Orfeusz wpiekle i w„Grotesce"
Kraków jest za.pewne jedynym
miastem w Polsce, w którym teatr
lalek ma swo.ia sotadą „doro.slą" publiczność. a każda premiera bywa
s~eroko omawianym
wy<iarzen'em
artystycznym. Przcd&t.awienia „Gi'o
te.s~<i" ci~.z.ą .się ogromnym pow(}dzen~cm: .,Igra.s:zki z diabłem" m:'ł
ly 400 .kompletów, na prawie r.o
;m:ed.Jtawienie Orfeusza nie m<*..'la
się dostać. „Gro·te.s•ka" .słyn:e z wyso
kic go pozm.'ll u oprawy pla.s.Lyczn e 1;
sl1ezne laU;:; są j.ik zwykle dzie~em
L. Mint·cz i J. Skarżyńskiego, a d':'\v
cipne dl'kora.cje proje!kt'YW<il K. Mikul.Siki.
„Orfeusz w piekle" z.achowal muzykę Offenbacha a zyska! libretto
I(. I. Galozyil.Skicgo. Nieszczq.sny Or
fcusz pra.~nie odzyskać Eurydy:;:ę,
ale przesz.kadza mu w tym biurokra
c;a ziem.s•ka, niebie&';:a i piekielna.
Libretto sotwarza nowy Olimp. dowcipny i pełen cech z.upelnie w.;.pólczesnych.
- Mar.zyliśmy zawsz" o autorze,
który by pi.;al soec!alni.e dla tea.tru
~a.lok mówi Zt>fi;1 Jarom:;wa, reżyser i kie;·ownik ar~ystyczny , Gr(')teski". Okazał się nim K. I. Galczyi'IE~ti. rodz.aJ jego w)"O'braź,ni odpowi::tda rodzajowi naszego teatru.
ł'o sukcesJe
„Babci i wnuczl'.ta"
p. Natalta Gadczyńska przystała nam
.::ta!ezio.ne w papierach zmarłego
Lalki Orfeusza i 'Eurydyki
Pcety
Orfeusza.
wg projektu L. Mlntlcz
- Nahbretto
czym Polega
specyfika tek-, _______________
_
stu dla teatru lalek?
- Jeżeli chodzi o rEWertuar dziecięcy to sztuka mu.si być cparta o
•1.ltcję, o „dziarue s.ię" a nie o dia
log, za.S postacie powinny być rues.kompl!;;:cwane osychologiczn:e. Je
;i.eh chodzi o doriistych to musi być
po prostu d o b r a sztuka. Jak
j<'tąd
dla
de>1oolych
grahśmy
„lgrnszkl z diabłem" Drdy, „Lata~
nif;" Jira.sca, „Babcię I wnuC'Zka" a
teraz „Orfrusza" Odpowia<lają one
nazwie „Gr<>tN<k1" Ale tragizm te·
je.;;t d.r<1gą. na
którą lalka moż
wnieść nowe walory. M\ślimy o tra
ged:i antycznej, o „Antygonie" o
wspólczesnym repertuarze zachodnio-europei~·k1m:
.Prll<'l'-"le" Kafki
!ub „Caliguli" Camusa w maskach.
Maska .1es1 czyms pośrednim mię
diy lalką a ż;vwvm aktorem a la.stosowanie jej w nowoczesnym repertuarze prowadzi do bardzo ciekawych e.k.<-perymentów.
Ze.o;pól ,.Grote•.ki" ma Jeszcze jed
no marzenie, od trzech la.t z'ożone n<.
;>iśmie w CZT. jak dotąd bez efek•u Chodzi n stwnrzenle w rama~h
„Grnteski" dwMh stałych scen: dla
dcrosłyrb 1 dla d-zleri. Teraz jedna
albo druga publ!cznoM jest pokrzywdzona. OkrNi przygotnwa:niR
nrz.edstawienia trwa pięć m1es:ecy,
do prób można przy,o;.tąpić dopiero
wtedv l>:ieclv iekoracie ' Ja,lki s.ą '(O
t.~e: G<'ybv hyl tro~hę wiek<.zv zr
spół i druga sala orób Jokalmvo
je.„t. to dn przeprowadzenia - mnż
r.a by dawać wi~('('j prem'(>" niż teraz.. z trudi>m C'Z'('J'y na rok.
- Co robaczvmy w na 1bUższym
ezasie?
- Na kwiP.c1eń przygatowuie"'ly
dla drieci „Bur?ti'la c7yli ?.loty klu
c?.yk" wg I\. TCl'lstoja.
dorośli 01rz,vma1~ wieczór F. n. Lor
ki: „Szoi>ke Don Cristobala" i „Rt>m~.ns Pcrlimpllna i Bcl!sy.„" Poza
tym chcemy wprrrwadz;ć staJą wymianę z teatrem „Arlekin" z F...odz',
w ten &P<lf'i>b oba mia.s.ta zob'.lcz.ą
więcej
premier. n<1wet Jeżeli w
.,lzrotes.ce" nie zajdą żadne zmiany.

Dekoracja epilogu „Orfeusza w
piekle" K. I. Gałczyńskiego z muzyką Offenbacha.

