
osobliwy hotelik dla potrzebujący-eh . Nocny 
przytułek dla bezdomnych, bezroootnych i szu
kających chwilowego schronienia _ kochanków. 
Pozorv światowego styilu: budzenie na_ godziny, 
śniadanko d o ,.łóżka" i buziak na życzenie. 

namiętna \vłaściciElllłilra Dina. Usłużny . 

; ~,-~~~~,~ścicl,~~g&'""-
w ieczcrne dam~ungi. Jazzowa kapela. Prieni.kli-
wy ttwięk trąbki Em ano.u. A wszystko ~.darmo. 
Eden dla bie<l&ków . Dla tych co bez g-rosza i 
bez nadziei. Cmentarzys·ko samochodowych 
wrnków. czyli świat wywrócony na op~ik. Pa
radoks goni p aradoks . Niemożliwe i n tepraw
dopodobne. Do czasu. Do momentu. gdy grać 
tu wcz.ną prawdziwe : namiętności. Gdy ta 
determ~nacją tworzona. idylla zderzy 
talną rzeczyw\.stością ... 

iężlfo w krótkiej relacji 
przekazać atmosferę · i 
przewrotne przes tanie 
sztuki ·Fen1anda An-abala 

„Cmenta 1·zysko samo ch odów", 
ostatniej propozycji Małej Sce
ny T eatru Nowego. Zresztą sam 
autor i cala jego twórczość nie 
poddają się żadnej klasyfikacji. 
Przypinano rożne· ' etykietki: 
absurd. surrealizm, t.eatr ubogi. 
Niegdyś byla· to awangarda 
Dziś, oglądając prźedstawienie 
w ,Nowym" czujemy raczej. że 
to klasyka. Znańe .chwyty, zna
ne napięcia. · epato\vanie okru
cieństwem i pięknem nai\vnei 
miłości. Nic iuż nie szokuje. 
Same oczywistości . 

Niestety · odarta - z elementu 
zaskoczenia akcja. wiele traci. 
Widać szwy, Błędy dramatur
gicznej : konstr-ukcji i , stabośei 

Dużfm plusem „Cmentarzy
ska samochodów" . jest aktor
stwo. Główne rolg powierzono 
młodym być · może jeszcze nie 
dość doświadczonym zawodowo. 
ale. z całą pewnością przeję
tym _ i bardzo prawdzh'.rym. 
Szybko lapia kontakt z wido
wnią - dodajmy z satysfakcją, 
że w przeważającej części wie
kowo - im równą (czyżby na
reszcie coś w teatrze· dla mło
dzieży?). prosto kreślą cha
raktery odiwar:zanych p<>staci. 

teatralnej roboty. T . tak, oa . 
przykład. -po trzymającej w · na- · Nii:wątpliwie sympatię panów 

K. Paw l a k (Dila) i Mariusz Pi 
ł aws ki (Milos) . . 

Foto = Aleksander Błoński 

wie radząca sobie z trudną ro
lą typowej „dobrej - zlej d zie
wczyny". czyli ulicznicy o go
łębim sercu. Uwagę zwracają 
też: M a riusz Pilawski (Milos) 
i Jacek Pawlak (Emanou). 

I ieszcze coś. co warto od
notować· - świetnie rozwiaza
ny, cały czas obecny tzw. plan 
drugi. Sześciu aktorów ·w .,tle". 
bez których przedstawienie po
zbawione by zostało głębi i spe
cyficznego brzmienia. 

MARIA M. POULAIN 

Mała Scena Teatru Nowego -
Fernando Arrabal ,,Cmentarzy
sko samochod-ów" - Reż. : 
Wanda Laskowska - Scen. · 
M.arcin .JarmtRzk:jewicz - Muzy
ka: Andriej Zarycki. Premiera 
11 kw.letnia 1937. 

pięciu części pierwszej spekta- . sk1.m1a, na sobie I wena, .·K . Pa ... 
klu zaczynamy nudzie się śle- wlak (Dila) . idealnie zbudowa
.dząc wyraźnie zwolniony t.ok na. petna wdzi<;lk~zczę.śli -
narracji czę~d dr~giej. Po- -\ · > 5,..... L J 
czątkowym, mteresu3ącym pn.- 1: 
mystom inscenizacyjnym \Va.n -
d y Laskowskiej też brak lrnn-
tynuacjL Chyba za wiele się 
nam obiecuje \V prologu. byśmy 
nie 'Yyc·h~dzili rozczą_rowani Po 
zakonczenm... ~ 


