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CybulskJ powtenyt lló"irq • ... ezaa, &dzie jeden IbltłA
ac:enac:b rolę aktorowi o
clekawym, :mac:zy tyle, co wiec:m~ ,(.;.).
jest Witold Gombrowicz. ale
chot apecyfic:anym warsztacie Lu Ardeńald wc:iua J~ llółf"\
zdanaM ... Id inne premie- - ~kowi Obel17oowi. I to. kotyk. Wie o tym krąqcy. PG ~
melanchol~
r7· Do Gombrowicza. cbdała- . myll14, w dut,m atopniu &a- jego obneiach
b7JII wróc~ po występach ważyło na katalcie pr:z.edlta- Jakub. Zakreślone koło złu
T•tna iłaee&ypolpollte:l z cło- wienia. Obertyn &ra postać cy- dzeń. Czasu utrzy~ .nie
łlvm
ldańMim Slabem. a
nl.ka, zn\ldzonego egoisty. Mot- można, biel jeat kolorem
.
wiec Jut &a dni ldlka. Nato- na go śmiało posądzać o śmierci•. .
IDiut dzU porozmawiajmy o wszelkie psychiczne dewiacje.
Tyle retyseraklego komen. .,
dwócJa pnedatawteniach, które
Natomiast zbyt w nim mało taru. Cały czas trwa c;lialog..
~ bardzo interesujące
odwagi bluźniercy, który wy- o któreao właściwe bruvteoie .•
pro&DOą na nowy teatralny
stawia temu najporządniejsze dbaj~t wszyscy aktorzy. Mot,.. .
rolL ·
mu ze łwłatów bezlitosny ra- więc przyjrzyjmy ·~ naJpierw. · ;
dwt1m n ieufnym wobec krai.n:J ..,.
Otół Bohdan Cybulski (Teatr .. cbunek. Marcin Jarnuukiewicz
Nowy) atuwił po .,_ Jaaaa z; ogromną dbałośclił &aprojek- stałej szczęśllwokł. Probt~._"".
Moliera. zał Krystyna Sku- tował szczegóły kostiumowych czyk Józefa Swarka. Jelt .łrot-- :.~
Danka (Teatr Narodowy) powizerunków Don Juana. Jed- niemy. Przeczuwa, czym . gr9d ._
kuaJa Szeklpłrowsq komedię nak Ich zasadnioczy krój po- złuda Ardeńskiej błelL Próbu.
lu wam alę pedoba. Wymie- został ten sim. Proponowaf11' je uwoln~ sfę od lłryzrń~ ·.;
wuus~nhJ.
Diam te dwa spektakle razem
portret ma za wiele kunsztu, Wreszcie ulega
wcale nJe dlate&o. by zesta.
a zbyt mało niePQkoju. W na- Zostaje mu co prawda ~~ń· :.
~ tak przeciet różne kontłok u jednoznacznych etykiet
cept błazna. Lecz właki~..,
cepc:je reżyserskie. Lecz- lłl w
gubi lię gorycz, szarzeje Mo- aam jut nie wie po co. t.Ie. :
nich pewne maczące powino- lierowskl dowcip. Wspaniała kawa rola, której nowe e~ ·•.
waetwa. Mlaoowlcie, wyraźnie scena z; wiejakimi dziewczyna- menty powstają nleoąW z' .,_
akcentowany osobilty ton in- mi, którą plastycznie uryiO- Iłowa na słowo. Dalej jedyny
~jL MaD\Y bowiem do
wał acenograf, też,
niestety, czarny wiród białych przeJakub
Krzyuto.fa
CZ7Dienia ze atukaml, kt6re blednie. Obertyn nJe &Wodzi, strzeni
zawsze łntryJOWały lucbl sc:e- lecz przerata. Często siła za- Chamca. On góruJe nad Inny- ..
ny. :z.e sztukami mającv - stępuje &rę słów, którą prze- mi świadomokłą raju utraco- _
mi CIIPQIIInlł lecendc łatraliJił. c:ież zwykł aię - bari Moltero- nego. Chamlec oerank:zywszy
Można lObie np.
wyobrazić
wskl Don Juan. Właściwie do- lirodki ekapresji, podkreśla
spektakl
polemlc:any .vobec plero Sganarel Jerzego Boń bezradno~ swego
bohaterlł.
t.mtycb, często wybitnych czaka o'wiera szerszą •nterpre- Zal l tęsknota Jakuba ,.tyllto•
Tymcaaaem w przed- tację tekstu. Jest bowiem l do- wydobywaj' tragiczn.y wymiat
.aawteniach Cybullklego l Sku. elekllwym obserwatorem l
Ardeńskiego Lasu. Tymczłu14ma "
aanJd te
lrweatle ._ mniej bezradnym wobec potęgi zła w zwodniCzą biel webochi tto.·
iltotne. Widać natomiast tro- człowiekiem Sończak nie sta- uUnda. Krystyna Mikołajew.
