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20 lat Scen
!ani1 nozrcji rszczególnych przedstawień. ostatnią prcmicę Mądzi-
ka (S7czelinę) również komcntowal, i to bańzo pocliebnie. ieraz ze-
strwia dorobek Sceny Pla:;tycznej z p<lszukiwaniami rakich grup
,,Gardzjenice'', ',Sejny'' czy |eatr K4,Ńiana Lupy, aby k<lnfroniu|ąc,,Gardzjenice", ,,Sejny" czy teatr
osnml ecla zlaleźl miedzy nimr .osułgnlęc|at miszy nimi jakieśstyczne. lrz-v żle ocenianej przez

kiwaniami takich grup jal
Lupy, aby k<lnfrontując ich

niego kondycji teatru alternat.vrłlego w wyurieniónych zcspolacń do.
srrłga te, którc 6xlnosz-ą jego oryginalność, głóunie poprzei w?rcwa-
dzenie w obszar ich dziala.ri .ly*'iolu <lbcego tełltrowir'' Pey. okaz1i
wyptywąwłPryYl Ę9ruJzŹny nie po raz pien,vszy, problem tatralno.{ci tego, co
robi Mądzik. Czy to w ogóle jest teatr! bruszcz-vnski mz^strz;yga pow ogóle jest teatr..' Grusz.rylish nlz^strz,yga go

nierą iż ru dzia]anie zast4>ione jest ,,dziirniemPoz)tywnie stwierdzenierą iż ru dzialanie zastĄ>ione jest ,.:.'' .. -^l-.E..----..- jest światlo i mroŁkolejni pńdsnwie-Jesr swlauo I mrotc KoleJne pacdstawie_
ierająqmi wyniki badań. prowarjzonych
łcia i śmierci.życia i śmierci.

w obch pozbawia ro święto mcga-
Iomańs c rńłlei n:llllru

.frzydniowe 
obchoJy furaugun:je 

""^ 
ś;d;;'l'ini" p-', t,.

pruf. dr. hab. Boląslawa Bartkowskiegtr w KoŚcietc Akademickim.
Drugim punltem progldJt,tu a zlra7rm uroczysĘm otwartiem jubile-

uszujest konccrt pod dyrekcją Kazimierzr Górskiego. Sfuchamy łaqz-
len Rogera CallneIa. A pcniewaz emucje sterowane muzyką sq tak waz-
ną cz-ęścią przrdstawicń.Mąrlziką ten konceń zdaje się u-afnie wybranym
prc-Iudium tcrlrłIncgo święra- Rz*zywlscie wychoJzimy wzruszeni.

Skończyla się 'Ą|lty!!o|u]. Dr:cho<lzi 2?" czy|l - wqllug Progntnu .

Piątek. Rz,cczywiście zXwie.cilo slońce. Sa.L4 w której ma się uJby.
ukie-

3?:
szczyński . mlody, ale jakżn|ieąc1 się już bytyĘ laórcgo opinie wyra.
7,ane w ,,Tygulniku Powszcchnym'' i ,'R'es Publice'' wielc wazą w usta.



Plastycznei

im. .|. osterwy Antygoną Sofoklesa.
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o"'", zas lu gu j ą na

Impreza na póImctku. Pierwsza prczcntacja autorskiego spektaklu
Mądzika Tclnicnie z 192 roku odznacza się wyjątkowo ja.sną lol'acją
scenicznego obrazu. Dominują w nim przypudrowane mrokiem biele i
szarości, jakby w rym teatrze zwlóconym,*u śmierci'' wyjątkowo od.
kryte zosta}y radośniejsze perspekrywy metafizyczne. Symbolika tego
przedstawienia zdaje się mieć szczególnie wyrazisry zvi4zek z religią
chrześcijańsĘ

Po nim propozycja zgoła odmienna - koncert Agnieszki Fatygl. Ak-
ccnt ubanł.iajqpy calą uroczystość i uwalniajągy ją z zamknięcia w wą.
skią niejako 

''branżowym'' Ęgu. Amatoów jest wielu.
Późnym wieczorcm kolejna atrakcja dla teatromanów. TeatrWitka.

c*go z7akopanego gra Dr. Faustusa w reż. Andrzcja Dziuka Zespól
glośny' przedstawienie zauwłżone przez |aytykę' wszyscy chcieliby to
znbaszyć. Udalo się jednak Ęlko nielicznyrn Nad ograniczoną do 50
osób liczĘ widzów czuwa ńedomna ochrona przeciwpoźzrowa z Teatu
im. J. osterwy. Mnie się ńe udaje.

ostanri dzień. Pod datą 
',trzynasry'', 

ale to njc ńe musi znaczyć.Po.
goda popsula się przrrieź' nie z tego powodu. Nad Lublinem wisi po-
chmume niebo. od rana czuje się serrność.

