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UPORE!'tt l sloWwo•ctll Ery- niema tycb utwor6w D&leły do
ll1ł dreuy Dllllłe myśl o dziunajtru4niejuycb sada4 reeyaf!r•
racb, któryDl .Jónf SuJDA .,osdo- aklcb l aktoraklcb. Skompll.kobil" kMtlumy Cbóru ltarCÓW l W&D)'m problemem jftł WIIICZf!Cbóru alutebntc•) • .Jelt ty cb dziur nie tn:ecb chórów w tok akcJI
ldlkadzleal't. Na UDU bluatu l dramatycznej, czy teł atopnlowa·
poniżej paoa. Majau, mi pn:ed
nie tonacji poozczeaótnycb partli
oczami, IdY wapomlnam dzlaleJ· trylogii. s, to zadania - Jak al~
azy wieczór. Nie wtem dlaczeao okazało - przewytazajĄce mo:tllkoatlum jedneco ze atarców ma wo•cl zespołu a Nowej Huty.
aae•ć dziur, Inne tylko po cztei'y.
Roi~ ,.oreateł" utbwtanllt moa'
tzy to c..- zaacsyT Fottaele
"Oreateł"
poabJe.ral Szajll& w aktorzy nłepn:ecl~tuej miary • .Jelt
erykoty vblep~11ce noJI, r~ce, w teJ trYioctt kUka wyJ,tkowo
r&JQloa.a t IQ'je u po brody. trudDYch ról koblecycb. Przede
Trykoty 111 tzuo-bure. Na llłe
1
ONI
aanucU dłU&le koezule nocne w wazyatldm IUlta meatra. BR
r6$Dycb kolorach. Nlekłóre rtau- &LAWA GERSON DĄBROWS&A
17 maJ' wspóczesne epodnie l łfala t~ w)elk' rolę tractczn11
buty, a na ramlonach fantazyJnie skrojone pe!ervnkl z plastl- doalowutfl w ltl'IU Grand GWIDoku. Apollo zjawl.a al~ w krótkl~h, lu; zabiJała tekst aztuezn, btlio·
obełsłych
apodenkach
rokoko- nac:J, 1 'lndaml dykcJI (mówi
wycb, natomlaat Atena w dłU·
ci
d
&lej, arebrzyateJ autml baloweJ, za tltaJIIC z~by!).
Nawet
o
narzuconej na cume trykoty za· cawarte&o n:edu parterowero nie
krywaj,ce kodczyny bolłnL Nie doblecały w całości dekłamowa·
mo:tna znalet(! jakiejkolwiek za·
•• .. __ la
T0
sady atyllzacyJnej w tym cbao- ne pn:ea n.,. z..... •
aamo
ale form 1 kolorów. Natuwa .t~ tneba powiedzie(! o wYkcm&wmy" o 'mieUllku, którym dę cach paru bulycb rcll, którzy ob"'adowal" zeapól teatru Skuazan· tłcte połykall alowa. Wybaczam
Id tnace11lzuJłlc powide Kadena
o
re•u~rale
8arczu.
wratenłe &o EryBiom - biedaczkom prze..
•mtetllłka wywołuje te:t dziwaczukadzaly umleu:none na zawoana ... ~DOI"rarta. l!lcena "'YIIłlda towuyeb erowach jakteł koeze
jak ID&I'uYD bellladnie porozrzucanydl 1 zniszczonych dekoracji ze. lłmledaml. Nie oeAitly przeddo ró:tn)·cb aztuk. Dt!llorlentuJłl atawlenta
wYńlld
ANDRZEJA
widza, rozpraszaj" uwqe, nie BRYDZEWICZA, ll:łóry mial pa·
pozwalaj' Da tkupleDJe, które~ro
wymai& o«blór trudnero tekatu re dąbrYeb acen jako OreattJe. 1!111
Ajacbyloaa.
w alm udatld Da bńerMuJłlcel"o
w
pro1ramle
przedltawleala &k&ora. Takie WANDA UZIEM·
pisze .Jerzy Broazktewtcz o .,po- BLO uprtllleetowała .tę w roU
CIUCIU
poryWaJIICej bJJ&ko6c1", Bielitry Jako arłYiłk& lkuplcm& l
J&Juł budzi "OreateJa" w dztlleJ·
a.zycb
crytelnlkacb.
