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Dobtz,e] że bylcl
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przedst8wi.ń m bicżąco skla.
dali rccwcnci',s.todaru'' i,'Kuńe.
ra.'Toteż Ńe Ędę czynić tego raz
jszcz!, w n8dzici' ż. arómo me
spektaklc, jak i omówicnia, są świe'.
w Pamięci milośnlków tei lztuki cząt
natomiast na kilka r€lleksii nieo ogól.
niejszycb.

Dla uspokojeBia obaw o prowincjo-
nalny chuakter,,Wiosny" przylpminam
ob€cność rewe]acii ostatnich dt Jea.
nów teatralnych - ,'sztukmjstra z Lu-
blina'', prz).wiezimego pęez wrclaEk:
Teatr wsŃ|clesny' o insceniacji JaE
szurmiejE mówiIo się i pisaIo'ostatŃ.
mi c6y tak wielc, i to w Eipochlcb-
niejszym lonic, że udzial te8o pr4d.
slawienia musi być aliceny do czyn.
ników nobilitujących lubcIskie przed.
sięwzięcie kultuB.lre.

Ma t€n srEk!a.kl swoią klasę' choć, po
mojemu' zubaża treść lit€rackie8o pier.
wowzoru' Jakoś mar8iMlnym proble.
mlm rtajc się tu 5Ńr Jaszy Mazura
z Bo8im. Dopiero od śmierci Magdy
i sceny wielkiego monologu bobat€r. -,,Sztukmistrz" Ebiera Sirge!o%kicgo
klimatu i septyk w sposób prawdzi-
wie przejmujący odM jdu jc w sobie po.
k6ę, a r DĘ Wą botlłmść. Wcześ.
niej sp€ktakl wlaściwie dzieli się E
dwie róMolegle części; widovisko rr
d4Jowc, opań. M starlnnie odterzo.
rvm i porymjącym wida żydoBkim

, Przy-ffivy,
songiem

do slów A8nieJzki oliśkici, co Mdr.
ie pradstawicniu wymiar melodrmatu.

Przyjechal| - zobeczy|iśm' i pEy.
naimici wiemy' źe nie ma doskonalo-
ści absolutn€j, tak w życiu, jak i M
sceilc.

Drugim,,wiclkotealraln)m" dow@em
,'Wiosny'' by|o,,zaBla' to jęszcze Ez''
Woody Alleu. Rfeg łobil Adam Ha-
nuszkiryicz w Centrum Sztuki Studio
w waFzawie. samo mryisko reżysera
obiecym|o.nnóstwo atrakcji. z szoka-
mi cywillzacyjno-technicaymi wtącz.
nie. Tymclasem nic takiego nie Bstą-
pilo. a llrycao.komediowa historia tró j.
kąta malżeńskiego po prostu nas a-
chwycila. Doskonaly tekst, bogaty war-
sztat reżyserskl, zEkomitc aktorstwo
Gabrieli Kownackicj i Wojciecha Ma-
laJkala, wspomganc pnez zgrabnc i
dobne śpiewając. dzieweyny w etrak.
cyjnej scenogralii - to tyte, ile po-
trzeba, by powstal wielcc satystakcjo-
nuJqcy widzr produkt.

wymienifjąc pozycje Bjglośnicjsze,
nie srrcsób apomnieć o ''Kompl€k!iePońnoy'a'', przygotowanym przez akto.ra Teatru studyjnego,8] w ł.dri.
wpĘawd.ie to ssma k9iążka Eobilr
najwięcej ha|asu, rylaszca wśród tych.

któęy widzjcu w niej wyĘąic gproś-
n.Ę opowiattkę crotom1nA. N. 5zcż4.cie
w monodramic slawomirr OlsaBkie-
go bohater j6t wi€lowymiarowym elo-
wieki.m, pEedc Bzystkim buntui4cym
się pErciw więzom żydoBkici kultury
(wmiąioncj z domu roddme8o) i
wciąż prEz ni. anlcw8lanym, widzącym
wszyltkie.stosurki między ludźrni j3}o
relacje żydoBkcgojow9kje.

Mials więc lube|ska imprea ,swoie,jakż. mile dzisi8j widdane, akenty ży.
dowskie. I w tym nie aalazl2 slq poza
obowiązuiącym karcncm.

