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WROCLAW. Teatr Dolnoślą
ski w Jelenie.i Górze, kierowa
ny przez Tadeusza Kozłowskie
go rozpoC?,ąl nowy, już 28 se
zon premierą .,Legendy" Stani
sława Wyspiańskiego w reży
serii Henryka Tomaszewskie
go. Jest to wydarzenie arty
styczne wvkraczające poza gra
nice regionu. Dyrektor Wroc
ław~kiej „Pantomimy" wraz z 
ambitnym zespołem jelenio
górskiego teatru stworzył z 
trudnej sztuki poetyckiej 
refleksyjne, barwne plastycz
nie '?łidowisko, w którym gest 
i ruch mają nie mniejsze zna
czenie od stów i muzyki. Dra
mat mitf>w i dawnych dziejów 
kraju, które Wvspiański prze
kazał w .. Let:Pndzie". nie mia) 
łatwej dotąd drogi na polskich 
scenach. Rvl inscenizowanv za
ledwie c7.terokrotnie (od 1904 
roku do d7.iś) i to bez więk
szych sukce~ów artvstycznych. 
Piąta insceni zacja w reżvserii 
Tom'lszewskieJ?n <scenografia 
- Władysława Fii:-urv) bije re
kordy frekwencji. W naibliż
szych tvgorl.niach teatr wvbiera 
si«;> do Wrocławia . gdzie przed
stflwi „Le!(encię". 

Przy okazii warto w•oom
nieć. że 27-letnia historia 
Teatru Dolnoślas1<iP"O w Jele
nie; Górze nrzvnio~ła bogaty 
rl.orobPk artvstvczn:v Porzvna
iąc ort .. Zemstv" A. Frerlrv. 
wvstf!wionei w siernniu 1!l4'i 
rok11 w oh•„r'ł>:ie tflkich obec
rwch ~hw iflk m . in Kazi
miPrz De.imek. Ad<\m l·hnusz
kif'wicz. czv Janarv M"<::how
ski, zespól wystawił 316 pre
mier. 

Nie zabr;ikto w~ród nich ta
kich utworów klasyki, jak 

„Siedmiu przeciw Tebom" 
Ajschylosa, „Skąpiec" Moliera, 
„Madame Sans-Gene" Saróo;.i. 
„Sen nocy letniej" Szekspira, 
a także wielu sztuk współ· 
czesnych, jak „Widok z mostu" 
Millera, „Aniol na dworcu" 
Abramowa, ,.Opera za trzy 
grosze" Brechta, „FI7.\'CY'' Du
renmatta czy „Apetyt na cze. 
re nie" Osieckiej. 
Występy teatru w omawia· 

nym okresie oglądało ponad 5.5 
miliona widzów, z czego 40 
proc. stanowili jeleniogórzanie, 
zaś resztę - mieszkańcy po
łudniowo-zachodniej Polski. 
Teatr bowiem trzy razy w ty. 
godniu gra w terenie. 

Od dwóch lat jeleniogórskl 
zespoi współpracuje z Teatrem 
Narodowym /. Rijeki. W czerw
cu br, na festiwalu teatrów 
muzycznych w tym jugosło
wiańskim miescie duży sukces 
odniosła inscenizacja „Królo· 
wej przedmieścia" Schillera -
jesienią br. z rewizytą w Je
leniej Górze występował ze 
spektaklem „Celestyna" Roja
sa teatr z Rijeki. 

W nowym sezonie zespól 
teatru przygotowuje kilka cie
kawych ipremierowych spek· 
takli. Odbywają się ju7' próby 
współczesnej sztuki wę~ier
skiego pisarza Tstvan'l Orkany 
„Zabawa w koty". W grudniu 
zespół przystąpi! do realizacji 
montażu ooetyckiego posw1ę
conep,o Miko!aiowi Kooerniko
wi pt. „De Revolutionibus" . W 
przygotowywaniu ;rnaidują się 
„Klik-klak" Abramowa. ,.Ku
lig" Schillera oraz „W małym 
domku" Witkiewicza. 
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