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,,Zycie jest snem" 
Wv;qtkowo uboga bl/14 

tego roku lista propozycji 
teatralnvch w Trójmieście. 
Z tym większvm zatem :a
interesowaniem przyję!iś
mv zapowiedź wvstępóto 
zespołu Teatru Narodowe
go (pod egidq goszczącego 
po raz pieTWSZ1J w Gdań-

aku Teatru Rzeczypospoli
tej). 

Stołeczni arty~ci przyby
wa;ą na Wybrzeże ze spe
ktaklem ,,ZYCIE JEST 
SNEM" Pedra Calderona 
de la Barki, w reżyserii i 
dramaturgicz ym pracowa 
O Dokońezen na 'lłr . Z 

Teatr Narodowy w Gdańsku 
O Dokończenie se str. 1 
niu KRYSTYNY SKUSZłiN 
Kl. Pozycja ta uchodząca 
za arcydzieło hts:zpański€'3 
literatury barokowej od da 
wna zajmuje ważne miej
sce w światowe; dramatur 
cii, prowokując realizato
rów do coraz to nowych. po l szukiwań oraz interpreta
cji. Dramat Calderona, pe
łen filozoficznej głębi, :lo
tykający problemów uniwe
salnych - tajemnicy ludz
k iego bytu - fascyntje 
wieloznaczno§ciq i rzeczywi 
ście otwiera wciąż nowe 
możliwości odczytywania 
Interesujący z punktu wi
dzenia rozwiązań teatral
nych, ma też on wiele wa
lorów sprzyjających zacie
kawieniu odbiorcy: łączy 
bowiem tragizm z komi
zmem, ironią i groteską, 
wydarzenia zaś ma;q prze
bieg aensacyjn1J. A ponie
waż akcja toczy !ię w "po! 

skim imperium", więc na
sza publicznołć śledzi ją za 
wsze ze szczególną uwagą. 

K. Skuszanka proponuję 
widzom nową interpretację 
Calderona. .,Zycie j ~st 
snem" - w jej opracowa
niu to scenic:z:.na baśń 
brzmiąca raczej współcze
śnie. Przekładu tekstu -
imitacji -dokonał poeta Ja 
rosła'!\' Marek Rymkiewicz, 
scenografię widowiska o{lra 
cowała Katarzyna Kępiń
ska, muzykę skomponował 
Adam Walaeiński. W roli 
głównej zobaczymy Toma
sza Budytę, obok niego _ 
stąpią: Renata Berger, ».. .7 
słyna Królówna, Manem 
Trybala, Jeny Fornal, Pa-
weł Galia, Zbigniew Kas
przyk, Jerzy Lustyk, AD 
drzej Malec, Piołr Pręgo
wski i in. 

Spektakle ndbędlł 
Teatrze "Wybrzeże" 
9-12 bm. 
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Interesujący z punktu wi
dzenia rozwiązań teatral
nych, ma też on wiele wa
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kawieniu odbiorcy: łączy 
bowiem tragizm z komi
zmem, ironią i groteską, 
wydarzenia za§ ma;ą prze
bieg sensacyjny. A ponie
waż akcja toczy !ię w "po! 

skim imperium", więc na
sza pub!iczno~ć śledzi ;ą za 
wsze ze szczególną uwagą. 

K. Skuszanka proponuję 
widzom nową interpretację 
Calderona. "Zycie j~st 
snem" - w jej opracowa-
niu to scenic:ma baśń 
brzmiąca raczej współcze
śnie. Przekładu tekstu -
imitacji -dokonał poeta Ja 
rosła"' Marek Rymkiewicz, 
scenografię widowiska o{lra 
cowała Katarzyna Kępiń-
ska, muzykę skomponował 
Adam Walaciński. W roli 
głównej zobaczymy Toma-
sza Budytę, obok niego _ 
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