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COŚ W STYLU BRECHTA 

Mimo typowej dla teatru ekspresjo
nistycznego deformacji na scenie i w 
gae aktorów, 8. Brecht upuścił powie
trza z napuszonej stylizacji własnej 
sztuki „ Werble w nocy" z 1922 roku, 
H.YWieszając w sali plakaty z brutalny
mi napomnieniami pod adresem pu
bliczności 

NIE WYBAlUSZAĆ TAK ROMANTYCZNIE GAl ! 



.Około roku I 9l5 sytuacja materialna 
Niemiec zaczęła się stabilizować. Do
gasały skutki inflacji, mieszczaństwo 
zaczęło odczuwać dobroczynny wpływ 
amerykańskich potyczek I koniunktu
ry. Nadchodziły najlepsze lata Republiki 
Weimarskiej. Krótka była owa belle 
epoque niemieckiej burżuazji. Trwala 
niespełna cztery lata: załamała się tra
gicznie w roku 1929, tonąc w ł<Iyzy

słe, który zabił Republikę Weimarską. 
Jaklt wspanlaly był rozkwit kultury w 
tych latach ! [„ .] Bogaty Berlin stawał 
się stolicą europejskiej sztuki, tu spo
tykali się artyści z całego świata: po
wstawał ośrodek, który mógł śmiało 
konkurować z Hollywood." 

V 
.Motna było zaobserwować podów
czas w Niemczech jeszcze jedno zja
·Nfsko kultury masowe): gwałtownie ro
snącą popularność literatury sensacyj
nej, tzw. klymłnałów. [„.] <Jentieman
..wriywaa- to[„.] jeden z ulubionych 
bohaterów ówczesnego flłmu." 

METODA BRECHTA - „teatr epicki" 

Typowy aktor impresjonistyczny. 

„ W teatrach niemieckich lat 
dwudziestych robi karierę modny 
kierunek zwany ekspresjonizmem. 
Zaciąży on poważnie na sztuce wie
lu krajów. Z jego kręgu przybędzie 
pisarz, który, zdaniem Petera Bro
oka, jest najważniejszą postacią.XX
wiecznego dramatu - Bertolt 
Brecht. 
Dla niego ekspresjonizm był tylko 
punktem wyjścia. Z czasem do
szedł do własnych formuł teore
tycznych i do praktyki otwierającej 
nowe perspektywy scenopisar
stwu. jego koncepcja „teatru epic
kiego" przeciwstawia się wszelkim 
poetykom klasycznym. Według niej 
dramat nie musi „ucieleśniać" akcji 
o wzrastającym napięciu, lecz wi-

nien „opowiadać" akcję rozbitą na szereg 
odrębnych scen; nie trzeba, aby poszuki
wał „wiecznego człowieka". lecz by przed
stawiał człowieka i świat w rozwoju, w 
procesie dialektycznym; nie ma wywoły
wać reakcji uczuciowych poprzez nastro
je i sentymenty, lecz ma działać na kryty
cyzm widza, zmuszać go do osądu wyda
rzeń." 

[za:] Stanisław Marczka-Oborski, Iskier 
Przewodnik Teatralny, Warszawa 1971 r. 

„W tym celu stosował [Brecht] skrajnie 
uproszczoną scenografię i nie ukrywał te
atralnego zaplecza. Zmiany scen u niego 
były zawsze otwarte, towarzyszyły im na
pisy streszczające sens kolejnych epizo
dów. Niczym nie osłonięta maszyneria i od
powiednio ustawione reflektory burzyły te
atralną iluzję. Maszyniści wchodzili na sce
nę tak jawnie jak aktorzy, orkiestra przy
grywająca do słynnych songów także nie 

Upolityczniony klown potrafi 
bardzo dużo wyrazić. „ 

li 
.[ „] potętny rozwój sportu. Boks, pił

ka nożna, kolarstwo. Masy na stadio
nach I w halach sportowych. Nareszcie 
nowa forma drcenes. Wielkie widowi
ska wywołujące entuzjazm I zachwyt 
setek tysięcy. Masowa psychoza, unie
sienie, wzruszenie, szał . Cały stadion 
przeniknięty jednym uczuciem, jedną 
myślą. [„.] Teatr miał odtąd korzystać z 
doświadczeń sportu. [„ .] Bohater sztu
ki, Mackie Majcher ma coś w sobie z 
championa sportowego; jest silny I g ib
ki, zwinny I stanowczy, mote być WZD

rem tętyzny fizycznej. To gentleman, 
zwolennik tair play, który uwłelbia wal
kę , którego wałka podnieca." 

Klownada - częsty motyw 
w sztukach Brechta. 



Zaderanie granic. 

kryła się w kanale. Zamiast solid
nej pluszowej kurtyny w łuku pro
sceniowym u Brechta występowa
ły parawany i półkurtynki, sygna
lizujące, że scena nie jest miejscem 
magicznym, ale integralną częścią 
naszej codzienności. Aktorzy czę
sto występowali w maskach, co 
wymuszało demonstracyjne „gra
nie" postaci, a nie „bycie" nimi. 

