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zdjęciu:

Na
lf!ena a "O..,.wieici zimo- l
we.i'". Od prawej - ZOFIA GBĄZIE
WICZ (Bermiena)
ANDRZE.J ZABNECKI (Leoułes) i JIAilBK BABBASIEWJCZ (Pelibeaes).
Fot. A. Brusłman
ceny. kt.;,rą KrnłYDa SkuA&Dka ..:aczyna swa najnu.v
azą joa-;.:,n,zację Szekspirowskiej ,.Opow.ieici zimowej ..
w pierwowzorze. nie ma w
ogóle. Z boku ~edzi zaczytany Mamilii.IIIIZ; Hermwaa. Polik.senes i
Leontes craja w pi.łke. Pr7/~l-zucaja sie
~ ruchami krągłymi ; niespicsznymi. n.:.czym u zwolnionym filmie. Wyjątkowo
lekka. jakby płYWająca w powietrzu. ła k lerystyka postaci, ledwie zasvlfnalizo- skr:<.ydeł. jest. jak "i~ domyślam. czyimś
CIXlnytni
łukami
podkreśla
umowność w:me motyWacje ich działań. w reszcie 'l.iedopatrze n iem?). DJe zaws."., trafia we
i •:r.clędnceć miar czasu. Gdv w chwilę D.l~logicznoki. na cześć k tórvcil wskazuJe ~łaściwy rytm ~n ~~u i _odna~ui~ sieb!e
1Jótn1ej duszaca aksamitna czer~a za- - dość nieprzekonywająco p1 óbując
je aop:e t:o w Autohku . ~kż-: l:b~Cn1ew J ...
stawka pójdzie w C:>le,. na rod<l'i:.ystym równocześnie usprawiedliwiać także ··zefowtcs nadto mo1m zdan1em tonuje Andrzewie zamiast aękow u.)r:nmy zecary. Bohaan Drozdowski
autor przekładu. tygooa. PQdaJąc jedn aK tekst pieknie l
Martwe. bez wskazówek. J)Ołyskujące lita- Opracowana przez Skuszanke
wersja WZ.."USZająco. Marelr. Barbasi.:wic:a Polilr.rym złotem niemych cyfecblatów. Sto- "Owwieici zimowej" nieprzypadkowo ~eneea i Floryzela ł(ra ciepło z iak:tś
J4,:: pod DUni MamW'IJ.tiiZ prze<:zyta z 10- chyba najrzadziej CrYWa.nej ze
wszyzególną siczerośc ; ą Kamil Bocusława
:lfotu V : ..czas wie- mie chr~Y do J.ata stkich sztuk Szeksplta •ównież nie
oc:hnackieco jest pel!ly plast vcznv. baraę merze i pcha IN zimie...... co zabrz.m.i
jest wolna od tych r.łędów. Zda mi . si;:, .izo prawdziwy; zalll3Szyście. z jędrnym
ai •o ironią. ai to oatrzeżeoii!IJD. Wkrótce it -"CCaptatorka zyskuiąc Btar<1nnie nakre- 'tumorem kreuje po.;;~~ Syna OwcZl_lrza
pc.~m pojawi lie aam Czas. by opa~ry ślora perspektyWę e:rasu. traci
jedni! So«daa Baer. znakom•c1c u·tupeł!l taJa~ .,
wak akcję .aoetowvm lr.omenwzem. llłł cv•nie nieco na dramaturgii. co jest w i się w zabawną oare ~ . chvtreilkim . ale -~
atę,mie zaś przybrawa.y postać Au- docme zwłaszcza w częłci .:ie-rwszej
l{runc ie rzeczv wc:r:'wvm Owczar ze m w
t.olika - czuwać aad jeJ bieciem
tu- w zamyśle auroweJ. lilie~ ~tyc:we
wykonaniu Ludwik.a Benoiła:
de-likatd7.iE:ż ingerować cfysir.retuie. l(dy
zajdziepo ~mu ootrzeba.
Cz.as bowiem jest Z»adni..ozym elementem myślowej lr.oo.at:ulr.cji ••Owwi~ici zimcwej", co Slr.uazan.k:a uwypukla .nczecól
ni~ mocno. dokonu~a:: znacznych skrótów. w iatotDy JII)OIJÓi) zmiemając ulr.łoad
telr.Au. a uwe~ pos-L.::ze&ólne jego fragJDP.cty wkładając w ..ta zupełnie inny..:h
osóD. D.iż życzył .obie autor.
