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Osma Lubclskl Wiosna Tearralna do-

Llie'qla korica, Wielkie ou,acje nalcżq się
Atrdrzejorvi Rclzh inorv i za ponrvsł imprezv
ijei rokrocznit clrganizację' Po raz koIejn;"
nlieliŚmy. borviem sposobuość obejrzenia
dokonań sceu licząc1'.ch się rv kraju.

Kl'akcrlski Tcatr Starv zaprezcntowai
lrrbclskiej prrbliczności . najnowsza sztuke
Słurvomira |vlrozka. ogladaj4c łYdorvv
(rv1'rez1.'scrowane przcz Anne Polon,r,'
i Jćlzctzr opalskice.o) nrusimv sobic jednak
rvciaż prz1,'pominać, żc oglądana rzecz jest
dziclcnr Nlistrzu. Gdvby borviem nic napi-
sal tego sam atltor Tanga, nie b1,łoby po.
rł'tldrr skupiać na ninl urvagi i rvytężać u.
ntvslu. Sztukrr przepelniona rozntowami o
śmierci. nic istolnego o niej nic mówi' Jej
przesłanie da się zamknqć lruizmem, ze
śntierć nie wybiera i dotyczy wszystkich.
,Ąle przyrvołvrvanie na rnyśl rego faktu ani
nie rvyrvołuje paroksvzmu strachu, ani ła-
_lodncj zgod1,', ani nie rerviduje dotychcza-
sowego slosunktr człorvieka do zjawiska.
Ironia (.}), kpina (')) są tu chvba zb1't słab1,.m
nclśnikiem idei, żebv porusz1'.ć widza' Ch;-.
ba' że .jej sens ukryt,v jest tak głęboko. iź
dotrzcć doń moeq tvlko wybrani...

Adan Hanttszkiewicz prz}'gotował
u'TeArrze -Yow1,'m w Warszarvie musical
tvcdług Gonlbrowiczir Cząber z Gornbra.
Z rrvÓrczości z nakomitc go Pisarza .'v.vkroił
skcczc, pozbarviając je przv okazji ca-lej
rnvŚlowcj jakości. Spiał je rÓżn1'mi gatun.
ktlrvrr piosenkami z odle.ełych sobie epok.
Do tcgo doclal jeszcze tancerki w neglizu -

nierÓwnym pod rvzględenl estet)'cznvm.
W w1'niku tych zabiegÓlv porvstała zu.
pełnie niesrrarvna całość. Cz.yzby i tym ra.
zem polrvierdziła się opinia. że Hanuszkie.
v,icz. dolad urvazanv z,J artystę kontrcxver.
sljnego - ..szkodzi" utworom...?

Przy okazji Wiosny odży}o zjawisko
,.chodzenia na aktorów''' Spektaklem pot.
rvierdzajqcvm je b,vla Kotka na rozpalo-
nym blaszanym dachu z Teatru Porv-
szechnĆgo (reż' A. Rozhin). Grviazdę przl'.
ciągajaca tłumy była IGystyna JanrJa, cho-
ciaż sam spektakl ..należy.' raczej do zna.
komitego duetu aktorskicqo: Henrvka
i Piotra Machaliców. Znakomici wyko-
naw,cv a takze sztuka należąca clo popular.
nego repertuaru teatralnego zapelvniła re-
kordową frekrvencję.

Wśród prezcntujac.vch się zespołórv sce.
nicznych az |rzy posfugirva'|1' się ruchem
j ako podstawo'uv,vnr środkicm'uvvrazu, clrcl.
ciaż każdy używa go rv innv sposób.

Gardenio i Celinda Wrocla,"vskic.i Pan-
tom im,v ( rez. [{enrvk To maszeu'ski) opiera
Się o ruch potraktowanv ilustracf nie, jak.
b1, pozbarvior)-V autonomii. o niektórych
partiach rvidorviska można b}' porviedzicć.
ze przed oczvma marnv animorvane kostiu-
my i rckrvizvty. Taki jest ptlczątek spek.

taklu. W pe\ł,nym momencie zacz\,Dt.
nużyć, ale kiedy ciało nlirn(lw rr'vzlr,alaja
sie z przl'tlaczajacer:o boqactsl nlatcrii.
optru,ieść- o niszczrcc.j .siIc narnictności
zys KuJ e szczera PrZeJ muJ aca \ł,Y|no\vg..

Bliższy gimnastvce sportou,ej .jest Tcatr
Ekspresji z Gdańska w1,'stalł'iajgc1'' Col|e.
ge 21 (tez. Wojciech lr.lisiuro). Forma tu

chciano pokuzac całe bogacrwo prob.
lemórv rvieku dorasrania. Jednak pervnc
przerysowania sce niczne sprarvilr'. ze kon-
strukcja psvchologiczna postaci ivvpadla
bardzo. naiwnie. a svnrbole postarv zmie-
nlalY slę w smIeszne pozY.

Lubelska Scena Ruchlr rv su,vch Po-
piołach jest jeszcze oszczędnie.jszu w nar.
racji. Elementv różn1.ch rechnik lanecz-
n.vch służą ru skompono'uvaniu *,r.smako.
wanYch plastycznie - czcsto rnetaforvcz-
nych - obrazórv.

To tylko czcśc u'y,darzeń lcgorocznci
Wiosny. Wr.darzcń . bo przecicz zarórt,trcl
spektaklc znakonritc. śrcc1nic, jak i .slirbe.
czy zgo1a gorsz+ce. które mclgliśrn'u- obe.j-
rzec bcz uci 4żl irvcj ko n ieczności j ezdzeniit
po kraju, zasługujżi lra to lniano. Lubelskl
Wiosna Teatralna to n'ielka okuzia przvs-
pieszcrncj cr.jukacj i realra lnej.

Nlagdalena Jankowslia


