Frederico Garcia Loroa: ,Dom Bernardy Alba'
Teatr

Ro~aland,

Intimacenen

---~--~----~~~-------~--~--~----~-------~---

W ciągu kilku

pełnych napięcia

i

wibrac~i

eekund

aktorka Grete Nordra zadaje cios wypolerowanemu
obliczu

przedstawicielki matriar-

tyrani~jąoej

chatu Bernardy Alba,

otwierając

tym samym nowe

perspektywy dla dramatu Frederico Garcia Lorki,
traktującego

o

zamkniętJm

1

przytłaczającym ~wie

cie kobiet . Grete 5ordra, aktorka SceDy Narodowej,
występuj,oa

godoinnie w tej roli na deskach Teat-

ru Rogaland, roznieca

iskrę,

której dra-

dzięki

mat wykracza paza swoje ramy czasowe i drodowiakowe·, poza tradycyjne lirodowieko
przedstawione przez

Lorkę

hiszpańskie,

w 1ftach 30-tycb na-

ezego stulecia.
Dramat Lerki zawsze
silnie

do stylizacji

na widza. Chodzi tu • nie-

oddziaływającej

złomne hiszpańskie

zachęcał

charaktery, bezlitosne pojt-

cie czoi i kodeks mor&ln7 o wrogim nastawieniu

....ec' ,.},

łyoia. Pię6 samotnych • '-'; które ws z;ystkie .

dG

z

wyjątkiem najmłodszej mają 3uż

szą młodod<i,

oczekując

na

męża

dal nie

trzyma,

.

poza

sobą

pierw-

:Bernardfa, Alba w izolacji,

na odpowiedniego dla nich kandydata

i pilnuj-, aby

żadna

splamiłapogłosek

plQtka, ozy skan-

o ich czystodoi i nie

- 2 wpł~~negatywnie

na honor domu 1 rodziny.

Jest tu odwieczna podwójna
we

moralnoś4,

która

wszystkich~ołecze,stwach ustaliła odrębne

normy dla plci terlk!ej i męskiej. Podkreślają
to wydarzenia
Bernar~a

mające

dziki

miejsce poza

rtący

pozbawiła życia

izb7

ogier zostaje puszczony

wolno, a klacz pozostaje w
która

ścianami

zamknięciu•

swoje

Kobieta,

pozamałże~skie

dtiec-

ko, zostaje ukamieniowana, nikt natomiast nie
pyta o ojca. ·
Jeet to odwieczny temat, ale jego poruszanie
zawsze

działa bulwersująco~

nardy Alba' zaweze

Dlatego tet ,Dom Ber-

będzie wdzięcznym materiałem

dla teatru. Sztuka jest prosta i przejrzysta,

doskonale nadaje
czarno~białej

się

do stworzenia dramatycznej

scenografii.

Wykarmystał

to polski

duet w Teatrze Rogaland - Krystyna Skuszanka, odpowiedzialna za
Kępi~ska.

•••Faeriłi i

scenograt Katarzyna

Dokonano stylizacji:

chy postaci

stają eię

wyreżyserowane

ru-

rzeczywistymi kompozycjami

scenie mymi.
Bardzo skromne umeblowanie wydaje się ciężkie
.
i czarne na tle białych dcian. Ubrane na czarno

córki

szyją 'nieżnobiałą wyprawę

po,lubną.

Zenala

się

na

odległą

noc

na kilka tylko bardziej
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kolorowych elementów:
na szaro,

słutąoe

córka Adela szyje sobie suk-

najmłodsza

nię

w kolorze ostrej zieleni,

jej

ohę6

ra

w domu ubrane a,

mającą symbolizować

buntu, Rajstarsza córka AU&Ustias ubie-

w czerwone jak krew koronki, gdy w wieku

się

prawie czterdziestu lat ma

poznać

m11t7k'

mał

żeJS.skiegG łoża.

Nieobeoncdd
jeszcze

mężozyza

i stwarza

notami. A

zamkniętego świata

kobiet

dla nastroju przesyconego niezdro-

tło

w,mi fantazjami

rą

tego

tragedię

i brak erotyki podkredla

więc

strażDiczką

erotyc~ymi,

rosmydlaniami i t,ek-

motywacja Bernardy Alba bycia dobonoty nie jest tylko

z

związana

jej zainteresowaniami czci,, szacunkiem i nieskazitelnym obliczem. Jej dwa
porodów
i

kację

sprawiły,

małżedstwa

że przeżyła już

straciła złudzenia

i

pięd

ona demistyfi-

w dziedzinie erotyki.

