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łeoo bibelociku. Trochę baroku,
trochę •roku, nie pokrvte 1.0eale
patvną. ·ale dopTa.uńone złofltwo-

kiq ,,do .nna.ku". Tak na.;kr6cej
mo.iM b1t bvło napilclć o .,Weaelu FigaTG", ;akif! c h c i e l ł

1DJITflŻ1/Serować w Teatrze Miniatura A1tna Po101!JI i Józef Opal•lti - ł o małv figiel bvłobv aię

tldclło.

.Irfała acena IIJJTJitnłe

darowana ·zna.czv

zagotpOróumie dob-

rze omfiladę zamk01.011Ch pokoi,
1crlę audiencvjnq, du.szne buduarv Hr®mv j(lk i J)TZe'IDiewne .
crłt4n.v ogrodu. Efekto'IDfl.ie opu.. .
uczane tr4 ftiJ)4rent'l/ dają zarówno amak zaba1011 teatralnej jaJe
i zmieni4;q kolorvt scen'!/. Aktorzv młodzi, 'ID 'IDiękiZ'Oki ucznio'IDie Pani Profesor Polon'l/, łattDo dają •ię 1.0Ciqgnqć w całą
tę hecę.
Jednak M tłe za'bcumego totDarzvs.twa sam Figaro (Ł. Rvłlllniei) je.t d4~ ma;esta.-t'I/CZn'l/ ł
dono;nv - zreaztą O'n wcale nie
ma bvć tvlko czaru;ącvm ·1ilu-

ro ;uż pneżvl
i .woje
uńe.
wać wiedzę żvciową Figara
i
Szkodo natomiast, że ZUZ4nna
złoiliwie czaić się za. butroskim
(B. Rvba.rsica.) woole nie czaruje
łm.iechem.
·
wdziękiem. To niestew tv1ko hoNa. azczękie dvdaktvcmo-poli2:4, krzepka i skrzricliwa dziewotvczne zapędv reżvsera. 'ID do§ć
;a. Jej toporno§ć razi je.szcze azczeogólnv ~ób zmod1ffik01.00ł
bardziej na tle Hra"Mnv (fineaam IJ)ektckl.
Wieńczące
DO
;v;na tutaj Marta Konar8kc), kt6- at'IDierdzenie ,.Mlniejszv jelt twórra. 'ID1ł(7łqda jak "laleczka z krucq pra'ID"" ok4zalo 1ię prlł1DCłzi'IDe
che; porcela.nv". Za.ba.wnv jelt · w zupełnie nieoczekłt.oanJI IJ)Or610nież Pazik Jack.G Milczanoaób, dosięgając nie tvłko poltatDSkieiJO, cz!e - chvba. nie
do cł przedsta.wienia ale i jego twórkoka rodem z tej ba.;ki... Hra.c6w. Mę.sko-damskie -podchodv
·. bia (]'. Gra.botolki) a.zczeg6lnego
Wóre fNpotDałJI o wiele ba.r.zachodu raczej
nie i.est wart,
dziej P«mią niż pana 'l'flŻ'I/Ser4,
' podobnie j(Jk relzttJ towa.'l'.tvstwa, · do czego przvm&ała aię 1DCZri1łfe;
z "tDtljątłciem Krz11sztota Jędrv- ' na &po$caniu z dziennikarzami,
lka - 14:dziego Gcpki, którv j(Jk
oki.JIZ(Iłll aię ważn.ie;isze od tu i
za'ID3ze. nawet w epizodzie, umie ·morllł6w ł - dltJ 1Didoumł łlcrlię ładnie bronić.
dziej atrakcl/ine.
JedruJkowoż ta. zabawa miała
MARIA WI\S
mieć i ,.głębue ma.czenie", jak
Teatr Miniatura: .,Weoele Flatwierdził tDS,Półreżvser przed«ara" P. Beaumarebals, pnekł.
T. Zeleńskf. ret.
A.
Polony,
stawienia Józef Opabfcł w kr6tkiej notce o PTCIC'I/ nad spektakwsp61praca reżyserska
Opal·
akt, aeen. M. BraRD l R. Men·
Zem zamieszczone; w pt"'gramie.
wa, muz. T. KassałU, ebo
Owoż ,.głębaze znlZCZenie" miaJędeysek, prem. Z3 D
...
ło doCtrkać .,praw poUt11ką ną-

w·
·

