Zgłosów prasy francuskiej
o teatrze Skaszanki
CLAUDE SARRAUTE (LE
MONDE 11. VII. 1851):
1958 r. O dwstania
-

daty awojego po.
Teatr Ludowy z
Ji'owej Huty nie tracił czasu. udało się temu dziecku .. ~lskdego
Paździemlka"
z.rablć
wyłom
w
auchym "akademizmie", ~nują
C:)'m na scenach krajów ,.W'~o
du" l odrzucić otlcjamą estetykę,
naznaozoiu1 piętnem miesu:zań
*!ego, dziś zwlewzalego naturaJWnil. Lepiel 'E.o!1eą~n'l . l'lnaczenle tego e~
lttO~tf
petror.t.je państwo'; jełełt :rowały•
my, te nie jelt on przeznaczony
cMII tnteHcen<:ji stellcy, ale dla
miell&kaflc:ów
nowego
ośrodka
przemy.słoweco Nowej Huty Wlella!ego kombiłlatu metalurgictnego, zbudow1111eco w ciągu ostat·.
Dlch
d:tinięelu
lat w poblitu
ICa'akowa.
TeJ ;mbll(lzn<Mei robotniczej poohodZt'llta chłopellilego potł'afiła
penl Kry,st')'Ga Skll11Z81loka, dyrektorka zeepołu, naxzUdć kOncepcje
lll'tyatycme )eżeU nie rewolucyjne, to w katdym razie odowatnie
nowoczesne.
Sądząc po przedstawlentu pro&ll'amowym,
które
OClądaliśmy
dnegllaj ~ teatrze Sarah-Bernhardt upofobanła pani Skuszankl
idą w ~ełunku teatru totalnego
Doskonalego pretekstu dD zaktua.
llzow;mia komedii dell'al'łe dostaxczyła jej ,.Kslętni~nk9 TUrandot", pozwalajAc haftować na swej
kapwie błyskotliwe wa!llacje scenk::zn~. muzyC'Ule, a nawet ~e
matograflczne. Nie W1em czy
Carlo Goul, ten uparty obrońca
komedii lmprOWII.zowanej, ll:tóry
j~nak z taką ;>l,eczooJowltołclą redagował swoje ,.fla~ cSralnatlche"
pochwr.llłby ~sromną

swobOdę,

7

jaką potrak wal! jego tekst nasi
' pplscy przyjaolell!;' bO liWI'fiótuję
wam, ze nie uwatają tego tekstu
za ni~narwrzalną świętość Dla tego kto nte rozumie ani s16wka z
!eh ję?.yka wystarc:zy usi~'SZeć po
jakiej; r~llce sla.wne "hlp, blp:
h1p" - &los .,sputników" - ocz:J-

wisty to znak częstych aluzji po)tty~c:h. Potwjtm~a to Zl'e~~Ztll
weiOłn reakcja widowni. Co wię
cej, !l~Ulaczajll elementy wiZual-

ne lln!c:eniuicji, u:tywającej jako
calokl dekoracji kUku przedmiotó~. dy&kretnle symbolicznych.
--\1ł plei'\\"!JZY''Il obrazie koło roweru, dwa parawany i ;>Ułitll prze.
strteń r.amy scenicznej wy~rc:ZI!,
ażeby
prz~stawić
cu:8ć
ulicy,
gd1Jie Kalaf, syn Jtróla Astral.!llań·
skiego zakochuje się w kslotinlczoe n:r.l.>t!ot na wtd'olt ·jej' ~
łl"'itu. KoteOy tt~ "łłę proalć
o jej rąkę ryzyku~ąc Kłov.lll na
wypadek gl:lyby nie odpowiedział
na łlrzy zaglldki, jakie kalężnl"z
ka z reguły zadaje u\)legajłlcym
til.ę, l przy~ a do. sali tronowej nastęr-uJe zx:Maona scenenl. Dwóch
rekwizytorów w kOlitiumach ndewolllików v.<nOSi na tyczenie cesarza , ojca kaltltnlczkl, &wyczajnll
&knY"'ię l umłeszoza lll na chWile
jąc:ym się podeście. W ten sam
sposób przechocl%1my potem do
h2't'em'LI z rozpiętYmi hamakami
wyłobnego pl~zelamt Ofiar bN·
MtoaneJ zabwwy w mordOwanie,
z ktÓt'i>l dzlękl Bocu Kalat WyJ·
dzie z cal11 głową. Ze ekle;łlenla
opada wlelk.le czerwone oko, namalow~ne
na ka~tonle w stylu
Salvatore Dali. oto widzicie styl:
nic naprawdę oryglnalnqo, ·ale
clekawy nawrót do naayi:h zaionteresówań z lat 1920.
Z te1 samej antykonformietyoz~ej postawy 1 Odw:~gi wyw~ZII
się
n,,ezlic:zone .,gąsl", watawkl
ro•lane w tej f~~;rs\e. Maskom
Btjghelll, Trafaldina, Tłl'l:taglli ł
Pantałona darowano · leh tMdY•
cy)ne oblle2e. Gra;l.li 'z m.akrytyml tw~rzaml z dużą werW1j. Inne
Jak 'ł'ur-andot l Jej śmieszny ojciec - 8ll bardziej stylizowane.
l to ehy)Ja lepaze. Kostiumy pstre,
bardzo teatralne. Poszukiwanie,
ząpał,
z4r0Wie... Mówiąc dOsyć
banaLn'e wyznacza ten w~eczór
g:ranlee l motllwotel tego teaku.
SW111dc:r~ !te nie ma na WschOdzie
n1t. .bel.w.z&l~ no"' lf!J, 1rtl!
przecie i coś llliecoś tlę z.n• ~n i l
Prz@t: Sl. lł.
~

