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W przeds~wieniu . .tym jący.·· • erotyczne··· perypetie „ · • ; ~~jmenia. -że nie o mi- ny te or.dobą spektaklu. 
dominuje scenograt. ZO- czterech młodych .par. · ~. ducllOwą tu chodl7J, Drugi niewątpliwYtn atu-
FIA iPIETl_łUSlltSKA · zbU- · ~ ~stawienia lecz o potrzeby ciała. Wy- tem J urżycie Wspóreze-

dow&ła coś jakby wnętrze ~A LASKOWS~ starczy nie brać poważnie sny~i''S~~wi madry-
renesansowego "The Glo- ~OJ.ując z tradycji, w. sztuczek Puka z czaro- gałow. którymi ~o\Vska 

. ~ ~~ -... d .. J-4, sok' • .....~ •• ' • ~ • --a be", ~owane niezu- ~ na ogół grywmy by- zte]SIU.m iem. ~--.,a.u IJlllle. ,, • e ~All.?Je ~~-

pelili. e. serio. W ~- ~ę- ~' ,.sen nocy letniej". z pryska . w ~ blądlzlicym stawi , e. P~1e śpl~a-
trzu r<>Zgrywają Się zarow- r antycznej bajki z mu- po lesie dziewczynom i ne - drygały l na\VląiUl-
no .sc~y w pałacu Tezeu- z~ ą Mendelssohna, nie c~. by ~czyć, że nie :w;; dek~.acjacli .do at-
sza jak i sceny leśne. Ty- ' ecydowała się jednak na oiC w ich ..w.aiJEIDbY'Ch mosfei'y etibietańsk1~ te-
l~ żeAvtedy, kiedy przeno- azanie całego brutaliz- stosu.nka,ch nie jest jedno- atru ~ dają przedstawie-
ęJmr. ~~ ~do;. ~"'2U~lą , -11 

erotyki, jaki kryje w znaczne. Przylla'jm~ie! nie niu t:· stylową opra~ 
z gpry festony z namza- ie :tay jak jeszcze nie:. w ten spos6b, w jałd, do- ~„ . 

lElllE 
I n.ycli ~ ~ury dr~wnia- ~ 0 sądzcno, ~~na tychczas to interpretowa- N-~--"< tety, te ·blrdzo do-

--- _ _,___ nych, _ pięknie ~eźb1~yc~~~a. Jet_lj__si~o_ynmy::, ___ ~~----~-- ________ _ ___._br~YIQ'-11le-.mogą___za~ 
, . elementów. Znak<>mite są · · ,.nie jest to bajka dla Plrze<Btawieni~ Laslro!W- _ stąpi~ w przedstawieniu 

tak.ze kostiumy. będą.ce zleci, trzeba się zastano- skiej ma killlka izalet. łl'eścil1 LaSlmlwska zawaha-
swobodną fan.tazJą na te-- "ć, co znaczy to zacza- Pierwsza z ruch to świetne ła si przed pełnym wY-
mat .renesansowego, stroju. ie miłosne, któremu obsadzenie ról ateńskich cl ~iem ze „Snu nocy 

---------_,,N:aJiepiej~~--~~Y.-tłegają-l>ohater-0wie-,,Snu~-m.emłe§lfnJ!k.Qw + batnho d~----łetn · 1 ~~,--a>----sztuka 
, jest Oberon, król elfów - €o lkry,je się za gestem Ty- bre rozegranie wszystkich odsł ·''ta przed wspóreze-
nósi · spodnie z cielęcego ~nii rzuca1j~j się w ~ję- scen, w których biorą oni sny:t: czyteJn,ikkm, a nie 
łutra a u ramii.on ma coś ~ia os~ św1ezo po tym Jak udział. Doskonale wypadło chci , · zrobić bajki dla 

~~,„J.,. • Ober ~I -na kształt j~en,ich rogów. rr-,- z ramion ona przedstawienie o Piramie i d2'Ji ~się~eś 

