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Na scenie, lalka piękne; Kra rialu zabudowa~. zcuti kają a;
kowianki
wyTaża, w niespo- już w tlym ksztalcie, wsi pot
dziewanie pTzejmujqcy apo- skiej, z przepychem zdobień.
sób, nieustępliwe czekanie ca ludowej iztuki. To drewno plo
lych pokoleń kobiet. Bo ci, na tów, chat krytvch strzechą. A
których wciąż iię czeka mu także hafty i docenia krajek,
szą kiedy~ wrócić - z wo'jny,
chorągwi, pToporc6w. To wlaś
z powstania„. „Bo w Mazu- nie przewijające aię - zawie
rze taka dusza" jest przedsta azonej pośrodku sceny hafto- wieniem baTdzo polskim i ja wanej wstążki - pasma, wy
wnie
patriotycznym.
Bez znaczają uplyw czasu. Wróci
gTomkich slów i halaśliwych my na koniec do kolorów na
hasel przekazuje, także naj- dziei, wiosny, która na scemlodszemu pokoleniu, pTaw- nie, raz jeszcze aię odradza.
dę o wierności i ciqglości tra
dycji.

ZietFeń nadziei

EATR „Miniatura", po kna to tradycja,
żeby takie
remoncie, znów zapra- przedstawienia
pozostawały
sza do stałej siedziby
i
- piękniejszej, wygod na stale- w repertuarze niejszej i obszerniej- warto ją podtrzymywać. Dziszej. Trwają właśnie sia; możemy je - znów - zo
·
„Bliskie Spotkania w baczyć, w pelnym blasku. Re
«Miniaturze„" - mię
żyserem i choreografem
tej
dzynarodow11
przegląd
teapremiery
jest
EDWARD
DOtr' w lalki i aktora. W ubiegl;q
BRACZYlJ'SKI,
przenie .. no
sobotę przywitano nas premie
rq, 1-. zypominającą
spektakl, dawną inscenizację, oglądamy
wyznaczający
styl t~j sceny,
też dekoracje GIZELI BACHstanowiący o jej ren-omie. Pre
miera sztuki N AT ALII GO- TIN-KARŁOWSKIEJ i lalki
ALEGO BUNSCHA. Z arcyŁl;BSKIEJ ,,BO W MAZURZE
TAKA DUSZA" według Oska dziełem zmierzył
się nowy,
ra Kolberga i Jerzego Zabo- młody zespól teatru.
rowskiego odbyła się 25 lat te
„M azur" pozostał w dalszym
mu. „M azur"
w inscenizacji
ciągu przedstawieniem urzekaNatalii Gołębskiej i Michale.
dla dzieci,
Zarzeckiego, odnosii sukcesy jącym, zarówno
na festiwalach, stal się arty- jak i dorosl11ch. Tworzywem
styczną rewelacją podczas wy
dla autorki i twórców przed
stępów na całym twi_
e_ci•. Pię stawienia b11la J)idń. ~ezja

T

ludowa, folklor polski w calym jego bogactwie i żywot
ności. ~aśniowość,
bajeczna
kolorowość i
humor Tadują
oczy i serca. Teksty autentyczne, tu wykorzystane, tworzą
kanwę dla historii bohaterów.
Bohaterką
pierwszej części
jest piękna Krakowianka, ze
Forma przylega
ści§le do
znanej pieśni. Bohaterem dru
tekstu, f?dwoluje tię do • do
giej - równie znany Maciek. wej poezji, wtapiającej to, co
I tak, rozbawieni i wzruszeni, wielkie, w życie bliskie ziemi
oglądamy rzecz o młodo§ci i
i naturalnego cyklu przemijai miłości - a potem starości nia - i odradzania iię - pór
i śmierci.
Powraca, niby re- roku. Dekoracje Gizeli Bachfren, motyw wierności i natin-Karłowskiej
w
dalszym
dziei, związany Tównie silnie
ciągu pozostają niedoścignio
:r narodową ~prawą.
Lalki,
ne, w wyrafinowaniu i jednojak się raz jeszcze
okazuje,
cześnie prostocie wyrazu. Jed
mogą wyrazić
bardzo dużo.
noezą w sobie surowość mate
I

EWA MOSKALOWNA .
Natalia Gołębska „Do w Mazurze taka dusza", we dług Oskara
Kolberga l Jerzego Zaborowskie
„Miniatura"
11. u.
go. Teatr
1987. Inscenizacja: Natalia Golęb·
ska l Michał Zarzecki. Reżyseria
i choreografia:
Edward Dobra·
czyuskl. Dekoracje: Gizela Bach·
tln-Karlowska. Lalki: All Bu nsrb,
Muzykę na podstawie
z biorów
Oskara Kolberga
napisał J6"ef
Grzesik, Kierownictwo m u zyczne:
Wanda Dubanowicz. Korepetytor
muzyczny: Irena Sykuter a. Asvs
tent reżysera:
Aleksander Skowroński.

