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Wszystko, co naj...

od wietu lat Lubtin mia| Iłiosnę Łaraką
organizowaną przez Teatr im. Ju|iusza osterwy.
Dzisiaj' kiedy liczba instytucji przygotowują-
cych imprezę powiększyla się o Centum Kultury
i Akademickie Centrum Kultury UMCS ,,Chat-
kaŻaka,, oraz Urząd Miejski i Wojcwódzki w
Lublinie, przedsięwzięcie obralo nazwę bbeIskiej
Preniery Teatralnej. Idea wszakże przetrwala:
do Lublina sprowadzane są czolowe zespo|y tc.
atru repertuarowego i alternatywnego. Z koń-
cem roku teatralnego |994195 mieliśmy okazję
zobaczyć wiele z tego, co najciekawsze na kra.
jowych scenach.

Bylo więc pzedstawienie o najbardziej kon.
trowersyjnym zestawieniu formy i treści. Bo.
wjem widowislęg mrl")rczne In-shrri Sn}nla
to przywiezione przez Teatr Nowy w Poznaniu
jest opowieści ą,', o zag|adzieŻydów, którą ilu.
strują losy teatru rewiowego dzialającego ofi.
cjalnie podczas okupacji w getcie wileńskim.
Na szczęście Eugeniusz Korin, reżyser, autor
inscenizacji i plastyki ruchu, tak wyważyl pro-
porcje między grozą Ho|ocaustu a komizmem
żydowskiej mentalności, że uzyskane w ten spo.
sób kontrapunkLy f|ozy|y się na pzejmującą ca.

Byla najnowsza sztuka Slawomira Mrożka -
Milość na Krymie zrealizowana prz,ez Erwina
Axera w Teatrue Wspólczesnym w Warszawie z
kreacją Zbigniewa Zapuiewicza, który otrzy.
mal g|ówną nagrodę XxXv Kaliskich Spotkań
Teatralnych za najlepszą rolę męską. sam autor
tak mówi o swoim dzie|e: Jest to sztuka epicka,
osadzona konkrelnie. Chodzi w niej zlrówno
o milość, jak i o Krym. Ludzie są wymyśleni,
ale wszystko jes! realne, a po?! tyrn sq lam inne
j e s zc ze wy mi a ry. Mrożek swoje histori o zoftcz.
ne refleksje opiera na konfrontacji świata wy.
kreowanego przez Czechowa z rzeczywistością
ZSRR i początku Iat dziewięćdziesiątych, czyli
po rozpadzic mocarstwa. Zestawienie owo zna-
komicie ujawnia degradację narodu, postępuj ącą
sowietyzację Rosjan przeksztalcających się w
spo|eczeństwo mafrjne. okn:cieństwo ideoIogii
oraz jego dalekosiężne skutki pokazane są tu
jednak nie - jak najczęściej dotąd - pnez Pry.
zmat lagrowego cierpienia, lecz w cywilizowa-
nych pzejawach' poprzez rolę sztuki obarczo.
ncj partyjnymi zadaniami i milość, pod|egającą
wplywom ideologii. Komedia tragicua w ,rzech
aktach rozgrywająca się w |atach l9l0, 1928'
l99l pzedstawia Rosjan jako ludzi o wiecznie
rozdartych duszach, ale ten Psychiczny uszczeńek
ma za każdym razem inny wymiar. W pierwszym
akcie wnosi patos, w drugim budzi pzerażenie'
w tzecim staje się tragikomiczny. Tandeta dnia
powszedniego Federacji Rosyjskiej, pozbawionej
ciąg|ości tradycji, zmicrzająccj w niewiadomym
kierunku budzi w tym samym stopniu śmiech,
co strach.

By|o też naj|epszc przcdstawienie XX opo|.
skich Konfrontacji Tcatralnych - Klasyka Pol-
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-Jość dramaturgiczną. Duźa w tym rówaież za-
sluga muzyki i piosenek opracowanych pzez
Jerzego Satanowskiego, które oca|ając folklor
żydowski splataly go z aieza|eżnymi od niego
elementami w celny uklad kompozycyjny.

By|o widowisko uhonorowane Nagrodą Fun.
dacji Theatrum cedanense i miesięcznika,'TWój
Styl" za Najlepszy Spektakl Szekspirowski se-
zonu |993194 - Stracone zachody milości pny-
gotowane w Teatze Polskim w Warszawie paez
Macieja Prusa. Reżyser skorzysta| z tlumacze.
nia Stanislawa Barańczaka, które proponuje do-
skonale uwspólcześniony dia|og' obfitujący w
zabawne gry slowne. Drugim walorem scenicz-
nej realizacji jednej z wcześniejszych komedii

ra jest wyebp'onosanie znni,slowej aury
otaczającej Postaci. Wspó|tworzyly j ą kostiu my
7.ofii de Ines i witalność mlodych wykonawów.
Dzięki nim ś|uby czystości zlożone pruez m|o.
dego króla Nawarry i jego towaayszy z góry
stają się bezowocnym zamiarem, a ich chęć dos.
konalcnia duchowego podczas uczonych dysput
w męskim gronie bawi sprzecznością z eroty-
czną atmosfeą unoszącą się między szpalerami
strzyżonych żywoplotów.

ska'95' czy|i KĘtwa Stanislawa Wyspiańskiego,
zrcalizowana pnez Towanystwo,,Wierszalin"
- Teatr w Supraślu. M|odopo|ski tekst zostal opra.
cowany przez Piotra Tomaszuka, reżyserujące.
go spcktakl tak, by problemu nie pneslanialy
poetyckie ozdobniki a caly tragizm byl wydo-
byty jak najoszczędniejszymi środkami. Dyscy.
plinie sccnicznej sluży też skromna i ginąca w
mroku scenografia oraz monotonna melodia wy-
dobywana z liry korbowej. Na tym tle poslaci
dramatu zyskują wyrazisty rysunek. A|e najpet-
niej scenicznym życicm istnieje Mloda Joanny
Kaspcrek, kńrej aktorstwo jest lak natężone cmo-
cjona|nie, że potrafi oddać ca|ą uleglość wobec
milosnej ządzy,|ęk przed ludzkim i boskim potę.
pieniem, bunt pzeciw falszywym sędziom, poke
rę wobec praw wiary i znów wahanie w moral.
nej samoocenie, zatracenie się w pokucie' spokój
bIiski ob|ędowi. ona jest g|ówną silą tego spek-
tak|u wielkich wzruszeń ufundowanych na inte-
|ektualnej prc'cyzji reżysera, który podjąl kwestię:
dlaczego w chześcijańskiej kulturze tak malo
miejsca zaj muje kategoria przebaczenia.

Byl wreszcie recital najlepszej wykonawczy-
ni ubieglorocznego Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej we Wroclawiu - Joanny Kasperek. Tltul
programu z jakim wystąpi|a' Zośka wariatka
nawiązuje do wienza Ju|iana Tuwima, który zna.
lazl się w jej repertuarze obok tekstów innych
poetóĘ skladających się razem na śpiewany mo.
nodram.

Lubelska Premiera Teatralna pozwolila lu-
bIinianom poznać to, co decyduje o dzisiejszym
obliczu teatru.

Magdalena tqnkowska


