisy; polubiła Mustafę i chętnie mu
towarzyszy, tym bardziej, że Mustafa szaleje z miłości do niej i wiele sobie po tej
znajomości obiecuje. Arystyd spotyka Tangolitę i odchodzi z nią na kolację, do
gabinetu nr 8, co podpatruje ś ledząca go Madeleine. Nie może zrozumieć, co jej
mąż widzi w tej tancerce, dlaczego porzucił ją dzisiaj dla tamtej ... Pierwszym,
którego ma pod ręką, jest nieśmiały, stremowany, niepozorny aplikant, Celestyn
Formant. Madeleine przejmuje inicjatyv„ę: idzie z nim do gabinetu nr 9, prosi
kelnera aby informował ją na bieżąco, co dzieje się pod ósemką, i z Celestynem
zamawia, mówi i robi identycznie to samo, co jej mąż za ścianą gabinetu.
Tymczasem bal w Savoyu osiąga punkt kulminacyjny: na estradę wychodzi Jose Pasodoble, czyli - Daisy! Wszyscy są rozentuzjazmowani, a Mustafa zaskoczony, lecz oszalały z radości: natychmiast się Daisy oświadcza i - o dziwo
- zostaje przyjęty!
Największa bomba wieczoru ma jednak dopiero nastąpić . Oto - w ramach
„konkursu sensacji" - do mikrofonów podchodzi Madeleine, już bez maski.
Przedstawia się i wyznaje, że właśnie ... przed chwilą zdradziła swojego męża!
„Tysiące kobiet czyni to potajemnie, ja wyznaję otwarcie. To jest mój rewanż!".

Akt trzeci
Nazajutrz w willi Arystyda, gdy Madeleine jeszcze śpi, jej mąż i przyjaciele nerwowo analizują wydarzenia ubiegłej nocy. Cała prasa pełna jest sensacyjnych relacji, a Madeleine stała się bohaterką dnia. Arystyda natomiast
interesuje tylko jedno: czy żona powiedziała wczoraj prawdę! Zdradziła czy nie!
Madeleine nie mówi o tym ani słowa i postanawia wyjechać. Arystyd telefonuje
do adwokata z zamiarem przeprowadzenia rozwodu. Zamiast adwokata przyjeż
dża jego aplikant. To ... Celestyn! On nie poznaje Madeleine ale ona - informuje
Arystyda, że to właśnie jest pan, który spędził z nią noc w gabinecie. Wściekły
Arystyd chce wymóc na Celestynie prawdę. Ten jednak milczy jak grób. Daisy
wpada więc na podstępny pomysł : oświadcza Madeleine, że Celestyn wszystko
wygadał, że szczegółowo opisał, jak została jego kochanką, podał nawet kolor jej
bielizny... Madeleine tego już nic wytrzymuje: - To kłamstwo. Nawet nic
pozwoliłam mu się dotknąć!
Arystyd zachwycony tym wyznaniem prosi Madeleine o przebaczenie i...
oczywiście je otrzymuje.
na podstmvie: L. Kydrynski - .. PrLewodnik operetkowy" - PWM. 1977 (red.)
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kierownictwo muzyczne TADEUSZ KOZŁOWSKI
reżyseria DANIEL KUSTOSIK
scenografia ANNA BOBROWSKA-EKIERT
choreografia JULIUSZ STAŃDA
kierownictwo chóru ROMAN PANIUTA
współpraca muzyczna

ADA'.\1 J ASI ŃSKI
asystent reżysera ADAM KOZIOŁEK
asystent choreografa KAZIYIIERZ K.'\OL
step A'i NA GĘ BA LÓW~A

prnJi:kt graficzny programu
projekt) kostiumó"
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