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Buch w tertrne

liczĘ
tE od dzisiej już' pods$owuiącmieścc,
i.-ent*yct' iotiońtr w n$zym
Lubclskim
mawia się o
""iu'l-iv.-i"
z.e]ę.biu-r"at'.tn1m. J-a\Ę dla potwidapnie.ailłnoici tcJ opinii Lublinowl przybyl

:e*a jeaen 4!Ńl'
i"it. wizii i

i.a*

utworzony przez bylych cy'on.
Ruchu. wlrściwy debiut scrny

Dru8ą pozycją w dorobku g'rupy kieroEnci przez

Mi.oslawa olszóu'kę jest ',Bolero.'_ jmpresja ru
cho*.a jnspirovąna muzyką Maurice Ravela. Jes|'
to prad5ięwięcie ańystyczne oparte bedzjej na
pomyśle scenogralicznym niź na związku ! tańem Udzial wnź.ń wirElnycb. uzyskanych nic.
konwenc'ona]ną aranżacją przcstrzeni teatralnej,
iest nieporóWnie większy od wywolanycb este.
tyką rtlchu, czy nawet nicks.e3lionowaną urodą
lńuzyki. Pamięc owego lalkakującego widoku, ,iaki
rozbIysl naglc w puslcj, niematcrialrcj cicmności

_ chlodnego, świetlbt€8o i mgicznego obrazu
wynosi się jako nrjiltolniejszą wartość piętnajto.
mi!utowcso poka4.

Próbq więksaj cdoJcl.8|ębszr.| w praslulu,
jest trlsic r koLl vidowllko ruchovo-paloml
Inice oplrta M motywach malarstw! Edwarda
Muncha atylulryana -Poploly". (Pomy!l tytulu
wydeJc !i! Dictb't tfzłśuwy, 8dyż obciążon7
jelt innym tt lJm tlotMnicm). O ,,Popiolach"
możn8 powicdzJcć' Ł Jgt to pnedltawicnic jed.
ncj pŹpiękncl
cbybr w powgechnFn od.
czuciu na m|eo'ctn'.
to tisfużyl ,'duct podwodny'',
podca! któr.to Pu|'u'{cc śqiatlo lak wlpslalc

Fo.oof 4!id : Uvs|duv .,w io|| . Męćmle?:a',, któ|a |ovof zv'zvlą pr:eg|ądovi tepeftulv L!.
bctJklch lcolróU. Jedno- : Iorm p'o3, i pol:ukiWń Teol'u scąa RlchĘ
Pot. AD.eol zl.bl.L

ibudorlvalo tlębię !cenicaą, jGdntześnie odreal|liając.ią i tancerz'. w dodatku lo%rrysz'la lc.
mu psychedcliczna muzyka. sąsi.duhce ! tą 3c..
w charaktcr4
tlą solistyene popisy utrzymc
tańca dyskolekowe8o na płakim' bud:o konkrct.
nym, oJlro 4rylowanym tlc tracily !wą Pllyjność
:. mialt das3Ć pożądany Brtyttyq|c dekt IoL
trstu, buduily tylko t€lknoĘ a tamtym,'widzlL
dlcm". Carem obraz odzytlirl
Jeszca nl moment p@zj. i piśkno, glE4c w ruoku wygaranych
w
uwa8ach
o kffipozycjl.
t.8o
r.flektorów. oprócl
spektaklu można podnicśćarzut zbyt mcchanlcL
pr4platania
!ię
dwu plŁ
nello nalĘpstwą lcen l
nów w raz ustalone' kolcinośc|. Ulatwllo to, co
prawda, narracjĘ, al. od pcmcgo momenlu trGhq

nużyIo..
sumując: iak na iylko tlochq ponsd Ń|roc4e
jltni€nie trzy premiery to niema|o. Tym bardiei'

źe 9 onc w ca|oścl dzicłcm crtonlców zcspolu (od
reżyserii i choteogratil ai po scenolralię i ko!tiu.
my). w każdym t przedstawleń daie się wyróżrić
chcby ieden wykrEczający poBd praclętnośćpo-

mysl realizowany w 4akomity stEób, co dsje

iż asŃl dopr8cuje się
o w)tównuym, wy'okim pozią

podslawy do przypusrcłń,

wkrótcc.I€kt'ów

A
lttyka krźdej r prc4nlacjl m.
dzi nadziei, żc jest to lkutkl.m p6'u}iwań twór.
czych. wpi..l.!ych w program styttyąy sceny
Ruchu;,,Posejkujmy taklch tom vtpowiedzi
.tnięnych, w których pE Ęt*rystanl€
'óŁ
nych tccht}ik ruchu. pla5tykl, koloru, świa|la oraz
muz)'ki nadamy tealrowl kny chrakter. wńo.
go
w
wutoócl''.
nowc
id€
l
;acimy
mie.

odmicnne

Magdrlcnr Jrnkoxske

