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C.K. Norwida w . retyserii ludzi" ('l'eż. Tadeu,sz
BradeTadeusza
Jurasza
zrealicki) utrzymane bylo w konzowane
zostało
jako tywencji sytuującej się na popowy
·przyklad
teatru
graniczu teatru jarmarcznego
aktorskiego.
Grane
w
ui brechtowskiego, .zachwycało
proszczonej scenog.,.afti Kaziogromną lekkościq. Widownia
mierza
Wiśniaka, w mroczbawita się znakąmicie śledząc
nym, niezwykle akustycznym
celne sformulouiania podawane
wnętrzu Muzeum Architektuprzez Warwaję Aleksiejewnę
ry, wymagalo
zarówno od
Dobrosjelow (Magda Jarosz)
aktorów jak i widzów ogro'T!ti Makare
Aleksiejewicza
neao wysiłku intelektualn go.
Diewusz
a (Kazimierz BoTrudne, zawile strofy nor
rowi
z groteskow11m niemal ·

N

Starym

tragizmem. Pointą, a zarazem
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