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Dwie przedświątecme premiery w Starym Teatrze
Przed nami niezwykle
clekawy weekend
w Starym Teatrze. W piątek
na Dużej Scenie zobaczymy
"Króla Leara" w reż. Jana
Klaty, a w sobotę na Scenie
Kameralnej premiera
"nie-boskiej komedii.
WSZYSTKO POWIEM
.B.OGUI" Pawła Demirskiego
w reż. Moniki Strzępki.
GABRIELA CAGIEL

WSimym Teatrze trwa sezon poświ~
eony Jerzenm ,Jarockiemu.lb m.in.
dlalego Klata sięgnął po "Króla Leara" Szekspira- sztukę niegdyś p1·zez
.Jaroekiego l'eŻyserowan11·
"Król Lea1•" to druga część tzw.
dyptyku ki{,lewskiego Klaty. W paź
dzierniku widzowie zobaczylijego
pierwszączęść,czyli.,Króla Ubu" All'redaJm·ly'ego.- W naszej inleq)l'e-

t.uqji "Król Lear" b~dzie dramatem
o władzy duchowej, rozgrywt\i!ICYm
się w dosyć ponadczasowych realiach. Nie wiemy, czy mamy do czynienia z rokiem 1800 czy 2800. Kostiumy siQ nic zmicnh1ją, ludzkie namiQtnosci, okrucicltst wo, milość są
czymś niezależnym od uplywl1jące
go czasu - wyjaśnia .Jan Klata. -'lb też
p1'etekst do opowiedzenia o stai'Ości.
O tym, czy może rządzić światem,
czy można siQjcj sprzeciwić, jak sobie z nią poradzić. Temat o tyle aktualny, że śreunia wieku rośnie. Zoha<:;r.ymy, co nam z tegozderzenia zjednym z nąjwięks7.ych tekstów kultury zachodniej wyniknie - tłumaczy
dyrektor Starego.
Równocześnie na Scenie Kamemlnej trwają próby do "nie-boskiej
komedii. WSZYSTKO POWIEM BOGU" inspirowanej dramatem Zygmunta Krasitiskiego. To di'Ugie podejście do tego tytułu po rezygnacji
z ubieglorocznej "Nie-Boski<'J komedii. Szczątków" Olivet'll F1·ljici<L Przy·
pomnijmy, część akt01·ów zrezy-

Demirski llumuC'L,YI wczon1j dziel:tnikurzom, że to, co w ,.Nie·l:3oskiej komedii" Krasi11skiego szczególnie go
zainteresowało, to stmch i prywatne
wątki z życia autora, które na scenie
b\'(lzie uosabiała postać łm1bicgo Henryl<a.- WydtUe mi się, :i.e a1·tyści są po
to, :t..eby wylup.}'\vać tnkie nawet nie do
końca uświadomione lęki. Podobnie
byloehybazKmsi1'1skim. Mam wrużenie, że Polska. Europa i świat mąją
poczuciejakil~jś schyłkowości- pokazuje lo historia z Rosją. Nąjstraszniej
!>'Ze, że nie wiadomo, z kiÓJ"tti strmzy la
zmiana Jli'Z.~jdzie i <-'0 ze sobą p!7yniesie-mówil Paweł DemiJ·ski.
ZWI·acal też uwagQ na emocje.
-Media odbijają emocje, ale wiado"Król Lear" - druga część dyptyku królewskiego Jana Klaty
mo, że są to emocje skomcrqjalizognuwala wówczas z gry wspektaklu, ko pisarz, który żyje w XXI wieku. wane. l(jedy ludzie napmwdę mówhł
próby przerwano. Według relacji, czytam Krasilisldego i zdobywam in- o swoich emocjach, to albo s:1 U7.nam.in. aktorów, inscenizacja Frljiciu formacje o nim. Myślę o tym ,jak ten wani za frustratów. albo za megalonie miała nic wspólnego z tekstem tekst dzialal i mial dzia lać wtedy, gdy manów-opisywal Dcmirski.
..Króla Leara" bQdzie można zopowstal i to będzie obecne w Lej inKrasińskiego i miała być obt·azoterpretacji- wyjaśnia Paweł Demil'- baczyć 20, 21.27 i 28 grudnia, a .,niaburcza.
-Nie poprawiamy Krasińskiego, ski, aulo t• adaptacji (sztukę I'eżyse boską komedię..." '21, 27, 28 i ;m gt·ud·
nia. o
ale interpretujemy to, co napisał. .Ja- ruje Monika Strzępka).
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