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Jne miDw Jencze echa norweskiej
prapremiery
fUmu
..D&łny" oru pokazy aetlełu
polskich fUmów wyłwietlonych
w Oslo 1 okuj! ,.Triodnia
Kultury Polsklej", a w norw•
likich 6rodkach masoweto pra•
kaiU znowu jeet cłomo o na- 1
li1Jil kraJu. Tym razem uwan
dzletmikaray pr:r;yeiąca Kry- '
at,na Skuazank.a d.nelatGl' Teatru im. Słowaddego w Krakowie. Przygotowała ona sztuk•
,.Opowieści zimowe" SZekspira
w ftogalanda·Teatet" w Stavanl•tte, atollcy norweaklej ufty.
Warto prz1J10mniK, h teattem w Stavanger od dwóch
lat kleruje znany retyMr J utor noi'Weakl Xjetłl Bang-Haneen. PrzedtEm był dyr.ektOrem
Wyłnej
Szkoły Teatralnej w
Oslo. Banc-Hansen uchodzi aa
W"ybltneto teatroloJa l w ciągu
dwóch lat teatr w StaYanger
zcłobył włelkl roqłos w norwelklm łwleeie kulturaln1Jil swoIm ambitnym programem l doalronalJm kUDKtem aktm*im.
R6wnlet Sku.aanka nie jelt
Jl(lltaełą nie znanil w krału nad
łłordaml. Jut w poprudn ch latach reiyserowała ona n:tuJd w
OSlo l Stavanger. Skuszanka l
Tomaszewski a Wrocławsklej
Pantomlmy od lat wapólpraeują ze scenami norweskimi, a
ostatnio o wsp6łprac41 reiyserską
a Adamem Hanuszkiewiezem w
nadchodzącym
sezonie jealenll7DI zabiela teatr w Bergen. ·
Norw.,owłe uwataJlł. te od
polskich retyserów, Ich łwlełeJo
IPOjnenła na sztuki seenleme,
można lię wiele nauczy~. I nie
i)ez powodów jeden z czołowych
n:wedzkich krytyków teatralny® po obejrzeniu fesUwału
teatrów w • POlace na. piMl w ubiegłym roku na
łamach

nawiększeao

dzienni-

ka porannego swego kraJu. U
polski teatr stawia obec~~le najwyżej w 6wieełe. Ale l lkandy. nawakłe teatry maJlł wiele do
saoferowania l ltąd w ostatnich
lałach jesteśmy łwładkamł c:oras bardziej intens)"W'Dej wy.
mlany reżyserów, seeno«rafów,
a naw.t całych zespołów aktoruleh.
Dro,. do Norwe,U u-torował
liiolikim retyserom znany aeellOiraf Helce Hoft..Monaen, który przez pewien OlU ~
atypeody~ w Polaee J miał okuk zapoznania si41 s nuzym
bogatym tyciem teatralłl)'m. On
tet namówił Slmuankę c1o ..,..
ńfwienia norweskiej n:tutd pt.
.,Kark" Pedera Cappełena w
Krakowie. Od tego cnau drota
między OSlo a Warn:aw' uległa maeznemu akr6cenlu. Najlepszym tero dowodem jest tUm
,.Di!nY" pierwszy produkt
wa lpraey fllmowe6w obu
pa stw.
Efekty teJ 'W&_p6łpraey staj'
.~ .,.90ł'Q , . b•r(l~!llł ewidentne,
~ trucloó J• pruił•
•.t.y::.~ cot6wce. Ale l w
1eł .clalw
wlele laeQ'Ila się

.......

~mleatał. Zapcnrledł

ukupl..ta

tilmu "Zl..U. obiecaNI" A. WaJd7 pnes klnematotra~ nor-

wesk-1 jak l dute u1ntereaowa-

nie •Jtupnem 13-odclnkoweco
aerlalu telewląjne1o ,.Noc:e l
d.nle" wakuu.Jił, Ił r6wnlri
waD6łPNc:a
kulturalna mote

priyn[e66 konkretu dewlaowe

korzyłcl.

Tymasaaem w Muuum Iduecha W • Oslo, _,.tawa 'tt. ..Sto

lat malantwa polakle1o nadal

wzbudza iywa aalfttar..ow...ta
mlejiCOWeJO IPOłecse61hra. A
poka%7 tllm6w krót~Dametn
towyc:h o kulłuna pollldeJ l

macznle awlltkaaJił atrakc7Jno66 OlllłdaJl7c:h pl6cln.