W przedstawieni~kuezanki uderza nas brak napięcia

erotycznego, z

wyjątkiem

scen, w których

!Uoda Adela jest zakochana po uszy i tarliwie pożąda młodego
ża

narzeczonego, przeznaczonego na

mę

dla jej starszej siostry, której równiei przy-

padnie

największa ozędć

sza powinna
~.)~

wyj-'ć

za

spadku i która jako pierw-

~ż.

Taldt a1,~~'iai.a

areś,.,., t:K jest zupełnie naturalnĄ_ Po_dk:re•la się,
że

kobiety

p~zbawione są

dokonywad wyboru,
jego

pełni,,

wolno,ci, nie

kształtowa6

czy to u boku

ewojego

mężczyzn,

mogą
życia,

same
łyd

czy bez nich.
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Nie

same wybierad

mogą też

mężczyzn,

których da-

rzą miło•oią.

.

Jest to nie tylko tragedia córek, ale i matki,
a

swłaszcza

.

matki. Grete Nordra otwiera

w udręczonej duszy i pozwala nam

nę

tyraniczna

tę

szczeli-

wierzyć,

że

woli Bernardy Alba jest tylko jej

siła

powierzchownym obliczem. W pewnym momencie skorupka

pęka

1

wypływa

z niej

czułodó

dla córek, zrozumienie dla ich

i

współczucie

pragnień

i troski

o ich los. Grete Nordra pokasuje nam to w nielicznych momentach

szozero~oi

najstarszą $órką,

w

inn~

swoją oechłośd

przecież

najmłodszą

i

w scenach, w których Bernarda

interpretacji roli

zachowaó
To

matki z

1

mogłaby

z powodzeniem

nieugięto•ć.

jej zadaniem jest wprawienie w

ruch z góry ustalonej machiny losów córek, pozbawienie córek

złudzeń

będziesz szczęśliwa/

eię
bą

/nie

czył,

te

zabrał

posiadaczką władzy,

proś mtża,

aby cit z so-

Bernarda nie jest
jest ona tylko

narz,dziem systemu. W ten
swoje córki

że

- niady nie pozwól, aby zoba-

płaczesz/.

narda ukazana

oczekiwa6,

i nauczenie ich pogodzenia

z losem /nigdy nie
gdzie4

możesz

cał~

też

właściwie

uciemiężonym

sposób zostaje Ber-

pokoleniom matek, które

uległości.

Łatwiej

uczą

jest znosi6 nie-
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uniJcniony los, je,li nauczymy
Łatwiej

jest

fimy przystoaowad
da w

by4

również

większodci

się

się

go akceptowad.
gdy potra-

narzędziem,

do systemu, co

czyni. I to

też

jest

władnie

Bernarczędó

jej tragedii.
Stylizowana

Krystyny Skuezanki nie

reżyseria

daje specjalnej swobody indywidualno,ci w interpretacji ról. W roli La Ponoii Kirsten Hofseth
stwarza

kreację

gospodyni zadowolonej, a jedno-

cze,nie rozgoryczonej wobec
siło

Z radodci, opowiada wszystkie plotki Bernar-

dzie, przytakuje jej,
jej plecami 1
pełnej

obmawiając

podjudzając

Tina Hartvig daje
dej,

istniejących układów

jej córki.

przekonywającą

słabej,

wyst~puje

niepełnosprawnej

ciwieństwie

łagodno~ó

do córki

różne

ją naszą uwagę

atłumiony.

~ysłowo

W

babei

złodliwodó

1 marzenia, w prze-

Bern~dy. Pozostałe

córki

wersje tej samej postaci, zwracacechy charakteru

samodzielnej córki /Marit
wana

mło

Astrid Schwab, która koncentruje w so-

bie irracjonalizm,
to tylko

postad

buntu Adelas, której bezkompromiso-

wy stan zakochania i tak zostanie

roli

zarazem za

ją

lękliwej

i nie-

Grpnhaug/ i wyracho-

/Gretelill Tangen/.
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