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Premiera w Teatrze Wielkim 

Balety hiszpańskie 
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Zw&ch1icze jest do pewnego 
stopnia hasło, pod którym po· 
jawił <tiC: w repertuarze Teatru 
Wielkiego nowy wieczór bale· 
towy w choreografii Teresy 
Kujawy, mimo że w istocie 
oglądamy tego wieczoru m.in. 
realizację ~cenicznq hiszpań
skiej muzyki baletowej Manu• 
ela de Falli .,El amor brujo". 
Bl(!(lem byłoby jednak obiecy
w2ć robie po tym s:;>ekta.lr..lu 
z-etkniec!e z tradycyjnym tań
cem hisz;pańskim, od którego 
Kujawa imakomita ongiś 
tanceg.·ka charakte!'ystyczna 
odchodzi raczej w swych bale
tach. Pow.stały zaledwie pewne 
ślady folkloru w µostawach 
tancerzy i w ruchu .scenicznym, 
ale nie o tarniec hiszpański tu 
idzie. 

O cóż wic:c? Czy o utwór 
Fedeirica Garcii Lorki, na któ-

oparla swoje libretto 
„Yoomy" Marla Straszewska? 
Czy o malarstwo Francisca 
G-Oyi, które iMpirowało Miro-
sława Bujkę, librecistę drugie
go baletu? Czy może o muzykę 
h11$Z"Jlańs.ką, k.t6ra w całości 

wypełnia ten Wieczór, bo o.bok 
wspomniane.go już de Falli, 
słuchamy równlet utwory Jca· 
qulna Rodrigo i Jcaquina Tu· 
rlny? Wszystko to wyznacza po 
tro.sze klimat :rodzajawy zapre
zentowanych baletów, ale też 

słUiy zarazem myśli rnacz.nie 
głc:bazej niż tylko · ukazaniu 
ornamentyki tanecznej. Pod.po
rządkowane jest próbie przed• 
stawienia bolesnych dramatc'1w 
lud2lkich wynikających 1: uwl• 
kłania człowieka w rygorysty• 
cme normy obyczajowe I e:kom
plik<>w~y układ lltoeunlców 
$Połecznych. 

A w balecie pojmowanym 
jak<> tea,tr tańca można za• 
wrzeć I takle treści; przeko
nują nas o tym w obecnym 
przedstawieniu niektóny pczy
najmniej artyści ..toł.ecz.ne.go 

z~u. 

Przede wszyatklm więc 
Anna Staszak, znakomita od
twórczyni wielu czołowych. ról 
w baletach Conrada Drzewiec· 
kiego i Teresy Kujawy. Zwią
zana obecnie ze eceną war
szawską, tancerka ta kreuje 
tytułową partię w „ Yermie" 
potwierdzając: awojl\ kia~ ar• 

tystki o wyjątkowej slle dra· 
matycznego wyrnzu. To ona 
jest główną bohaterką, czy ra
czej ofiarą ponurego dramatu 
niespelnloncgo macierzyństwa ; 
prowadzi Yermę oo wielkiej 
miłości i nadziei na spełnienie 
kobiecej misji, pc,przez zwąt
pienie I zawód małżeński, aż 
po zbrodnie: dokonaną na :znie
nawidzonym ukochanym. Bru
talna o'b~·czajowość hlszpai1-
sklej \\io.<<i - d.zlękl wrażli
wej inter,pretacji An.ny Sta
sz.a.k - !~obiera dodatkowych 
znaczeń i ostrego wydźwięku. 
Narastająca bezradność wobec 
ułomności męża I przYlPiBywa
nej Yermie rirzez s'J)Oleczność 
wiejską be~lodności, została 
przez artystkc: bezbłędnie wy
rażona. Niemoc Juana ukazu· 
je Emil WesołoW6kl, zaś wz.gar
dzoną miłość s:zlache.tnego Vic
tora - pełen ekspresji I hisz
pań&kiego temperamentu Lu
kasz Gruzlel. 

„Yerma" do muzyki de Falli 
to - obok „Medei" - najbar
dziej chyba osobisty balet Te
resy Kujawy, sygnalizujący ko
biece załamania w świecie rzą· 
dzonym prawami mężczyzn. 
Cieszy, te ,po realizacji wroc
ławskiej i łódzkiej, również w 
Warszawie doczekał się on nie 
tylko właściwej na ogól eks
presji ~anecznej, ale także pla
stycznego wyrazu. Sz.kicowa 
dekoracja Władysława Wigury, 
podbarwiona pastelowym świa
tłem przez Stanisława Zic:bę, 
twcrzy bowiem na scenie pięk
ny, malar!lki klimat hiszpań
skiej prowincji. S2'koda tylko, 
ie nadmiemie wygaszony zo
stał te~erament orkiestry ipod 
batutą Andruja Straszyńskie
go, .zwla.ucza w "Tańcu ognia" 
de Fam. 
Ciekawą ł oryginalną próbą 

wldowiskoW!l okazał się rów
nież „G-Oya" - ciąg obrazów 
choreograficznych, inSJ>irowa
nych 01S<Obistyml doświadcze
niami I twórcz.o.ścią wielkiego 
hls:r;pańsk!ego malarza. Balet, 
któremu towan:yszy muzyka 
wybranych utworów J. Rodri
go I J. Turiny, miał zaipewne 
ambicje ukazać sytuację arty
sty w świecie władzy i społe
cznych konfilktów. Okazał się 
on jednak mało klarcwny dra
maturgicznie. Zbyt wiele prze
mieszano w nim epizodów I 
motywów, zaczel'!Pnlętych z ty
cia i malarstwa G<>yi, a mało 
dla nas aytelnych. 

O.Obi.te loay l przeżycia ar
tyiity (wyrazista rola Francisz
ka Knaipika) związane z jego 
llłu:łlb- dworaką i fascynacją 

kaięiną Aliba (Barbara Kryda) 
potraktowane -tal)' nazbyt 
impresyjnie. Również nadmiar 
zdarzeń l postaci: tych reallsty
c.znych, przywoływanych z re
łrOltPe'kcjl (wyróżniająca się 

partia taneczna Jerzego K<>Sja
nlka w roll młodego Goyi), lub 
te:t 'Pływających na scenę 

wprost z ~azów malarza, też 

nie wpływa na jasność myśli 

przewodniej całego baletu. W 
pamięci widza po11:ostają więc: 

przede wszystkim wybrane o
brazy sbiorowe, zwłaszcza te 
przeniesione be71>o6rednlo z 
płócien G<>yl - z eksipresyjną 

wl.J:ją karnawałowego korowo
du i z "okropnościami wojny''. 

„Zywe obrazy", ukazywane 
poza 1łównym przebiegiem ak· 
cji, stanowią o plastycznym u
roku tego widowiska, odmalo· 
wanego na scen.le kompozycją 
ruchu z~łowego i tańca so
lowego, krojem I barwą ko
stiumów, łwlatłem teatralnym. 
Mote tył.ko zbyt rczrzutnie sza
fowano p;rojekcj' a.utent7cznych 
obrazów I erafik G<>yl. 

Ambitne ptzedllęwzh:cie ln-
1eenlzaqjne; przydałoby •I• 
nim Jednak wl~J dyacypli 


