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Pierwszy głos miała zgodnie z tradycją przeglą

du muzyka. l tak na tenorocznym XXXVII Norwe
skim Festiwalu Bergen'89 zapowiedzleli swoje . 
występy m.in.: Igor Ojstrach, Mitsuko Uchida, Da
wid Sanger, Swing Ie Si·1gers, balet Grand Theatre 
de Geneve. Ale wśród orkiestr symfonicznych i 
kameralnych~ spektakli C?Perowych, pantomimy 
oraz baletu był też obe'!ny teatr dramatyczny. 
Tę część spotkań rozpoczęi. 

la s:ę przede wszystkim do Molie
rowskiego teatru. Ton bl iski zespo
Iowi aktorskiemu (świetne role 
Krystyny Królówny. Witolda Pyrka
sza. Pal'.-ła Galu)... Tekst inkrusto
wany fragmentami innej sztuki 
Halberga Blacharz politykiam. 
Barwom komedii charakterów 
sprzyja ła zarysowana, bardziej w 
wyrazistych konturach niż w płasz
czyźn ie rekwizytu, scenografia 
Katarzyny Kępińsk iej. 

Inaczej ma s ię rzecz na bergeń
skiej scenie. Tu bowiem góruje 
omedia poetycka_ Liryczny cu
dzysłów określa maskaradowe 
przebieranki. Konsekwentne w 
układz ie linii i koloru dekoracje 
oraz kostiumy (Helge Hoff Mon
sen) przenoszą żart ponad farsową 
perspektywę. Miary styl izacji 
strzegą muzyka (T. Wiberg, J. Ur
baniak) i choreografia (1. Rutter). 

gospodarze - Den National,. 
Scene Bergen (D.N.S.) - Maska· 
rada Ludviga Holberga. Autor, ber· 
geńczyk z urodzenia. czlowiel 
ciekawy świata , po angielsko-nie
mieckich studiach i rozmaitych wo
jażach zamieszkał w Kopenhadze." 
Bergeński rodowód, duńska bio
grafia. prace historyka, reformy 
uniwersytetu kopenhadzkiego, ozicr
lalność literacka podejmowana w 
różnych gatunkacr~ a najpełn iej w 
kręgu oświeceniowej komedii. Zy
ciorys bogaty i, co szczególne 
istotny dla norwesl<o-duńs!<ict 
związków kulturowych. Związ ów 
kształtujących również na teatral
nej scenie wi1:le ins-::er.;:: ~ 
:orsktch kanonów. W dorooku Hal
berga sprzyjaty im zwłaszcza: ty
powy pla intrygi, języ obyczajo
wej satyry, specyficzna moralisty
ka. 

Bergen '89 

P ROBLEM formalnych usta
leń wprowadza też bergeń
ska ł.AaskaJada. śc;ś lej -

bergeńsi<o-warszawska, gjyż twór
cą spektaklu, którego pier.vsza 
wersja została przedstawiona w 

Jadwiga JAKUBOWSKA 
teatrze Matym ( paźdz iern ik 88), 
jest Krystyna Skuszanka. Nazwi
sko tu dobrze znane. W latach sie
demdziesiątych Skuszanka zreali
zowała głośny cykl Szekspirowski 
(m.in. Burza. Opowteść zimowa). 
potem d ramatu rg ię rosyjską (Me
wa, Las) oraz hiszpańską (Zycie 
Jest snem, Dom Bernardy Alba). 
Znakomite opinie rytyki zebrała 
Różewiczowska Pułapka. 

Maskarada stanowi jubileuszo
we, bo j uż dz ies iąte, norweskie 
przedstawienie Krystyny Skuszan
ki. Jednak obecna premiera grani
czyła ze sporym ryzykiem. Polski 
reżyser s ięgal przecież po sztukę 
obarczoną wielką tradycją . W 
Warszawie Maskarada odwoływa-. . . . . .. 

Caty czas trwa więc precyzyjnie 
zorganizowana teatralna zabawa. 
Są rodzajowe epizody. Lecz po
rządek oświeceniowej . komedi i 
ujawnia wieloznaczny dialog, zos
tawia miejsce symbolice. 

Festiwalowa publiczność (a pro
szę Państwa. wśród widzów prze
bywał król Olaf V) przyjęla Maska
radę owacyjnymi brawamL Jak 
mów1 dyrektor D.N.S. Tom Remlov, 
Halberg .po polsku" już na trwale 
wprowadza satyryczno-liryczny 
portret autora. 
Drugą sztuką tym razem charak

terystyczna dla awangardowego 
kierunku D.N.S. był Natt ogg dagg 
Larsa Vika. Niestety, muszę powie
dzieć . że skomponowane według 
reguty teatru realistycznego 
przeostawienie ujawnia i niedo
statki literatury (uproszczona wizja 
świata , w której nuda tłumaczy 
agres1ę) i często nieporadne ak
torstwo. Plan drastycznych moty
wów nie znajduje odpowiedniej 
inscenizatorskiej formy. Lecz na· 
wet przy brakach spektakl opo
wiada s ię za próbą realizacji no
wych środków wyrazu. 

W rozmowie o dalszych 
projektach repertuaro
wych Kirsten 8roch 

(sekcja literacka D.N.S.) stwierdza: 
.. Szukając nowych tematów i styli
styk chc ie libyśmy rozszerzać na
sze kontakty z polskim teatrem". 
Różewicz . po norwesku" i Halberg 
. po polsku" przynoszą autenty
czną satysfakcję obu stronom. Py-

"Maskarada" w reż. Krystyny Skuszimki. (Foto: H.J. Brun) tanie· co dalej? ... 