Sesję otwiera esej dt Elżbiery Morawiec Wędrówki po transcenden-
cji. Jasny wywód autorki rozświetla uochę szarość poranka Sura się

się na nią zestaw fotogramów Srefana Cicchana, który z aparatem to.
watzyszy Scenie Plasryczlcj od pocz4tku jej isnrienia. Są też fotogra-
my Andrzcja Johną wspóĘracująpego z teatrem sporadyczrie.

Polożone na obrzcźlach Kalinowszszyaly muzeum siclskie w majo-
wej szacie, Zelono, Wygrrcowane alejki. Kwitrie bez i niezapominaj-
ki. Jest na czym oko zanzymać, a i tłum oczekujących na wejście wiel-
koświatowy. z"cryna jednak lcopić deszcz. Na szczęście dyrektor Mu.
zeum Lubelskie go 7amek Zy gmllnt Nasalski kończy okolicznościowe
gratulacje. bigniew TaranieŃo, znany krytyk sztrrki zWanzawy, mówi
kńtko a dowcipnie, szefowa dworfot jako gospodyni wręcza Mądziko.
wi kwiaty i już chronimy się w środku. Znowu larpka wina i rządkiem
wokót sali. Zdjęcia dokurnenfują kolejne przedstawienią ale same też
są licząpą się bełcją arrysrycaną

l jeszcz'e raz powót rra xsję' gdzie w micjsce nieobecnej prof. Ircny
Slawińskiej wysąpił k' Marian Lewko'

7łtaz potsm oflcjalne zar*nięcic sesji w rektoracie KUL. Tempo
jubileuszowych atrakcji nie slabnie. o 19. pokaż Szczeliny, najnowszz-
go spektaklu Sceny Plastycznej. Pzedstawicnic, które, być moż,e,, znz-
mionuje pewicn przelom w sztuce Mądzika" polegająpy na przywróce-
niu cialu aktora elementarnej autonomii.

O 20. gra Teatr,perevo" z St. Pctcrsburga. Podobno podbili Za-
chód Ciekawe, co to jest ten ich Jeździec' Wiele osób na rozdma.l, bo
wiadomo, że spelctakl zachcdzj na |Yspółcucie Provisoriurn. Tzeba
wybierać. A tu jeszcze o 20.30 koncert muzyki wspólczesnej, któremu
towarzyszy wyst]awa malarstwa tłszka Mądzika. Wiele osób wie, że
na KUL.u objawil się jako malarz, a]e ma]o kto to widzial. To bykl
prz'ercieżL 5 lat temu. Więc też bierze pokusa Kto rnniej stalecny -
biegą opuszczając po kawalku zk^+bi imprezy. Sam jubilat stara się
dyrygować systemem opóźrień jak światlami w swoim teatrze.

Renary Przemykudaje Ńę wystuchać wlaśnie dzięki awaryjnemu prze-
sunięciu jej wysĘpu w okolice godziny 23. Jesteśmy wszak jednym
wielkim jubileuszowym towarzystwem. Kawiarnia Artyscyczna,,Ha-
des'' wita publiczność szampanem ,5a kosa organizatora'', co zawsze
prryjmowane jest z nieodmiennym entuzjaanem. No i juz piosenkarka
śpicwa swoje trocĘ bulwersująpe tckstem pioseŃi z towarzyszeniem
zespołu o niespotykanym instrumen[arium.

Kiedy wokalistka zmęczona bisami schodzi ze sceny, na salę zacry.
mjąwjeidżnśwózki z przepięknie ugamirowanyni zaką5kami. To już
naprawdę ostatni punlc programu... Magdalena Jankowska

fot ze spektaklu Suzelina, St,efan CieÓan
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