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Beauman:baia, jako teUt. ma 1
co najmnieJ tr7.J' zalety: Jen
dobne Dapiaall1'. zabawn,r i l
ponadczucnro ~dr7- Obec:Da
jeco lnsc:enizacja. w retTRril
~-7 Polon7. posiada co n.tJmniej t;rlet samo zaJet: jest~

.
.

·

o

t)'Dl bardziej, f.e niekt6re Pł'i
PrTJW~ Da myfi cenlalDe

przedstawienie ..8łuei dw6c:h
pan6w'" w re!y.::erU Giorgło
Strehlera. ReiY.serta Anna Po10117 1 Wlp6łptaeująey z
Uzef Opalsld podąłyU tym
tropem. Ale te dobrze, ed7ł a

m.

brze skonatnaowana jako widowisko teatralne· (ważne!),
~eg zabawna. 1 - jak prx:rstalo na łwiet~ komedię - ak- taldch wmr6w natet:r ~
tualna. Dodajmy do teco zna- pełnlt cańe'-. Watne jedyn&e,
korni~
humoru. .:eno- aby prą- teco rodzaju praktygrafię autorstwa panów Mar- kach nie popilU w plagiat. Na
ka Braa.a l llyuarda MeW- azczękle autorzy uniknęU teW7. donuan:r poprawne aktor- 10 błęda, l Strehlerowt ,.podestwo i w t~n sposób otrzyma- braJl• _ledwie kilka pomysł6w.
my spektakl prawie dosko!'.&- H\UilOr' sytuacyjny stoi tu więc
ł:r.
na wys~ poziomie.

pem.

Na scenie, której punkt cenGorzej z. tak boca\4 w a.itralny stanowi konstrukcja mnastowłecznej komedii plopn:ypomlnająca łote. %Wieńczo-1 ~ charakter6
Fig ' (l.
ne dworna amorkami. odb:rwa
w.
aro
a.
1ta.sa a,.bankJ), t. rocata d"'"
Premiera w Miniaturze sz.a l wtchnycleł. ale sympet:rc:zD7. Hrabia Almaviva w
wykooanJu Plołra Grabetnkie-

SympatycznyFigaro
PAWEt SZUMlEC

U:
misWma era iDir7C. Tkak
je, l. r6~ łntens:rwn~ na

l

p, jest despot:rc:z:n:rm włac:iat
1 skł~ do zdrady maltonkiem. ale aympatyczn:rm. Gą
ska (ltrz,..ztof Jędrysek,, jako
przedstawiciel palestry jest
nieco safaDdulowaty, ale sym..

a,..

t
z uzanna s-•
pa ycznr.
.,..,.
przemlaa lcobłeQ' 1 ~ barskleJ zgrabnie, przebiegle.,
Wszystko obnca li4 wokM ale nader sympatyeznJe radzi
spraw serca i pi.en.ł4dz.a. Boba- sobie w sytuacjach be1 wyjterowie Beauman:bałs, b:r do.. kiao Hrabina (Marta Koaarska)
rr.eć do pnawcly 1 obu~ Idę
ni.czym postaci • SzekspirowJkieco ..SDU nocy Jetniej'". 11a11- '
IZ1l najpierw wszyatke ~
twaŁ Wikłaj' sl' więc w .._
m1czne sytuacje., w lt16f:ycb
widz ma nad nimi pn:.eowaft.
cdyt wie. te • alkowie Brat»n:r miejsce p&1ia Cherubina.
jut dawno zal\4pOa sprytna
pokojówka Zuzla. Dobrze l lekoko ~da sil: talde hl.stor7jlti.

jest sympatyczna ~ówno w
ł'Oll ni~śllwej
kocbanld.·

o

jak i .zdradzonej tony. W s-ą•
sc:r l ws:eystko jest tu tak sympatyczne, te at nlewt.ar:reodne.
Co zatem decyduje o aktualności tej inseenłzacjlT Dwuznaa.na karlera Figara, potknlęeia
niedorzecznego prawa, meaD.dry stosunków damsk~m~
ldc:h, słowem - . sytuacje., a
nie postaci.
,.Wesele - Figara• polec&Dl
szczególnie tej części widowni..
która nie wiel'%7, te kobleta
potrafi stworzyć w teatrze eoł
dobrego.
Pierre Beaumarchab .wada
Ficara". Pnek.lac1: T. ~elefl.sJd
{BeJ'._ BdJMrlal -A. Poloa~
Współpraca reły~~erskal J. Opai&ld. Se--cnrtas M. Dra101" L
MeDlwa. Premiera: '!'rałr lm. J.
Słowaeldeco, Scena MIDiałara,
K..rakMr Zl lałep lSS:.

