;, Wesele Figara''
AK te stare

wątki wracajak te rzekomo prze,dawnione anegdoty i intrygi okazują się wciąż aktualne!
"Wesele Figara., Pierre'a Beaulllal'chais'go• - tyle razy grane,
z:ia się, już wpisane we frazeologię teatralno-obyczajową, ograne
w teatrze i operze. a jak s! ę może okazać żywe, niemal
współ
czesne.

J

ją.

..w~ele Fi~ara", · czyli rozejl'%Yjmy
wol>óL.. Józef Opalski pisze
'"

się

pcu~r~le

de

pru:b.4..;lwienln: ..\\'y·

borowi tej właśnie l>omedii Pl'%Yś~·fe
cal pewien cel: z:ac:zyaajljc prn~ r.~d
areydziełesn Be:lomarchais
pamlc;t.aJiśmy dobrze. że ta rudo\l'Jla
k~
media owiana jest nie tylko promienną au~ milości i humoru, ale prześwieea w niej także sarkazm
i mi!drość, ktćra
przystoi
największym
t~k!l;tom w h istorii teatru'·..

Inscenizatorzy ,,Wesela F igara··.
znakomita aktorka Starego Teatru. Anna Polony i wspó!pra cują
cr z nią Józef Opalski, człow . ek
oddany teatrowi całą swoją wiedza i wyrafinowanym gustem,
chcieli, by spektakl bav::1 n:e
tracąc ,.głębszego maczer.ia". by
b:d śmieszny i smutny zarazem,
b~· zabawne historie. jakie
się
r:: zgr:.'Wają

międZl'

i kob:etami. bawily

mę:i:czyznami
i uczyły.

Przedstawienie jest rozmigotanym bar..-.-ami i pomysłami cack iem teatralnym. Przede wszystk!m ś miesznym, skoncentrowanym na ,.sprawach damsko-męs
kich'',
zrodzonym
z
reży
serskiej
i
aktorskiej
postaw,· dvstansu i przymrużo
n ego oka. Wzgled~· oszczędnośc'.o
we i w~·m:ary sceny ..Miniatura",
a !)ewn' e i in~cen:zators~:?. koncepcja s!)rawiły. że jest to rodzaj

wc~ąż żywe

adaptacji, ograniczającej obsadę
i objęlość sz.uki do miary kameralnej. A jeszcze rzecz interes~.<
jąca w:ększość wykonawców
to niedo.wni studenci pani profesor Anny Polony z krakowsk.ej
PWST. Wnoszą oni na scenę zc.pał młodości, wdz: ęk, urcdę
i
znaczną sprawność

warsztatową.

Dzięki

tym walorom wieczór
tea!ralny staje s:ę od razu wspólną pyszną zabawą. Wszyscy
aktorzy i widzowie - rozumiej ą
sie wvborn:e i czuia. że chodzi
tu· w:Vlącznie o ucŻestn !ctwo w
ry · .,·- ~vm . rr.~bryk-nvm intrygami

Z TEATRU
żarcie. który powm:en
zawład
nąć na tyle skutecznie Żl'Wo reaf;Ui<!cą obecnc.ścią ludzką na widown!. aby s :ę nie przejmować i
na serio nie traktować tych tzw.
glębsz~·ch s~ n~ćw jakie
zostały

tu zrę::mie sprowadzone do roli
c!chych podtekstów i akcydentalnych kwestii. jakby na stronie
wyglas:r.anych.

s,..

,k~ al•l octz:u~.a sl~ cłob"-m tf'mpc:m al:e.li l • "Ye7.U"iem konwencji osiemnas towiecznej komedii z nieodl~eznymi lntryJ;ami, · llłespo:lzlanka
ml, przebier:ankami i chanlt:erystycznymi typami posta"L Gra balan•ojl!
na r:ranicy meloc!raiD!ltyczuośel l farsy, układa się z pr~ey·zyjnie budowanycil obrazów sentymmt.alno-kpiar•
s kich.

Cprócz teatralnych wygów w
osob<:ch Krzy~tofa· Jęcir)'ska, Tacle·:ISZa Kwinty. Felilisa Szajn·rta,
Ryszarda Sollc!~wsk'e:o czy Jack:~
Miłeozanowsk'ego,
najlepiej

i zabaVlJne

wp:sała się w tę specyfi czną
scen;czną 1\larta h: . narsiUt w

grQ
roli Hrabiny, aktorka mlodz.utka,
o delikatnej urodz:e. kreująca n.~
tej samej scenie z pow- dzen em
post. ć Jadw.ni w .,Dzikiej kacz ..
ce" Ibs~na. Tutaj jest i subtelna,
i wyraf:nowana, czuła i ·rozbawiona całą sy : uacją, mów : ąc?
jakby z boku. Należy oczekiwac
wspanit. łeg:> rozwoju kar:ery tej
artystki. Także inni przedstawiciele młodz:eży aktorsk: ej zwr:tcają uwagę: B:-ata Ryharsl>a (Zuzanna) . !-ul;;asz Ryłl:lrski (F·g: ro).
Pictr Gral!owslti (Hrab:a ),
Wojciecb SzawuJ (Lapowy).
Warto zobaczył! "Wes~le Figara"
pobawlt się 1 pomyślet. A na głów
n" scenę Teatru im. Słow~ck!ego w
Krakowie wchodzą "Damy l httzary"
Fredry w szokująceJ ·Inscenizacji Mikolaja Grabowskiego.

Pl·Ży okazji trzeba odnotować
nowe zjawisko: oto produ kcję
spektaklu wsparły pomocą finansową
firma R. Bobieitiego
(konserwacja zabytkowych detali
metalowych) i f!rma handlowa
Lodzińskich. Czyżby to oznaczało początek sojuszu między biznesem a sztuką. Oby tak było!

KAZII\II'
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• Teatr 1m. Slowackle;to w Krakowie. Scena fllltinlatura", Pierre Beau·marchals: .,Wesele Figara". Pneklad
Tadeusz Zeleńskl (Boy). Reżyseria:
Anna Polony, współpraca rety serska:
Józef Opalskl, scenografia: Marek
Craon 1 Ryszard Men;wa, muzyka:
Tadeusz Kassat!, scenografia: l':r7.V§Z•
tof Jędrysek. Premiera - loty U9!.

