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MNIIJełl fnSf 1rtukł B~•'lcI.Płro w rd111mt lr'llrtl/1111
nuuankł na ICinae/a 1crGffiJI flgr
tł6tD. Dr•1cfor Wf'OCl4Wikł-sJO 2'111•

,,.. Po"1cłlgo Willlichala wlaśtNII
lo Ollo, gdzl• rd11••row" będ:rft
.,..,...., 6HUpłN, ftalł:rowaną w
llłłtlłottlf'l' ,.zonf11 tJ ttal. Btdlł•

to ttłiJako uwłricńnłl frltfletnłtl
eJ'II6łPNCII po"kflfiO ,.ty,.r• zł
~"" NOf'tDI"U. W lłnPftłU liSI

t'OI4u w Ropland T•aer. w MJ·
Włf1cłl1fm mtclcte JX)rłotDif'l' 1cN·

l• -

Sttzvang11rz1 odfłvlcł att p1rur
,.. • ••110 Cllklv premt.ra. Bul lo
fllC'"jGitJICil\11
Jm111ft11.
prIII%
Mtntłjuq pra•t ł pułllłczrWJfd •Pik"
takl ,Jak wam ''' podobA" S:re"·

utra. Zaproponowtzno włcc K'JI·
atvnf• SJcuaztzncll dal11q w•p6lprtz·
ec. w 1ct6r•J elekci• arodztlo atc 1;.a
•c11nł11 NATOdowel w BerQen pnedlłcuńllrdc
"Mł4rkf
14
mł4rkt''.
łlł41o ono .Uwł•tnU ołu'hodll 900·
•l•cłA tefiO unfwnllltllckł,go
ettz, koltbkł no,..,.tlcłcJ kulturv.
C•lf ztzn,ł4r zoakl ólłągnfętJ17 Od·
,.Jmlf gloa rJOrwcakłm lc1Jitvkom.

mw·

1tuaJutr1 JłO prtmłln:w w .,Aftm·
w Oalo ukllztzłll ałę recen·
•la, Jd6PIJ autor tak okrdl4 a"e'lcNicl:

pc;ałln"

Norweski
tryptyk
Krystyny

Skuszanki
i,Jft.rfła

...,_.

ł

aa

len !la~nłq o
mual I>JI~ grana

młarlct"

clobrafm

ł

~crc

IIHIM. • - Narodowa w Bergen
• .,Jcralu teatru••, Polłlcl.
~łCII~ rf*lł,.ra do reart..cjł U•
re .,.1cf41tłv. Krvlłlłno nuazanka
""'" Wat1convlł4la 12111, ~cawllcl
. .bt. tulłUcie l'adanlł. Ravłłatllln
lelł płffłnll lpł1cC41d. w 1ctd,.o rH•
l.,acn u<JzłelUt Jlomoc:at jel Cllllłłn•
..",.at~
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w
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l'łtJmvch.

Jlftmzmt po41crdlGjąc ten fakf
pUu: ~tll•lQ• Holi Monlin ...:raellotDclf 1fac:r• fł ollnłlwajqcq
lwwtoll! ł eleQar&clł, wldcłw1 pol·
1kkmu łltztrowł".

.,MłarkG za miarkę'' le•t utuką,
Jcł6rej cłotllchczaa nłgdll nie gTGM
7ł4

J4c

teenach norweaktch. Kommtu·
bergnhką
prapremierę
ucłekG ałę do po-

jej

,,MorleMt'taen"

f'6umatł lwtadczącuch nader
c:hlebnłe o polaktej rd11aerce.
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III'Uikt4wt.nte w Stradford.zUI Md
ADOnem z Johnem Gtelgudem Ja·
Ieo
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Jefford w roll .rzablłnl, na
peumo Je pam~. Bul to 1pe1ctald
r.cz_, nłelconw~onalnu, a actrnll
łudow• łlard.zo 40CZI/Ite t '7'0CftCI
- PJICIWftfll/ mu aulcc••· Ufn ra
8Cłrłlar4

nł•
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Jak widowilico wczoraj·
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NtłrOdoweJ.

Gonczą

CJI u "" poilici reti/Nf', KrsrdJina

.Sicuuanka ft4dala mu t,te bUulcu.
•• utulca
zapiOf14la
praWd.ziWJinl
lwtou.m... trl!Jimala w .ft4~U a
oUnłewala w lalcli uez~rll(i apo·
161». •• ru ftłlct nł• mdg& atedztec!
li-JIIlnl•. SZJiblcł f1(tm IJ)Iłlctaldu
por&fUICil ft4ł, ICC114 1141fłJIC)W41a JIO
•cenie, lcrdUco mdwł40 - nte b&/10
. . jczclfiCI ft4 _,pcSl unn• przedlto·
,_,.enłe ldNJ(eme, lecz zwarto mani·
tnUiqo cframaturga lw14wwel 1lG·
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Sttgnł}m!l ltuc:ze ~o .,Stavanger
A!tmblad". Recenzent atwterdza,
te ,.Sc:en4 Narodowa dala premłe·
rt jednego z na}toapanialnJICh
pnrdatawłetł
JZekiJrirowaktch olłatnłch lat, od czaau gd11 lwłato·
we} alatou rdv•er pohkt. Kru·
•tsma Skuuanka to 1968 roku zrea•
ł~owala .,Jak wam 1lt podoba" w
lłogdand

W

Teatn".

łtDoich

rea!łza·
Kf1(1łlf'la Sk~o~·

norweskich

c:jach ICmicznych

IZ4llk4 zawazs wapólpracuje z
tum 1am11m acenografem Hof/
Mon~e11em

ł kompoflltorem, lct6rum }111t Adam Walachhkł. Na
atronicach gaut polwłtoono twdr
CJ1 opraW1J muzyczneJ azeluf>lroar
akich łnlcenU:ac}ł wiele pochleb•
nych aMw. Na przykład .,Bergena
Tldflfłde" lłwterdza, te .,naleli/ tet
podkrdlil! dutą rol4 mUZ11kł Ada·
mes Walach\akłego, która to •peJc·
taklu ,.Młark4 za mtarkc" otacza
naa ł prunłkG 1lotoo ł okc:Jt. tak
Jak powłetru ł prornłenłe alonecz-

ne przenlka}q ft4tur(''.

Te troebę pompatycme przeaołnle utywane pnez kryłyków
norweskich, polskiero czytelnika, przywykiero do lnłleto apo.oba wypowiedzi reee11zent6w,
mon nieco szokować. &łotne
jat Jednak co się o pracy Skua:r.ankf mówi a rraniCJł. Nowa
premiera ,,Bursy" w jej rety-,
serii ma rozpocwlłć sezon artyatyeany w Det Nonka Teater w
Oelo. Na teJ sameJ aeenle przed
rokiem Benryk Tomaszewski reaUzował ,.Kll\łwę.. Wyaplańakte

ro. Nic pneto dzlwnero. li Norwe.-owle coraz eqieleJ nasywaJI\ Wrocław Mękkl\ teatr&lnlł·
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