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"RODE O"

i

współczesna

sztuka obyczajowa

Gdańskie;
z
przyjechał na festiwal toruński z jedną tylko pozycją,
mianowicie z dwuaktową
sztuką Aleksandra Scibora-RyL
skiego pt. „Rodeo", znaną zresz-

Ziemi
T eatr
Gdyni

W rezultacie obaj rywale s(J
nad wyraz zabawni, tym bardziej, że ubóstwiana przez nich.
kobieta nie jest osobą niezwykłą
lub wampem, lecz okazuje się
indywidualnością dosyć przecięt.
ną i niczym się nie wyróżniają
cą, co jeszcze wzmaga grotesko·
wość całej sytuacji. Reżyser Ka•
zimierz
Łastawiecki
nie
dostrzegł jednak tej śmieszności i
pokazał na scenie rodzaj brutal•

tą

u nas z udanej inscenizacji
Bohdana Czechaka w bydgoskim
Teatrze Kamer.alnym. Utwór ten
napisany został przez praktyka
filmowego. stąd też kompozycja
sztuki jest całkowicie filmowa,
co polega na nieprzerwanej
zmienności czasu akcji. Bohaterowie sztuki co chwilę wywołu
ją z pamięci niedawne
swoje
przeżycia,
nie opisują jednak
tych wydarzeń, lecz je po prostu
rekonstruują
na scenie. Taką
konstrukcję dotychczas stosowaną tylko w fi.lmie ze względu
na
możliwość
błyskawicznej
zmian11 miejsca akcji - przy odwołaniu się do wyobraźni widzów i przy pewnej uniwersalności dekoracji scenicznej, nietrudno wprowadzić także do teatru.

nej nieraz spowiedzi z calym balastem w11rzutów sumienia drę
czących zwłaszcza bohaterkę sztuki, wskutek czego komedia, pelna nawet dowcipnych wypowie•
dzi, zamienila się w dosyć cięż
ki melodramat, zaczynający się
i kończący rodzajem bezwolnego
tańca czy krqżenia obu męż•
czyzn
dookoła
kobiety.
jak
gdyby byli oni ćmami wirujący
mi wokół światła.
Anna Komornicka w roli Malgorzaty demonstrowała ubogi repertuar środków wyrazu i niemal wylncznie posluoiwala. się
tonem plrrczliwym.
Całkowicie
zawiódł Stefan Iż11lowski, jako
malarz Robert, mówiący swój
tekst krzykliwym falsetem majacym unrrażać oburzenie i cierpienie. T.-n<'h" 1 ~ ....
b•1l Bole,,_,„ Andrzejczyk w roli nrrhitl'kta Pnwla. kochanka Małgo
rzaty, ale i on nie dostrzegal
swPao komizm1L i wvżywal się w
scenach
zdenerwowania
lub
gniewu.
Jafoieiszµmi punktami przedstawienia bvłv dalsze postacie:
usilujnra wnieść na scene niero
J...n..,Prii()1nc>nn n.n•tro;„ T,11N,wi1a
Legut (żona Pawla, Dorota). Juliusz Prwhulski w roli op~r>owa
r>c>nn i 11J"""nn1rniałc>nn 1ez,.,.,„„a
(nir1Pc Pnwla) m-nz Mnria Chodecka jako matka Małgorzaty;
ale role irlt bylv tylko epizoduczne. Dobrze prezentowała się
skrom.n.n, lecz austnwnn nekoracia Elżbietu Ch.oirrk-Myśko, rozwinnijaca pom11sł011Jo wszystkie
pro?lPm11 .ęcenoorafic:me.

Pomysl ten w „Rodiw" jest jednak wzbogacony o dalsze dowcipne szczegóły, retrospekcję uprawiają tutaj bowiem dwaj r11wale, a jednocześnie przyjaciele,
którzv kochajq sie w tej samej
kobiecie i w · przyplmvie szczerości demonstrują sobie wzajemnie pewne nieraz nawet intymne przeżycia. W dodatku kobieta ta jest wlaśnie żona jerineao z nich, a ni!~zwyklość ukaz11wan11ch.
s11tuacji
polepa
przede wszystkim na tym, że
odes?ła ona z domu i mieszka z
kochnnkiem, od czasu do czasu
zdrrrdza ao jednak z własnym
meżem. Dodać trzeba. że wszystkie te sceny rekonstruowane
są 1'Tzez każdeqo z bohaterów z
m'l!śla o zaimponowaniu rywalowi, nie wiadomo więc nawet,
czy nie ma w nich przesad'U lub
nawet całkowitego zniekształce
nia prawdy.
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od in·zea!adu teatr6t.O
mrrl11ch fMm tc>1v11rz11<zn fentlwnln111ł
dn1«•c> lmprP.z11 ktt1h1„„1„e. Do tnkf„h

„„,„+„111. nrzeprowadzoTJa w Kl11b!e
MPiK przez znnneno kr11t111(a Wo1•
rfechn Nntansonn ! tPrrtrn1oa" rloc.
dr. Stanl•lr>wa Kn.<zuńsk!P."o !nłDre
sidora duskus1a dot11czac11 na11>ard7fej obernle kontr01m•rs1ijn1>1 k!lle•
st!! w nrakttr<:'1 'ttiitrarm:e.1. ·ifflcn 1Pd
stosvnPI( reżv•P.rn I wspólczPsne110
• ~e~/.lł~Qra. ' PQ·. ł\tllrajutY 1• do rrutora tP.lcsta Wernckf.cno. W1100'"'~
d?I 01>11 znawców teatru wvjat„1111
niew11.tp 1lwic qenezc I tlo tean spn.u
pasjonv iC1c~oo vJ.'!11'tklrh t11dz! tea•
tru I również m!lnfaik6w sceny.
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„Zykowowie" zostaje

odwołana.
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