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Panorama gdańska 

"Miniatura" z Kolbergi.em 
Widowisko mw:yczno-baleto-

we, w dodatku bez fabuły to 
może być rzecz ryzykowna w 
teatrze lalkowym. Gdańska „M;
niatura" ma jednak w tym 
.catWlku pewne doświadczenia, 
jak wynika bowiem z biogra
fii tego działającego od 1947 r. 
teatru, jego repertuar zawiera 
co najmniej kilka ooz.1c.ii tego 
t:vit>U. Zaś w przypadku spek-
tak·lu „Bo w Mazurze taka 
dusza", który reprezentuje 
nurt mw:yczno-lolklorystycz-
ny, wsparto sie na tekstach 
OSikara Kolberga. Widowisko 
nie Jest nowe, iego premiera 
odbyła sie przed dwunastu la
ty, ale trzyma sie krzepko. Pre
zentowane ostatn io w Finlandi'. 
gości obecnie w Warszawie, na 
scenie teatru „Lalka". 

„Bo w Mazurze taka dusza" 
1est ~pektaklem barwn:vm. ży
wym. dowcipnym. Składa sie z 
dwóch cześci. n ierwsza z nich . 
której motvw urzewodni stano
wi Piosenka .. Pod zielonym ia
worem" nrezentuie ;cenv hi
storyC'7ne i obyczajowe folklo
ru krakowskiei?o. 
Część druga utrzvmana w to

nacl i sookoin ;e i•ze i. a z1?od:1 ie 
z t.vtulem c ałości mazurska czy 
te?. IDllZOVi·szańska prezen tu.i" 
scenv rodzaiowe. zwiazane z o-
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Dslł, tJ. 24 bm„ drurle 
pnedstawienie Tea,tru Mu
zycznero z Gdyni w sali 
warszawskiej Operetki pri;y 
ul. Nowogrodzkiej. W pro
rramie „Pan Zagłoba" we
dług libretta Wandy Macie
jewskiej z muzyką Augustyna 
Błocha. 

W salonie wystawowym 
Domu KsiJ!.Żkl przy ul, l\b
iowieckiej 9 trwa przeglad 
wy dawnictw edytorów gdań
skich. 

W Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie rozpoczy
naJa sie spotkania i pokazy 
rioil wsnólnvm tytułem 
„l'WSSP . Gdańsk - życie 1 

praca". Pokazv te beda J>O· 
pul•ryzować osi>u~niecia ~dań
sklr.j uczelni )'llastycznej, 

W Pałacu Lubornirs1<fcb za 
Zel:izn!\ Brama (w Stołec'll 
n vm Klubie Garnizonowvml 
czv1;11:ia .!est wystaw;. robe· 
finów. 

byczaiem, obrzędem. W tym 
też kierunku, obrzędu wiosen
nego topienia Marzanny, popro
wadzonv jest motvw przewod.:>. 
według piosenki „Umarł Ma
ciek. umarł". 

Do zalet widowiska należą 
świetnie prowadzone lalki ru
chowo (zwłaszcza w scenach ba
letowych) i głosowo, a także 
k<>Etiumv. jak prawdziwe. tyle 
że w miniaturze. Scenografia 
choć skromna. w założen iu wie
lofunk.::yjna. współdziała z ak
cją głównie w scenie J'.)Otyczelc 
Maćk1t ze $mierci.4. 

W całości żvwe i ciekawe w i
dowisko z Kolbergowei inspt
racji przygotował muzycznie 
Józef Grzesik. tekstowo 1'ś 
Natalia Gołębska, która r w
n i eż całość wyreżvserow 