Zadant"m Dle poabawlou wratuw..-cl. AS·
&. .ll"U było apoterowa(!
te bU- NA LUTOSLA WI!IKA a prteję
ak..-~ •rodkaml acentcznyml.
A cłem łfala' Kaaandre; ale była to
wlec znaletć formę, ton, klimat,
które .,.nocłyby wtpólczeanemu Jednak wleuezk& trojailalta. Ieca
widzowi przety(! tragedię apn:ed raaeJ llłeuczel&ll& epyałellcJa•
wieków: Jej wlel.kołt, Dlezwy- Uatka. A ~ kiiDwuliYJn. .o
kłoś(!,
turOWII
mODumentalD..-ć.
Zable&ł tnaceaizacyJne 15kuazankl, mlotaata dę Kaaaildry 11 oblldoKraaowlklero l Szajny •wtadcz' nymi . udami była wr~cz aleo bardzo zewnętrrnym l płytKim amaCIIDa 1 na pe'WJłO aprzecana a·
pojmowa.alu tel"o zadania. WydaJe al~. :te tellat AJachylou był duełlem trareciU AJa~toaa;
dla Dlcb tylko pretekatem llo
IEPOROZUMIENDM
wYdaje
akomponowanla
utworu,
llłóry
mi ałę p r e : : = : e w &eJ
niewiele ma wapótnero s arcy- formie dzieła PCMI
ro. 811dze,
ddelem &reckl.m, Powatało ~ te tródłem nie
enta jeat
w rodzaju parodU
"OI'eatel", falazywe poJmo,...t• aprawy D·
przykro rułjceJ tzezeaólDie w nowoczełllłanla
~
ldalyczTeatrze Poltklm, l"dzle klikana· nych. Dowolne faatazjowanle l
lłde lał temu dzieło Ajachyloaa "upraaaczanle" to tylko 1p011oby
otyło
w opracowaulu retyaer- alut~~ce do uałlta.IIU. lttotnej trud·
lklm dyr. S.zytmana, w •wlet- a..-ct: Zl'OIIumienta my•ll 1 etylu
nym wykonaniu aktoniibn l wtó- peety, To wymaca wlelldeJ -praruJ,ceJ naatrojo"1 tellstu pl~k· cy 1 jeer.cze wlękazeJ pollory w
nej oprawie plaUycsnej Wacława atoeunku do tw6rców miary AJ·
Borowakle1o; arty1ty
DO'f~zetchyloaa. Nic nie pOIDOfll nawet
&nt!fo, który opf'rUJłle wlei.Rłnll natchnione pomyaly tnaeenłaeyJ•
bryłami archUektonlczn:vmt,l ma• ue,
Jełll
teatr rozmija alę 11
lanklml plamami pomagał wl· prawd" dzieła dramatyeznqo.
dzowl
od~zuclu
poetyckłel
prawdy w
l tra.-edll.
Silnie
pn:ema· -------===~~=-=~~-~~
wlała do wyobratnl obrazow..-t,
a zarazem monumentaln.,.ć AJ·
acbyl01owej . trylo.-11, Jej doatoJ·
DY ton mlaten·Jny.
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PEKT~ JlO'I\'Ob.Dcld
-5 ka%WIII
WymyłiJiy1:ła

Jeał pe•
"amacz·
ltów" t 11Cslwnle6 adaosrafa,
WtrH efellretaraklch częaiO pomy·
alów retyaenklell, ekaponuJ._cyeb
zreut._ Iłównie (JDote mimo wolł'l
Włltek tabularny tbłeła, gubi alę Je
ro watn-saj"cy sena trarlczny,
jqo poetyckie pl~kno l powaga,
Jallll 111 nacechowane przenlknl~
te :tywlolem dlonlzyjaklm tracedle Ajachyloaa. RealizacJa ace-

•) AJschylos ;,Oreateja", tłu·
maczenie: Stefa.a Srebnly, ~
eyaerta: KryatyDA SkuaUDk&
1 Jwzy Kraaowai<L acenocrafla: .J6aef l!lzaju, muzyka :
Jóaef Bok. Teatr LUdOwY w
Nowej Hucte, wyatępy na
acen1e Tea\ru Polllkiero w
Waruawte.

