NOWE SZATY KROLA
Nigdy jeszcze chyba teatr „Groteska" nie wylegitymował się
tak
trafnie ze swej nazwy, jak tym ostatnim przedstawieniem. Połączenie
a\:torskiego gestu z ogromną nieruchomą maską dało efekt niezwykły,
fif•<'tęgowało jesu-ze wrażenie fantastyki, uzyskiwane za pomocą lalek.
Przeskok od lalki do maski
nie
jest jednak ża<lną „zdradą linii" ani
wycieczką na cudze podwórko. Terenem ,,Groteski" jest bajka, a ta,
choćby nie wiedzieć jak realistyczną izawierała naukę, musi wypowiada~ się w formach niewiele mają 
cych wspólnego z realizmem współ
CZPsnej „wielkiej sceny", Formy te
zaś są różne, lecz charakterystyczną i wspólną
ich cechę stanowi
„uniezwyklenie" rzeczywistości i co
za tym idzie ograniczenie naturalnej ekspresji elementu lud;;kiego.
Aktor, którego środki wyrazu uszczuplono do gestu i głosu z pominięciem mimiki, nie jest już aktorem w dzisiejszym tego słowa znacr:eniu. Prezentuje on widowni nie
tyle siebie, ile pewien symbol, podobnie jak w innych wypadkach poruszając niewidocznie kukiełkę
czy
pacynkę. Jednakże, choć ujęcie takie
znakomicie odpowiada inscenizacji

bajkowego wątku, ma ono za sobą
nie byle jakie dramatyczne tradycje.
Nie bez powodu maska stała się emblematem teatru. Jej klasyczny rodowód przemawia żywo do wyobraź
ni i korci mnóstwem zapoml).ianych
możliwości.
Eksperyment Jaremy,
jakkolwiek utrzymany w granicach
zainteresowań jeg-0 warsr.tatu,
jest
przeds ·.ęwz:eciem
o ogólnoteatralnym zasięgu, jest śmiałą próbą nawiązania do porzuconych już dawno
wzorów.
Może te właśnie parantele i te am.
bicje sprawiły, że „Nowe szaty króla" • nie są widowiskiem dla dzieci.
Są one bajk~ dla dorosłych, podobnie jak bajkami dla dorosłych były
inscenizowane mity czy misteria.
Groteskowy charakter spektaklu nie
stauowi tu żadnej przeszkody
przeciwnie, precyzuje jego fantastykę i podkreśla satyryczne założenia.
J ednakze maska na1-zuca pewien sceniczny styl o swoistej konsekwencji.
Maska, najbardziej nawet groteskowa
i lmmorystyczna, wymaga swego rodzaju hieratyczności formy. I tu JNYpada niestety sformułować zastrzeżenie:
widowisko Jaremy posiada
pewne tendencje rewiowe, naruszają.
ce ową konsekwencję. Takim rewio-
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wym elementem jest przede wszystkim
muzyka Zb. Jeżewskiego wdzięczna sama
sobie, ale chwilami kabaretowo
płytka, szczególnie w motywach stanowiących pod-

kład kupletów Janka i Franka. Te
dwie postaci wydaj3 mi się również
re-~yserskim niepor<YLUmieniem z tego samego zakresu. Mają one stanowić najsilniejszy akcent kontrastowy - satyryczne zestawienie czło
wieka z kukłą. Odtwórczynie obu ról,
Aurelia Suska i Hanna Tomczykiewicz, Wf\1-;ązały się niewątpliwie dobrze z powie1-zonego im zadania, sa~
mo jednak ujęcie tego zadania budzi
Wi!tpliwości, wydaje się nie dość po·
głębione. Janek i Franek, zamiast
r6wnoważyć naturalnością sztuczność

tnusek, swymi nieustannymi podrygami robią im pajacowatą konku1·encję, a ich zdrowy rozsądek
posmak czytankowej dydaktyki.
W pewnej mierze jest to także
'1.;ną tekstu. Adaptacja Ander;;enowskiego oryg'inału, dokonana przez A.
l'l'Ialiszewskieg·o, nie odznacza się bo·
wiem polotem i poza paru udanymi dowcipami (jak owa „honorowa
salwa do tłumu") w małym tylko
stopniu
wykortystuje
fmtyryczne
możliwości zawarte w pierwowzorze.
Na tym jednak koniec kr~-tycznym
pretensjom. „Nowe szaty króla" są
mimo wymienionych zarzutów (na
które nie wszyscy zapewne się zgodzą)
przedstawieniem ciekawym i
pi~knym. Jak we wszystkich spektaklach „Groteski", bardzo wiele
miał tu do powiedzenia dekorator i
inscenizato1· i trzeba im wyrazić najwy:isze uznanie. Dekoracje, maski
i kostiumy K. Mikulskiego oraz J.
Skarżyń~k?ego są świetnym
osiąg
nięciem plastycznym. Każda poszczególna postać pełna jest WYrazu i
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Polo J. Pr11cltlewics

,,Nowe szaty króla" w ,,Groterce•'. Po leweJ: Mln'ster I; Po prawej: Król I Królowa

wciela netelnie pnemyślaną
wszystkie zaś
·razem komponujlł się z tłem w ŻY'Vą,
artystyczną koncepcję,

jetlnolitą całość kolorystyczną i formalną. P.odkreślić też należy wyso-

kiej klasy poczucie humoru, odbijając<? się nie tylko w maskach ·i strojach, ale nawet w przedmiotach scenicznych.
Wreszcie sprawa najgodnieji.za
nioże podziwu i pochwałr:
kazda
przedstawienie „Groteski" jest now-ym świadectwem odkrywczej 1>0mysłowości, każde jest ambitną próbą rozwiązania nowych scenicznych
i plastycznych problemów. Praca
Władysława Jaremy nigdy nie zdradza cech rutyny czy sztampy. Ten
śmiały, kulturalny i pełen energii
eksperymentator, nie znoStZący banału wkładający

meks:mum

w każdą swą !)Tacę

wys:tku, w
mestrudzen:e i z suk-

twórczego

dal~ym ciągu

cesem sr.ruka nowych dróg. a każd.1
reali1Zacją z.dobywa nc-we. trwałe
pozycje.
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