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,rernclownil historiatt
D kwietniB ttie.Źącego roku tlziała
w- Lublinie no\ł.a Placówka ktrlttrralna. o któreJ powolaniu ctonosił'a
w srvolm czasle ,.Kamena"
..Kamena" - Lubelskie studio
studio Tegtralne.
Teatralne- Tworzą
Tworza Je ze.
społy powstale w polowie lat tiedemdzie.
siątych l postadaJące Juf ustaloną lenomę
ną scenach kraJowych
,,GruOa Ctrtvilowa'i,.wiztt
rium" or.rz .,T6atr .,Sce
waż stud|'o nle ma cha
rowego,. wyrnlenione.' zespoly sporadyćznle
poKazuJą slvoje pFŹedstawlenia,
eo tym
tat..r-[e j sklania do o<{notowania każdcgo
wysĘpu.

1{-- listopada, po powrocie z yystępów
w Norwegil I SzwecJi, ,,Crupa Chwilowa"
Spek",
-Prezen
takl
to
ptetnierę
mtal Ra
ć po t:
stotnych
stafutony
w poweJ

rekwizyty. Jak ta połączona w Jedno rn5.
tzynka do mtęsa l latsrka. w przedstewle.
nlu doskonale widać e(ekt dążnoścldo
kondensactl znaczeti kążd€go
maksymelneJ
.prz3dmiotu. NaJznakomltszym
tcgó pE'ykladem .lest *ene finelorva kledy z zleRrl
wylaniaJą się dzwony. których serĘr Ę.
ludzklml Blowamt. Bekwlzyty tak wykorzystane przestaJą być dekoracją w konwencJonelnym rozumienlu. a stają slę nle.
mal dcamaus persona,e. Nawet pro6ty znĄk
wlzualny zeczyna tu być. znacząc]rm noŁ
niklem trścl. Tak też s-wmbolem nlellczącego slę w temtyclr okollcznośclaclr b.o.
gectwa fyd.ólv staJe się zloty kolor bu. -.
tów. garnka, puszki. zestawiony z czernią
lch ubrań.
obydwle częścl..CudorvneJ hlstorii'' od.
b.tera. slę tnaczeJ. o ile pierwsza. sklarrla
widza do ernocJonalnego uczestnictrva. to
druga zmusza do tntelcktuelnego odbioru.
wymaga go rozszytrowanie rzeczywlstośol
zakodowaneJ w tormle symboli. odwolutą.
gych 6lę do polskleJ filstorll ostatnicEo
pólwlecza. Twórcy przedstawlenla zełożyli
chyba dużą śwtadomośćprocesó.lr dzieJo.
wych wśród odblorców. która pozwoli zro'rch w htstoTeatr Przed.

rzeczywistość

;ni'.ti".ło'f;lE:

cego Etsje
śę w tel svtu3..
ńa l[e - ..Cudorvrra hlstoriA''
o kondy.
rsalną prżypowieść
.w
kolo lrislorll.
wpisinógo.
RrzyszTo! Bor oułkc, kie.rłjusnil< or

t1Jstueznv,,Grupv. CĄwi|ousej,, w
spe*takht rC ud,owno .Ir istoric"
Fet. Archlq,um
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