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· zawdzięcza nie tylko walorom literackim. Jak
cłosł
~ązana se utuk11 Ie,enda,
Antyfeudalne
poglądy
flOuone prze: JeJ cłównego bolu.iera miały w dużeJ mlen:1
pnyc:yn!6 sl~ do kn:ewienia
Idei
rewolucJI fnneuskiej,
Niemaili rolę w popul&J7Z&cjl komcdU edegrało oparcle
na Jej motywach libretta JedneJ a najplęirnieJnych oper
W ..A. Mozarb..
Przede wsz:ystk1m

3e<inak

jest to dobrze napisana JZtu-

ka o rnl.łości, :z.aufa-"liU. %<indzie i przebacze:Uu. Właśnie
owe :talety 5cenicr.n1 sprawił y , te ,.\Vesele Figara" w re:iyaerll ANNY POLONY, przy
wsp6łpracy
JOZEF A OP ALSKIEGO, pojawiło się na leenie Miniatura Teatru lm. J.
Słowackiego. Ta błaha z pozoru komedia ukazująca perypetie miłosne bohaterów,
stanowi 1edncx:zełnie okuję
- jak przystało na utwór epoki! oświecenia. do ,.chłosta
nia bicz.em satyry". Czegół tu
nie znajdziemy: krytyke nle~awledllvrych
stosunków
~rpołecz.nych,
fałszywej
m·oralnośel, dyl'krymlnacji obyczajowej kobiet Itp., Itd.
Obecna I.N<:enizacja, kt6reJ
premier• miell.śm7 okuj• o-
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28 luti!go łr.., akc~ n
tu je jednak nie tyle elerotnty społeczne czy moralizatorskie 1l1-ukl, le<:z atary jak
świat
t em a t
,,stosunków
damsko-m~skich".
Przed$t&v;ienle w Miniatur:.e to kameralna cpowieść o kobiet ach, T:lęiczyz.nach i __ t ydowej u.radnoścL Tytułowy Figaro,
obdarz.ony :tdrowym
rozsądkiem młody
cilowlek.
który yotraU walczyć o ukochaną kob ietę i majątek, okazuje s lę · p~tacią bardzo
aktualną w naszych,
głoną
cyc:h pochwałę przedsiebiorczości cz.asach.
Spektakl odznacu. sl• dobrym tf!mpem akcji 1 wyc:.uciem konwencji XVIII-wiecznej komedii z nieodłącznymi
ir1tryga~l. przebierankarot
1
eharakterystyc:z.nymi typami
poatacl Młodzi wykonawcy,
w więks,..ilk! niedawni wychowankowie pani profesor
Polony 1 krakowskiej PWST,
1 dufym wdziękiem wc:i~laj~
alę w awoje role. Ich gra pole2a na
balansowaniu na
granicy między melodramatycmośc!ą l !ars11. Tego typu
tradycyjna Inscenizacja wymaga od aktorów precy:jl ł
dyl!cy-pllny, od widzów ad
przyjęcia manych reguł ery ł
poddania s ię urokowi ruroświecklej komedll, która
nłe
W7V1ołuje

moie parolalnro6w
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a le w :abawny apoaób mówi nam coś o nu.
Na uwagę zasługuje Marta
Konarska w r oli hrabiny Almayi\•a - &z.czególnie w znakomitej scenie z ukrytym w
a lk·ow.:e paziem (Jacek Milcxanowskl) l rozjuszonym hrabll'
(Plotr Grabow5kl).
t.uka:n
Rybanki (FJ.&aro) oraz Beata
Rybanka (Zuzanna) tworzą
iwietny duet aympatyc:znych
i mających 'wą wartość ału
b,cych. Doskonałe są cz.ysto
kornieme postacie Marceliny
(Lidia Bogaczówna) craz Gą
ski (Krzysztof
Jc:dry!lek) ł
Bazylia (Tadcun
Kwinta).
Bardzo pomysłow·a i funkcjonalna scenografia jest zułu
gą Marka Brauna ł Rysxarda
Mellhvy. Ponlewat
Intryga
komedil toczy aię wokół feudalnego .,prawa pierw1:ej
nocy" podstawowy
element
wystroju aceny stanowi konstrukcja nawiązująca do staro~wlecklego ło!a a baldachimem. ..
Lekkołć,
bezpretensjonalność i aprawność wanz:tato\1\.'& to głóv.'Ile atuty nRjnownej insceniz.acji w Mlnl.&turze.
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