Rzecz menowa 1 zw.łaazcza w odnieaertiu do lr.J.asyki praktykowana nader w iStocie rwącej .ae t.rocbe chaotyczne}. nym. jakby nieco za.:ubionytn w vtacza~. Nie zDaCzy to Jednak. by każde nit>zbvt spójne!.
jącvm co. mrocznym i nie~rozumi ałvm
te,.o typu poczynanie wień..,z.one
było
Godzi się wa"Zakża zauważvć. iż zna- świecie. jest Mamili•.Jsz Grze~toraa Potoc5ukcesem. Chociaż - przyznajmy .:woli ~'3& część tych nied.>-;noeów amyka o ier - kie,re.
sprawledliwo6ci - o.~ny aa w tych przv- wsz.. mu wejrzeniu. rt:tłęki ksJ:tałtow i sce Zofia G~aiewicz ...J operujqca trafnym,
pa~h _n iejednoz.nacm.e •.. c~ diam;: ni ~znemu. jaki "O'P(>Wl eŚCi '.llllOwe.i" na- acz osz.czednvm gest~m - ie~t w rola-:h
tra lnie Dllędzy .oba &e roznutce. Jako .e- :lane 11a łódzkiej ~eenie Skw.!anka I>Wle~ l:łermionv i Perditv oardzo kob1eca
1
w~iln!~ ~ d~~uszcza w·~~ołć l rorz. -nie.' ~je sobie sprawę z !liedostatków przekonywająca . su2 ..nyw na . zaoadają :. a
Dlaltoić tnterpretacJl ~je m<.w:'.llWOŚĆ ma- t.ekśtu. stara się ie przeto ztacodzić po- w ;)&mięć postać Pa·J!i.ny . st~orzvła Kanewru w wielopłasz':'~yznowości oaozv- . słutując s1ę zmianar.l'· rvtmu. tempa, Oli- Jitr;era Nocalówoa.
taił. ~ala na . r6z;norodnv
~~ład powlednią konstr ukc j:4 scen. kun'i~towną
Ponadto w o r zedsl.1w ien iu udział b ioDemakr."D~W. Skuszanka- o:zytą .Opow1~!iC z1" ~;ł'; •.I§Ytuacir. wre~zcie vJXaw~ ~ r ')· Elżbieta Jasińska. Barbara
mową
~rzez prr.tUlat czasu. O ..n•ej i . !lty.;znft;· l!t6ra w tJTil przedsl:lwie,nu ]e.>t bińska. Krysłyoa Toif'wska. JaD
Zdropowstałe~ :-krot.ce.· ootfom •.Bu~z.v -~- SZI.)-:ngb"hne urzekają·:a (Niemała w tym jewski. Janusz Peszek Piołr Krukowsll:i.
aze: _Wlą~ .ie ~zPCÓlny kl~t.
w p;;wnie zasłuca taki"' aprawu,;ącego nad~rym naJWu:ceJ. daje o _sob1e
zna~ zor nad wvkonan~em d ekora< ii i kostiu- Leon Cbarewicz 1 Stanisław Szv mcz:vk .
~Z.\S; on wvpełma W!'>zystkie zakamar k i mów Marka Tomasikll) Zde:zenie - w
Autorem stylizow ~at'j . su uteln'?i lltJJwiadomo6ci działaiacv~h pos~ci.
ies~ drUJ1ej c~i roz ..arganellc św1a tłem , -strac.ii muzycznej iest Adam Walaciński.
spuawc• głównych napJęć akc~1. Igraszki rOZJ'l('Z()Oego o(;lepla iącą bida
święta
JERZY \f. FIEtJOSIF.JEW
bu których. jak ,;awsze :ue ft<:Zędd $tnvżenia owiec z oocurą :zernia dwoSz'!kspit: ~vm bohatt-rom. WY.~!czane sa cu Leontesa. przynosi efe kt w recz ~a
--------~~~ ,._ ~-:
Lod~::
William
T ea tr Nowv
precyzyJrue na zeJ!:arze komedu •
:bwycający. A jest te tylko i<-den z WieTo ostatnie spraw-~za się w przypadku lu orzykładów przemvślane}. t"iek n f. i sc<-.Oww ieść zimowa".
Sbakespeare
..Burzy". w odniesieaiu do .,Opowieści zi- no~ rafii.
Bohdan
Drozdowski.
Przekład
mowej" zda ml sie IX''WDll przesadą. Gdy
Wyrównane aktor<;two tylko w o ie-rO-pracowa n ie tek~;·J i reżvsena
Szekspir pisał tę SWO!ą przed<>Btatnia ko- w,~e-j cz~ści budzi dmbn e zastn:~żen1a .
K rysłyoa Skuszanl<a scen'K!rafia
~!leGię musiał być bardzo zmęczony . bądi A.odl'ftj Zaruecki (L~tes)
c hvba DlC·
te.!: szalenie sle IIP!a"LYł. 3tad wyraźne potr zebnie narzuca tOO:e PQC.!atko wo .zbyt
llel,:e Boff-Monsen muzvli:a - Adam
łamaDie się linii dramaturgiczneJ. dro!::- daleko posunieta dv~cvpline w stosowa-.
Wałaclński. ukłao tańc6w Zofia
De. acz zauwaźahle nle.lr.onsekwencje
w ••iu środków wvraz·.1. Jousz Kubiclr.i,
Więclawaka. Pren. •era 24. I. 1!179 r
jej prowadzeniu, pow' erzchowna chara- Jako Czaa . (przypięe1e mu anielskich

