·s·potkanie z teatrem

Dzieci mamy Sa,vicl~iej
Dzieci Sawickiej wdały się w
Z rosnącym powodzeniem Teresa Sawicka - bardzo znana mamę: wypadly czarująco, uaktorka i mało znana reżyser jawniając bogactwo wdzięku,
ka - matkuje . adeptom sztuki talentów i umiejętnoścL Mama
aktorskiej. Słowa ,,matkuje" u- zaś, jak to mama, - uczyniła
wszystko, by ukryć ewentualne
żyłem celowo. Czasem spotyka
braki i wady młodych. W rezulsię taki rodzaj troskliwej i czu- .
otrzymali:' my
świetny
lej reżyserii. niekiedy nawet z tacie
_ odatkiem nadopie :tuńczości, o spektakl. Pulsu Je ~ życiem na
k tórym moi.na rzec, iż jest „ma- każdym planie. A rakcji - aż
w nadmiarze, nie sposób za
cierzyńska". Nie jest to częste.
· Bywa pożądane i owocne w re- jednym r.azem dostrzec wszystlacji: dojrzały twórca - aktor- kich szczegółów. Ale nie jest to
nadmiar dający poczucie przeski żółtodziób .
·
Najnowszy wyczyn „mateczki sytu.
N.ie wstydzę się przyznać, że
Teresy" to przedstawienie dydzieci Sawickiej kilka razy mnie
plomowe
we
wrocławskiej
PWST. Zaproponowała swoim rozczuliły i wzruszyły, wieleszkolnym dzieciom zupełnie po.:. kroć ubawiły. Siłą rzeczy szczególnie uwagę moją pochłonęła
ważną grę w życie: od· szkolnych figielków i pierwszych a- para głównych bohaterów Emilmorów po śmierć, a nawet krok ki i Georga, granych przez Jodalej. Taką okazję stwarza sztu- lantę Fraszyi1slcą i Adam:. Cywka Thorntona Wiłdera „Nasze kę. Pani Jola znakomicie pomiasto". Zaspokaja ona budzą kazała przepoczwarzanie
się
ce się w nas od czasu · do czasu dziewczynki w kokieteryjnego
rodzinne sentymenty, tęsknoty podlotka, a następnie w pannę
do swoich
prowincjonalnych na wydaniu. Pan Adam przygniazd, a także zapotrzebowanie pomniał
mi wszystkie moje
na prostą refleksję na temat ży własne perypetie towarzyszące
cia, przemijania, powtarzalności pierwszym wyznaniom uczuć i
a zarazem wyjątkowości każde dorzucił jeszcze trochę w przego z indywidualnych ludzkich komicznej a zarazem rozczulado ś wiadczeń.
jącej scenie o świ;idczyn. Uwaga .

dyrektqrzy
teatrów,
którzy
chcecie wystawić „Romea i Julię": wydaje się, ie jest gotowa
para wykonawców do _obsadzenia w głównych rolach!
Podobali się także inni adepci. Dużo uwagi poświęciłem Robertowi Moskwie,
grającel!lu
dru g óplanową postać Organisty.
Jest to rąla prawie bez tekstu.
Niewiele tu jest do zagrania. W
postać trzeba się wcielić. Moskwie - udaje się bezsłownie wyrazić psychikę i los tego czło
wieka o złamanym życiu. J'est
to osiągnięcie. Na inne trudności trafiła Sylwia Głaszczyk i
kilku innych adeptów, grających
ludzi starych. Nie idzie im to
całkiem
bezproblemowo. Pani
Głaszczyk z naturalnymi „oporami materii" (młodziutka psychika i ~akież ciało) zmaga się
w tym gronie najskuteczniej.
Zakóńczyłbym
apelem
do
teatrów. żeby zwróciły u-wagę
na nowy rocznik kończący wro'cła wski Wydział Aktorski. Sam
jednak nie wiem, czy jest do
kogo się zwracać. Wszak teatry
właśnie umierają jako bezsensowna ofiara na stosie polskich
reform.
TADEUSZ BUR.ZYNSKI