I ~' Najwięcej dyskretnego hu- i Terr.eusrra Oben>n pry- TytŻbe zagrane przez r;ze- w drogi i wyszło w e-
maru zawiera kostium Ty- ~ął jej w oczy sokiem z mieślników dla uczczenia fekc ·1 przedstawienie dla 

tani.i. Dzięki zwi@kom z ~zarodziejskich jagód, ślubu Hipolity z Tezeu- mł~~ ieży. ,/M:oma je zu-
llndiami (>QfPrZe"L pada, · ez zemstę za wykn- szem. ALEKSANDER . pełnt spokojnie uznać za 

którego wykradła . indyj- , .. zem.· .. '·e pazia? .Czy tylko o DZ. WONKOWSKI (cieśla kult 
1 ałną . ilustracj·ę .. lek-

~emu księciu, Tytania ma . . . chod~i? A obłędny ko- Pigwa). KAZIMIERZ ttiry, zkolnej. Nie,.' ma _w 
kostium przywodzący na ;

1
: . ód dwóch par szukają- WICHNIARZ (stolarz Spój) nim ł; ych ciemnych _mocy, 

myśl indyjskie boginki. iCycti się Po lesie pełnym LECH ORDON (tkacz Spo- któr ' irządzą erotyką. Ty:-

Scenograf~ PietrusińSkiej .Fd~, złośliwych mocy, - dek), IGNACY MACHOW- tani l, nie śpi ze Spodkient 
jest pełna plastycznej i.n- 1zmienia1ją,cych ich„ uczucia, SKI (miechownik Dudka), 
wencji, a przy tym głębo- i J"zucających sobie ·w . ra- JAN CIECIERSKI (kotlarz 
ko tkwi· w podtekstach miona nie tych partnerów, Ryjek) oraz ADAM MU
„Snu". Jest trochę ironicz-

1
'któr,ych wybrało serce. Ta - LARCZYK (krawiec Glo.d

na, zapowiada~ fi- }, wymiana partnerów w niak) - da.ją prawdziwy 
nezyjny. cienko 1r<>'Lgrywa- : świętojańską noc nasuwa po.pis gry at'Ol"Skie]. -Sce-

;1. / '/' : 
" . \.. . -.~ - . 

Wprawdzie 1młodzież może 

zapyta~ czemu to wytwor-
ny Lizander, który oszalał 
dla Heleny„ -mimo iż jesz-
cze tak niedawno kochał 

Hennię, mówi do byłej 
kolchanki: „Odclzep . się kO-
cie, precz nęcLztrwi istoto. 
Albo cię st~ z siebie 
jak ~aę". Skąd ·ta "bru-
ta'lllość (nie jedyna, jest 
jej w ..... ~ie" więcej), skoro 
wmysey. są !tacy- mili, · do-
·bw.e ·Ułożenhi · ~medoiStępn.i :-t ,. 

-ialdmkollw\iek nalniętnoś
cimi..--;-iAiStawmy jednak--·-

młodzleż. 

iWydalje się, że LaskoW-
ska IP<JlpeJjnh błędy w ob
sadzie.-A.ni---~ie-~----

śwmta fanłtamjii, '8łDi obie 
pary ~ smkalją-
cych rw łe&Ue miłości me 
d'.ĄLją się doJ>rze iw SWOich 
rolaieh. Wyjątek stanowi 
JAN KOBU~EWSKI 
giraijąicy Oberona .z finezją i 
ironią. rw pełni świadomą 
tego, co slię w itym l5ie 
l'ZeCIZy!Wiście d~eje. Lech 
Ordon, d<xskonały Spodek 

· . w scenaich z nemieśllntilta
mil, izamieniony ·w osła wy
gl'Y!Wa iz tej s·yltuaoji rtylJko 
h'Ul'llÓr, me ma w 111im ani 
ciernria pr.ze1CZU1Ciat, że po 
tym, jak mu elllfy ukiwiecą 
\JSzy lbęcbie musia·ł spełnić 

jes1.1Cze ininą rOlę. 
(E~J 


