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Teatr Współczesny w Worszowte wystąpił z premierowym
przedstawieniem dramatu Augusta Strindberga pt. „Gra snów"
w przekładzie Zygmunta lonowsklego, w retyserii Macieja Pruaa, ze scenografią Ewy Sto·
rowleysklej oraz współpracującej
1 nią Joanny Radzkiej, z muzy.
ką
Jerzego
Soto nowskiego.
Przedstawienie teatralne snu w
twórczości wielkiego dramaturga
szwedzkiego było następstwem

Strindberga
, "
n Gra snow
poprzedniego okresu, pobytu w
Parytu, gdzie ulegał często chorobłlwym urojeniom. Pisząc „Grę
anów" Strindberg działał łwio
domle, usiłując, jok sam oświad
czył „naśladować
pozbawioną
związku, ale z pozoru
logiczną

form• snu".
Tak zresztą pisze we wstępie
do aztuki: „Wuystko moie się
zda~, wszystko jest możliwe i
prawdopodobne. Czas i przettnei\ nie istnieją. No niepollOmym tle rzeczywi stośc i wyobrałnla kreśli
i haftuje nowe
WIOrf,
mieszanin~ wspomnień ,
przety6, swobodnych
fantazji,
abturdalno•cl
i lmprowizacJI.
'ostocl rozszczepiają •I•, mnolq.

nikną,

toz)ałnlają.

utrwaloJą,

zacierają,

Rządzi

nimi tylko
)ldna łwladomoU - •wladoMOU łnlqc:ego i przed nlq nie
tajemnic, nie mo dla niej
•11odnokl, akrupułów, prow„".

„

Tall W jest i na ecenle TeaIN W1p6łcze1nego, w którym
„tyaer uwagi Strindberga potraktował z powagą I przebztalclł w seri4 krótkich scen·
•wizji sennych, dialogów pomię·
drt wlcraczojqcyml postaciami.
A Jest tych postaci duło, rói·
nych ludzi, dziwnych, śmiesz·
nych, tragicznych, strasznych,
plączących si4 w tiulowych pła
szczyznach, z jaki.ti uformowano
została sceno. Kapitalne rozwią
zanie scenograficzne odgrywa w
przedstawieniu decydującą rolę,
pomaga aktorom · w ich sennej
wędrówce. Z
tych wędrówek,
rozmów, które raz rozbrzmiewa·
Jq pełnymi myślami, drugi raz
zaś
rozmazują się w niezrozumiałych wątkach w miarę rozwijania się „akcji" coraz bar·
dzleJ rozumiemy gorzkq Ironię
Strindberga, sarkazm, żart, Ja·
klmi rozprawia się z własnymi
niewątpliwie przeiyciaml.
Narrację tej opowieści
sce·
nicznej
prowadzą
Joanna
Sic:repkowsko Jako Córka lńdry
I Cezary Morawski foko Poeta.
I choclai nie ma w tej prze·
dziwnej
sztuce
Strindberga
głównych ról, nie sposób nie wy.
mieni~ kilku „Interpretacji sennych",
świetnie
uchwyconych
wśr6d
nich
przez
aktorów,
Krzysztofa Wieczorka grajqcego
rolę Adwokata , Henryko Borow·
sklego joko Ojca-Rektora, An·
taniny Gordon-Góreckiej wystę·
pującej w roli Matki.

Twórczość dramaturga szwedzkiego
foscynuje 1 odmiennośclq
tworzywo teatralnego, bog(Jc·
twem przeżyć, pięknością slów,
•wietną konstrukcfq akcji. Jego
utwory, w których zoworł przede
wszystkim swoje tycie I pasję, z
jakq przez nie •lę przedzierał,
przeżywojq dziś renesans.
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