drewniana zatrzaskuje wielką szafę urzę•
dową. A kiedy fotel naczelnika urzędu urasta do rozmiarów jakiejś cytadeli, wmon
towanej plastycznym pomysłem w konstrukcję urzędu postać owego dygnitarza raz po raz wyrasta nawet I ponad ów
fotel. Kiedy Indziej bóstwa mitologiczne,
z Jowiszem na czele, wesoło się huśtają
- na obłoczkach. A Jowisz boksuje się
z Plutonem (cóż za pyszna maska bogabiurokraty z lekka zalatującego„. policją)
w takt miarowej a nudnawej korespond~n
AŁCZYRSKI był
urzeczony pięknem ej! urzędowej! Nawet program „Orfeumitu orfickiego. Zachwycał się urodą sza", ułożony w kształt „poufnego" forpoematu dramatycznego SwlrszczyńskieJ. mularza - jest dobrym dowcipem rozba•
wianego plastyka„.
„Smlerć Orfeusza". Zaint.eresowal go znany utwór Sartre•a „Drzwi zamknięte",
OSTATECZNYM rezultacie jesteśmy
który demomtruJe nowoczesne piękło, Janieraz z3ieżnl od tworów własnej nako męczarnie ścisłego współżycia z nieszej
fabr;vkac.1
1" - nowleclz1al m .-ry, staznośnym otoczeniem. Ponieważ zaś autor
ry
Goethe.
Laleczki, marionetki i łątki
„:o<iobe" był, Jako stuprocentowy poet'l! ,
obdarzony ogromnym porzuclem humoru, należą do najpotężniejszych, choć tak na
pozór wątłych I kruchych, tworów ludzsięgnął Galczyńsl<I chętnie po starą operetkę Offenbacha,
pokazującą
przygody kiej dłoni. Są syntezą dwóch nJewyczerOrfeusza Jako zabawną groteskę. Cz y ż mo- panych źródeł artystycznej inspiracji:
sztuki dziecka, oraz artyzmu ludowego.
żna sobie wyobrazić pomysł śmieszn~ojszy
I bardziej wdzięczn y , Jak biednego poetę :Mają rozgrzeszający wszystko atut: urzeOrfeusza tak bardzo stę s knionego za uko- kający i subtelnv wdzięk . Gdy w „OrfPu•
szu" krako\vskiej „Groteski" laleczka ply·
chaną Eurydyk ą , i ż gotów przebrnąć prz~z
nie poprzez Styks naszej wyobraźni, rę c e
piekło zaświadczeń, podań,
załączników,
najoporniejszych widzów ski z. daj ą się do
formalności, przepustek i utrudnień? Wiemy cz ym jest, czym być musi, świat rz ą  oklasków. Cho ć był y w tym widowi•lat
dzonv prz ez blurokracj ~. Kto raz starał momenty pewnego nleporząCku, młodzi eż
zapełniająca salę młodzież w najszersię na przykład o paszport, zachwyci się
owym pyszny1n epizodem w „Orfeuszu" szym znaczeniu tego słowa - dawała się
unosić
radosnemu
podnieceniu.
Ileż na•
gdy zamoczone poświadczenie w kieszeni,
mot.na
płynącego przez Styks bohatera, może de- miętnoścl w tych marionetkach! by
powiedzieć
za
włoskim
poetą
Rosso
finitywnie przekreślić wszelkie Jego nadi
San
Secondo,
który
zresztą
nie
o la·
dzieje.„
leczkach wtedy myślał. Ileż radości życia.
„Groteska" zrealizowała ten tekst w spo w tych sztucznych istotach, kierowanych
sób przede wszystkim malarski (insceniza- mądrą ręką artysty i słoneczną myślll
cja Zofii Jaremowej, scenografia Kazimie- człowieka.
rza 111lkułsklego). Dowcip y plastyczne w
'W. N.
tym widowisku r:u po raz na s rzekają I
zas kahują,
Przeobrażenie
w y dającej
zaś wiadczenia se l<r etarkl z kółka w maszy") Tea t r „ Groteska " z Krakowa. Wystę
nie biurokratycznej w kobietkę leciutko py gościnne „Orfeusz w piekle" K. I,
Orfeuszem zainteresowaną, dolrnnvwa się Gałczyńskiego (li brEt tol t • J . Offen bacha
wdzięcznie tym bardzi eJ , że rzecz się (muzyka) , Reżyseria i inscenizacja Z. Jadzieje„. w~ród laleczek. I jakiż to efekt remowa. Scenografia K. Mikulski. Lalki:
uroczy, gdy owa pełna wdzięku istotka. Z, Mintlcz i J. Skarżyński·

Ileż namiętności-rn
tradycJI przed
S PADKOBIERCA
wojennego
krakowskiego
„Crlcotu" G
plęlme.j

Jest me t y llw obecny „ c r.c ot U", ale i
teatr lalek „Grotes ka".
Jest to tradycja
teatru malar; l<i eg o, teatru pl a ~t yków Jako przeciwstawi enia typu widowisk, ktory możemy określić nazwą: „tea tru literackiego". W tea , rze l1teracklm aktor gra,
czyli twórcw Interpretuj e słowa i m y śli
pisarza. W teatrze malarskim sylweta ludz
ka, albo kukiełka stwonona ręką rzeźbia
rza, na odpowiednio dobranym tle daje
nam ową ruchomą grę linii, światła i
barw, łctorej z.a wdz.ięcz.a 1 ny rozkoszne widowisko t eatru plastycznego. Te dwa klerunlti współczesnego teatru chara ktery zują naJJ epsze nasze, polskie, osiągnięcia w
sztuce widowiskowej .
Teatr malarski czerpie pewne swe podniety i z.najduJe źródła pom ys łów w literaturze, w poezji. Do najclek"wsz:vc!1 osiągnięć
przedwojennego „Crlcotu 1 ' krakowskiego nałcżalo przedsta wleme poematu dramatycznego „Eurydyka, Orfeusz I
wąż" Tytusa Czyżewskiego, Często malarskie środki ekspresji kojarzyły się tutaj
ze zmysłow y m, a pełnym nieoczekiwanych metafor, tekstem poety. W nowym
widowisku, jakie nam pokazała krakowslca „Groteska" - „Orfeu sz w piekle" Offenbacha i Galczyń s ltiego - punkt wyjścia jest liter1c ki. !l'le tylko rtl >tcgo. że
wył>\1.ny po eta nap is a ł libretto, lecz z tego
przede w szy stkim powodu, że w gen ezie
widowiska, jegu Z.lSadniczcmu pomysłowi
przewodziła m yśl, zarazem poetycka I f ilozoficzna, którą można streścić w sło
wach: ,,Biurokracja - to piekło humory-

strczne".

marionetkach*)
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