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HISZPAŃSKIE 

ZdMd•: 
MACIEJ B. BRZOZOWSKI 

rowe obyczaje h1szpańsk1e1 wsi zaciążyły na życiu 

Yermy 1 one też wspołtworzą klimat i aurę sceniczną 

tego utworu. Balet „ Goya" mający przedstawić zar1-

sowane fragmentarycznie losy i przeżycia malarza. 

który jak wiemy wdawał się w romanse i intrygi 

dworsk ie. iest w zasadzie ciągiem żywych obrazów 

scenicznych . ktore maią się ułożyć w dramat życia 

artysty na tle epoki. jakie) dawał też wyraz w swych 

dziełach . W rol i młodego Goyi. zakochanego 

Na ten w1eczor w Teatrze Wiei kim składają się dwa 

balety niezwykle oryginalnie pomyślane i skompo

nowane przez polskich twórcow. Jeden na kanwie 

utworu .Federica Garcii Lorki. który zainspirował 

autorkę libretta „ Yermy" Marię Straszewską Drugi 

zatytułowany „ Goya" iest zupełnie samodzielną 

próbą znalezienia widowiskowego wyrazu dla scen 

z życia i twórczości wielkiego· malarza hiszpańskie

go próbą na jaką pokusił się tworząc libretto tego 
baletu Mirosław Sujko . Oba maią ambiqe ukazania w księżne) Alba (Barbara Kryda) tańczy Jerzy Kosja

w teatrze tańca dramatów ludzi uwi kłanych w trudne ' n1k. Sceny zbiorowe są komponowane tak. jak gdy-
by byty przeniesione z płócien Goyi. Wspomaga te 

obrazy dodaje im ekspresji. a czasem i nią przesyca 

pro1ekc1a autentycznych dzieł malarskich i grafik 

w1elk1ego Hiszpana. Całości towarzyszy hiszpańska 

muzyka baletowa Manuela de Falli 

sytuaqe psychiczne. moralne. obyczajowe. W „ Yer

m1e' tytułową rolę kreuje tancerka Anna Staszak. 

Jest to dramat w1elk1e1 m1łośc1 i wielkiego zawodu. 

ktory ;9dz1 w konsekwencp pełne pas11 . rozcnwia

nia. wloudzenia uczucia nienawiści i zbrodnię. Su-



zaciążyły na życiu 

1at i aurę sceniczną 

y przedstawić zar1-

przeżycia malarza. 

romanse i intrygi 

żywych obrazów 

.yć w dramat życia 

też wyraz w swych 

oyi . zakochanego 

ańczy Jerzy Kosja

' wane tak. jak gdy

&oyi . Wspomaga te 

sem i nią przesyca 

alarskich i grafik 

rzyszy hiszpańska 

li 

Nr26 (1892) Warszawa, 24 czerwca 1984 r. Cena 20 zł 