Jci€l.i iuż o tendffijach l modach'
lo wańo wspomnieć o dffiatulBi'i r.-
dliŃki.j' driś dopicro odkryw8ncj t

alclor'caycli !DJów, bprllmy d. u
śmiEbu z bylc czgo, bylc rymbolu m-
szei reczywisto{cl, wpl€clonei w !p.k:
takl. Pomdto '.szlu!lat!Ę *Ttpa'' jelt
interesującą relle|łslą o tEtEe jsko
sztuce umomoścj, a podopiecmych Ma-
cicja Prula c*bowla oltomE Ł!li.
wość wykon'wc4.

Powiedzialo siq o jednej szkol. akl,or-
skiej, naldy i o dn8iej. zóńł PwsT
! Klakowa pokaal Jwnr KsĘ'rilekę
Burgundl,'' przygotomną pod kierun.
kicm Jen.8o stuht-t wy'tęp odaucąt
!ię prśJrh .rktonkla8o miosla. Dra-
m.t Gombrovi@ g'mr8:sl od 8łto-
rów gkuplgla, dobrci dykcjl ong v!-
Jtudiow.nych w nrjmicjlzym dc{Łlu
grotcskowych 8c5tów. l tik lo !o!t.lo
4grenc.

Do ketc8oril dcbiutlnckich przćd'ta-
wleń motn donucić lub.lskie,.Po.
oblednlc irrazki'., wyr.żyśromne
prEt Jackr Gie!@k8, tel pomyślane
jako pEedrt:wLnic mrstslowa Trud-
no po ccMzym prz€dst.wieniu wy-
Ń3wić mlodym rh'orcm wlalciwc ccn.
arkl' slr moźu optymirtycznle sądzić,
źc ! wi.lu Ędzic w tąt'E pciechł'
B w róź'orodnośd !ita.-

Byto o stswlijqcycb pierulz kroki,
to ĘIgt trzbr o e}omltoścl8ch nc-
!r.i reny. Jedn. t Ńch - Bomena
wilhelml.io _ wldńculmy w,'Emi.
gnntach'' Mrożłr. onł A,ł" t w|8ści-
lwie zgryml tię, lg nic pred soim
pąrtnerm rglcavm xx (DmieDa.
nięckl), o u8dĄial8by tle{ć sztuki,
alc wpr6t pEed publiąoóclą. widle.
llłmy ud8wi3 !mi8s! aktoNtE' wil-
htlmiemu ''w}Tho&Ą.' u'&lcy pNscy
(!EtE Dyme), w mlnicturrc aJ po-
c.uł się niclwo}o.

No, e baltion nszct dobrei lradycji
t.rtnlnej - s|8ry T€atr in' II. MG
dEejeukicj t Krskom? Dal rcĘ po-

pclnc ddwtDścl t!rN.Ł9u.]n7ch i psy-
cbolo8lcaych kikóę. cbybŁ M d}ugiqr anucą w Knkili! trkie k@!a-
rrcJe.

PoniPrź tc.tr !ńpó}lwoEy publle.
ność, o rrl.j taet dów kukr" o8ólnle
lzKz bloĘq prrybyvglr tfumie' e.
komici. Eiatujqc sĘ w tym' co rj-
lepe..Y'tcdy nawel pŹlca między
rzĘdeml byly dobr;m punttrn obser.
wacyinyn Nl@ilo rkrz6lr rtano-
wilr dlr mnir widoEia ,,cł!atkl zata'',
cryll ttudsckl. któE do Dledama.u-
ws'2na bylr a M jtBżl'wą. TĘL
casm studmci buzyli rtln przdd-
ń&wicnje ok|ukami w nie{fitrjnnym
mieJrcu, m wszvttł(o leegowrli .mic-
ctt€m lak na ,Podwie@Jtu przy m;.
kro{mi€''.

Ponadto ns plmo rnsa pubuBość
mą kult obŃknjowo. \r'yltarcrylo wĘ.
gów z łch purt8Elym mulBlm'
rtabym woLalnic, chaotyczrym w che
rogralii l nijakim w wykoEnlu t.ń-
cr. pru.drtrwionym prz ze!ńl w moc.
no sl.tySoMnJch kosuMrch, bY a-
fundować tm oklerkl ru ctohco. Czy
nlc a dużo kurtuuji?

cią8l€ wyclą8łn M wlcrz.! nicdo.

nĄ imprczą - już óod8żby popnćz
to' ź. w o8ólr byl..

s|.tmir ot,z2wki w ,,Kąp,l,ek'b Pot!bv,4.
Poł. Ronurld 8tow|ą Ml3ddoue JrŃowrŁa


