na Zielińska Blonda), natomiast słabo,
bo bez większej inwencji, bardzo tradycyjnie
wypadła realizacja . Przyzwyczajono nas na
tej scenie do Mozarta RySifir~ Peryta, który mógł się podobać (mnie baru.w!), mógł
się nie podobać, lecz zawsze miał znamię
niewątpliwej indywidualności świetnego reżysera operowego. Jitka Stokałska natomiast,
jak gdyby schowała się w cieniu, nie zaznaczając w poprowadzeniu reżyserskim spektaklu swojej osobowości . Nie zachwyca też
(wręcz przeciwnie!) scenografia, no i to w
sumie decyduje, że "Uprowadzenie" wywiera mniejsze wrażenie niż premiery Peryta.
Mam jednak nadzieję, że pan Ryszard pracuje dla WOK-u nad kolejnym Mozartem,
ostatecznie do rocznicy czeka nas przecież
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omeda - · po dwudzieowu z nami
Witkieia nie miał szczęścia do
Czy nie przesada z tymi
'?
Kolejny Mozart u
"Burza"
utkowskiego
zawsze warto

e

e

e

atego już w życiowe doświad
·cza - ,.Nowe \Vyzwolenie".
e, rzecz jasna, do Wyspiańskie
o " Wyzwolenie" przyjął Witwo tego osobliwego collage'u:
III" Szekspira i Beethoveelia". .,Nowe Wyzwolenie" pomyślane grote ~ kowe stuie wielk_ości; potrzebie, którą
wuznacznie wykpiwa i komzresztą . mógiby inaczej · yciach wojennych i doświad
lucji październikowej, czyli
przewartościowaniu
wszeli

pojęć. Interesująco wyreży

Piotra Cieślaka i dobrze zaPiotra Kozłowskiego, Joannę
tarzynę Tatarak
i Cezarego
·est "N!.Iwe Wyzwolenie" ciew r.:pcr ~uarze doskonałego
1 z tego względu, że nie jest
~any często. Nie wiem tylko,
i czy słusznie zakończył Cie~mobójstwem głównego bohatly patrz<tc na nią już przez
znej śmierci samego Witkiewieniliami? Myślę , że · zarówno
· rodzinnego", jak i "Menabryk słonia" oraz .,Księżnic z
czyli Natrętny Książę" - to
wielu małych chłopców twoajeclkach. Pozostają one zaiane, wyrzucane do kosza,
· cudem uchowają się (zają je matki .,na pamiątkę"),
ośnie wielki artysta. Wtedy,
drobiazg nabiera znaczenia.
nilia Witkiewicza stanowią
kawostkę i na pewno godne
a zasadzie: "Spójrzcie, co z
', ale przykładanie do nich
j wagi, doszukiwanie _ się jut
wieikiego talentu i przeproółowych badawczych analiz
co najmniej przesadne. ·Sam
wdapodobnie najbardziej by
yby przeczytał, że w tych
two wyróżnić środki artybęcą

się

powtarzać

w

całej

kacego (...), przyspieszenie
e do raptownego aktu przeianki i n!eoczekiwane roza funkcja nazwisk, wyra·aaskaliów, wynalazczość sioprowizowane dialogi pełne
ch myśli, nons;:alanckiego
rtnerów, Óbelg, kompromiantyklimatycznych; wprowastaci i przeżyć osobistych ... ,
mój! Tyle mądrości, a tak
w tym pełnym
zresztą
ku - dziecięcym bełkociku.
jednak mowa o cudownych
to godną najwyższych poaje się inicjatywa Wiirszaweralnej, by dwusetną ro.:zozarta (1991) uczcić wysta' ch jego oper. Kilka (.,Cza., Zaide", " Wesele Figara")
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Krystyna Skuszanka przedstawiła w Teatrze Małym swoją kolejną wersję
Burzy" Szekspira (w makornitym przekłazje Zofii Siwickiej). Przyznam, że oglądam to przedstawienie z dużym zainteresowaniem; toczy się wartko, jako że Skuszanka śmiało korzystała z reżyserskich nożyc
(poczynając już od wycięcia całej pierwszej
sceny, owej tytułowej burzy - rozegranej
[ zresztą bardzo pięknie, pomysłowo, tyle że
bez tekstu, który istotnie nie ma większego
znaczenia), jest sensowne, logiczne, jedyne,
co nieco mąci odbiór, to stałe w tym teai trze niedostatki zespołu aktorskiego. Pro\ spero - Krzysztofa Chamea (posiadającego
\ tak świetne warunki do tej roli) i Miranda
zawsze pełnej wdzięku Ewy Serwy, to je'\ dyne nieco jaśniejsze punkty obsady, w której zdarzały się, niestety, również i punkty
całkiem czarne. W trudnej, ale i efektownej do . zagrania roli Ariela tym razem nie
mógł mkt · zabłysnąć, takie i z winy reży
sera ; postać duszka powietrznego Skuszanka
rozdzij!liła bowiem na dwa wcielenia, co,
oczywiście, :.macznie osłabilo możliwość stworzenia ciekawszej kreacji aktorskiej.
Tak czy inaczej dobrze się stało, że mogliśmy przypomnieć sobie "Burzę", która w
Warszawie wystawiana bywa bardzo rzadko, a jej ostatnia warszawska inscenizacja
(przed dziesięciu laty, w Teatrze Powszechnym) była, niestety, inscenizacyjną porażką .
Z klasyki, chodzi się teraz w Warszawie także na "Pawła Pierwszego", na scenie Ateneu~ ale my pójdziemy ·na ten spektakl
dopiero w następnym ,.Kurierze", do którego
lektury już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam._
•
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