,,Letni
Teatru Familijnego
jest po prostu świetnyt Po
pie-rwsze rodzice mogą nareszcie iść razem do teatr.u nie
łamiąc sobie głowy „co zrobić z
dziieciakiem?" Maluchy mają swó1
111Pek'takl w je<inej sali, rodzice w
drugiej. Czas trwa·nia obydwu
przedstawień jest 11Synchro.nizowany,- po spektaklach dzieci i roclz.ke spotykają się w hallu, raz.e.m wracają do domu, a 'PO doro_
dze dzielą się wrażeniami...
Teatr Familijny jest ponadto
znakomitym sposobem :r.wabienia
do rosłych do obcowania ze sztuką. Gdyby n :e dziecko, z którym
dla świętego spokoju (i czystego
sum ienia) idą „na bajkę". s.pę
dżiliby to popołudnie przed telewizorem, albo przy kartach.
Pr zyprowadzając dziecko do „Grot eski" mają przy okazji możliwość
obejrzenia spektaklu dla nich,
dorosłych. przeznaczonego!
Być
może s.podoba im się taki S'!)Osób
spędzen i a wolnego czasu, a takie
wizyty wejdą im w krew? .••
W takie; sytuacji bardzo wa.tiną
rze<: z.ą
jest jakość produktu.
Kiepski spektakl obejrzany przez.
rodzica - ;przypadkowego widz.a m~ zrazić go caz •n a zawomysł

•i•

dzień''
sze do odwiedzania teatru:.. Ale
"Letni dzień" ma duże szanse,
żeby aię Podobać.
mo;że

już

Podobać

sam tekst

się

Sławomira

Mrożka:

siłuchamy błahych rozmiłości (Jak ludzie to
lubią!), wymań o pełnym sukcesów życiu Uda i gor~kioh losach

mówek o
Nieuda

jawiących się

jako paismo

niepowodzeń„. Tymczasem Pozornie leklka far~ jest w gruncie

rzeczy przyczynkiem do rozważań filozoficznych nad wyborem
drogi życiowej , systemu wartości
i przewrotnośdą przeznaczenia.
Podana jest jednak tak, że może zaciekawić (i zmusić do myślenia) nawet słabo wyrobionego
widza, nie tracąc przy tym swej
atrakcyjności
dla teatralnego
„wyjadacza"!
Przedstawiona w NGrotesce" interpretacla ,,Letniego dnia'' zachowuje, a na1Wet eksp0nuje ową
dwoistość. Poz.om.ie spektakl utr:r.ymano w estetyce... muszlli
koncertowej, a więc gładko, ciepło. lekkostrawnie. W dali przygrywa słodka muzyczka, a my tu
sobię- w 11'6-żach i błękitach .•. Cukierkowo i różowo o miłości. o
za:zidroścl.
ipodsłuchamy,
J)O:patreymy _ A orócz Muszli Jeist \d

ł

Cy.rkl Ac.b., ja.k my lubimy cyrlk.~
Zwłas7.eza Clown6wl A aą oiba.t.
Biały, Ryty (Ud i Nleud)- To
na ipewno
apodoba.
Słodycz dekoracji i
cyl'llcow•
kostiumy to oczywillicie prz.ebranie. Wyraz.ista 1 atraiklcyjn.a metafora. A poza wszystkim 1cenografia wybitnego krakowskie.go
malarza Kazimierza Mikulskiego,
para elown61W w.rai z towaorzY'S:z.acą im Damą
umieszczoną
na
różowei arenie-altance. jest wysmakowanym. surreali:stycmym
ruchomym Otbruem...
,,Letni dzień" budz.i uznanie
zwłaszcza 1 -powodu czystMci ~ty·
l!stycznej ora.z umiejętnego wyważenia propcrcj! m·iędzy warstwą ,przyziemną" (dosło'W'Ilą) 1
metafizycmą ~rr.eczuwaLną).
Zofia Jaremowa to reżyser z
przeszłością jeśli chodZ'i o teatr·
MroiŻka ~ od wieilu lat realizu-

je jego sztuk.i) i tym razem stwoWa:r-

rzyła interesujący ~akl.
go zobaczyć.
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