Mit. b)' lltrwaW peupektywy ra się ukrył _..tpllwołc:t po. 1ka miała tu złotone zadanie
właśnie tak szczególnie osobistacl. Jego Sganarel. niby po- aktorskie.' Mimo niefortunneatycb skojarzeń reżysera. Stącl
słuszny zaleceniom pana. rówgo kostiumu w pierwa:z.ej scechyba l uroda. l pewien nledo- no...--ześnle stale broni własnego nie - znalazła potniej wł.aś·
SJt prezentowanych wizji.
oqdu. Cbankteryz!lJ• lię nie- dwy wyraz, by ładnie . skórnMoże aacznłjmy od Den laazwvkle precvzvjn~m «e!ltem, ponować sylwetkę dziewczyf11' ~
miło~ l lntryd ·
- . &l~ ueazt~t. f.e tu sam dbałym (co ddł rzadlde) prze- uwikłanej
materiał llteracld
ograniczał
kazem lewestiL
dworskie. WahaniOm Rozalin.
D<* dapowioodannb aymboll
Bohdan CybuJsld starannie d:v towarzyszy z duzym wdiit:· •
Pisząc
biltorię
występnego
kłem Halina Rowfc'ka' (Celfa). :
.
mł9dzleńca Mollft' był p()("l-!łozrea1izo~ał bałmowy spektakl Zaś Tomasz Budyta wnikliwie ":,
nięty walką o... Tartuffe'a. o człoWieku bez serca. W tej koDitruuje ~ <>l"land'a.
Mimo mecenatu króla Swięte- bUnt lłyc~ plękrut muzykę bohatera o prawdziwie ._u._ 0
11. mualał c:ze~ 5 lal,. by
(opracowante retysera), lłl chetnyeh lntenejacb.
jle na scenę. Tartuffe • _
wspaniałe plllJl7. Akcja
na
Krystyna Skuszanka nłe uatura doskonała . prowoko- c:hwllę zamiera. Tylko strasz- krywa swoich fascynacji Ar·,"'
IWolm zakłamaniem bez liwy komandor zbllia tlę z deńsJat biel,. Równie! twórca
e, kt6re miało wszelki
nleuchtonnym wyrokiem łesU. muzyki - Adam Walactńśkl
etyki uświęconej. Zaś Patem znowu wraca rytm i scenograf - Grażyna ZUb- ••
łUnie 0ea Jaan powstal jak- kunutownej opowłekł. Wresz. rowska z czułą staranności' ~
na marginesie biloterU
cle SganareJ zoataj_e aam Jest wzbogacaj• obraz azczęśUwe.
,...,......H.e•a. Teraz przedmłotem teraz &lęboko truJemy. Prze- go świata. Leez jest w tym
taku będzie zło bezwitydnie eiet wie. te kara Don Ju.!lna
wszystkim pewien ważny erewne, do faworyzowane przez uratu~ łwiat pozoru. Zostaje ment tartu lirycznego. Forma
kf obynaj,
Ale nowy nie rozwlązany problem racJI Jakubowego parasola przypołos Moliera wcale nie uspdsameco dramaturga. Chyba mina rozpostarty nad krat~
adwersarzy. Wprost prze- bilisza \)yła ~u Ionka samo- blllł:tch marzeń para101 - bał·
e. NasUD falę krytyki. wiedza S~anareJa. Lecz ~ jut dachim. Rozśpiewani młodzleń..
oonenci dostrzegli autor,ką
rzecz odmiennej lnaeenłzacjl
cy mają w ' 10bie eol z dzied
rwlnę. Końcowa .,spowfedf",
A teraz spójrzmy na sztu~ kwiatów. Wreszcie ta biel, kt6d, tytułowy bohater prze. kilkadziesiąt Jat młodszą od ra orowadd donik\d ...
lera się za pokutnika. bul- 11nrzkiej
komedii
Moliera.
Cybulski · l Skuszarika 'POd•
rsowała. Domyślano atę tu
Jak wam lłę pedeba. Kr,..tyna jęU się inscenłza~JI kluyld. ·
rtretu młodzieńczych wcte. Stuszanka wracała do tegca Powstały spektakle operujaC:eSwietoszka W trakcie sztu. dramatu parokrotnie. Nie wf. rozmaitymi atytłzaejamł. .Ń'- ~
l zaczyna dominpwać warst- działam poprzednich wersjl każdy ton wydał mi 1lę rł»>r· ,
polemiczna. Dlalog składa W tej, któ~ 01111damy na sce- nie ctvsty. Lecz z pewneśl'i4
ę z szeregu repJlk uprzedzanie
Narodowego,
dominu· rzecz Idzie o duty teatr, teatr• .
ych argumenty Motlerow- je no.talgla. jakbf Nęrwt.. kt6ry potran clekawie tObta· ·
b przeciwników. Sprawa dowe . nie-apełnłenle. • .,Las ZOWaĆ poetyeJde ińetafory; :· jJtca. lecz t ocromnle Ardeński
ucieczka W ·
na dla rełysera.
"błał7 łllllf', Idzie zatrzymał JADWIGA JAKUBOWSKA
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