Brecht, zgodnie z regułą swe
go" teatru epickiego" - budował 

fabułę z niezależnych epizodów, 
łączonych ze sobą na zasadzie 
montażu. Ważne było tylko jedno: 
by te sceny stanowiły trafną i do
sadną ilustrację głównej tezy. Aby 
nie dopuścić do iluzyjności w grze 

aktorskiej, elementy tradycyjnie zsynchronizowane występowały oddziel
nie: mowa bez gestu, głos bez muzyki. 

Widzowie mieli nabrać dystansu do dramatu świata przedstawione-

go, być jego obiektywnymi obserwatorami. W latach 20. większość utwo
rów Brechta stanowiły utwory edukacyjne - były to jednoaktówki odgry
wane na zebraniach i zlotach partii komunistycznej czy festiwalu w Ba
den-Baden. Brecht żądał, by podczas spektaklu nie wyciemniać sali: wszy
scy powinni mieć świadomość tego, co się dzieje i gdzie są. Snobizmo
wi na chodzenie do teatru-świątyni sztuki chciał przeciwstawić snobizm 
na teatr-stadion, gdzie publiczność pali, pije, a także głośno kibicuje swoim 
faworytom, na , 

gorąco oceniając ,illlllllllllllll ich technikę (ak- i 
cję Człowieka jak 
człowieka umie
ścił na bokserskim 
ringu). Tymcza
sem sztuki Brech
ta budziły głębo
kie zaangażowa
nie emocjonalne 
innego rodzaju, 
wzmocnione 
„epickim" sposo-

Teatr polityczny. 

VI 
„Bardzo Istotnym elementem tycia ó"NCZe
snych Niemiec była erotyka [„.] lnRacja I nę
dza sprzyJaly prostytucji; powstawaly dzle
slątkl domów schadzek; ludzJe szukaJI zapo
mnienia w nocnych lokalach, dokąd udeka.li 
przed sobą I swoimi problemami. Mllostkl 
rodziły się i umierały, Jak Jednodniówki. nie 
dając szczę$cla. ani zadowolenia znutonym 
I znudzonym ludzJom. [„.] Brecht wprowa
dzi! tet erotykę do Opery: Erotyka ()pety z.i 

trzy grosz„, tak bezczelna I prowokująca. 

musiała zaszokować mieszczańskiego widza. 
lecz musiała go także podniecać I pociągać. 
Wiele z tego powodu krzyczano. sztuce to

warzyszyła atmosfera skandalu, ale to wta· 
śnie bylo też Jed~ z przyczyn Jel ogromne· 
go powodzenia.· 

VII 
• Operd z.i uzy groszt> Jest Jednak czymS wtę· 
ceJ nit tylko muslulem. Brecht poslufył się 
chyttym podstępem. Dal mleszczuchowt coś, 
co mu się muslalo podobać. Ale przy okazji 
powiedział mu klika gorzkich prawd o mlesz· 
c.zańsklm .świecie I stosunkach w nim panu~ 
Jących, o jego moralnokl I metodach zdo
bywania maJątku [...] Operd Zd trzy groszt> 
była utworem prowokującym I przekornym. 
motna sobie wyobrazić uSmlech Brechta I 
Jego satysfakcję, te udalo mu się napisać 
sztukę . która kate mieszczańskim widzom 
płacić slone ceny za to. że się Im mówi Jaki· 
ml są lajdal<.lml I złodziejami.· 



bem prezentacji. W 1929 na przedstawieniu Badeńsldego mo
ralitetu widzowie mdleli w czasie „ćwiartowania" klowna. W 
późniejszej Matce Courage (Mutter Courage und ihre Kinder, 
1939) czy Kaukaskim kole kredowym (Der Kaukasiche Kre
idekreis, 1944)znalazło się sporo łzawego melodramatyzmu, 
tajemnica i dramatyczne zawieszenie akcji." 

[za:] Historia Teatru, Pod redakcją Johna Russella Browna, 
Z angielskiego przełożyła Hanna Bal tyn-Karpińska, Diogones, 
Warszawa 1999 r. 

Brechtowska wersja Opety żebraczej (!he Beggar's Ope
ra} ze wspaniałą oprawą muzyczną Kurta Weilla, jest niewąt
pliwie najpopularniejszym z jego dzieł, a zarazem najbardziej 
czytelnym przykładem zastosowania postulatów „teatru epic
kiego" . 

H. Weigel (Matka Courage) 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
- PRZEDSIĘWZIĘCIE OBLICZONE NA ZYSK I SlAWĘ 

„ [ ... ]31 sierpnia 1928 r. odbyła się w Theater am Schiffbauerdamm pra
premiera Opety .li! trzy grosze, która przyniosła Brechtowi za jednym 
zamachem pieniądze i rozgłos. Z dnia na dzień stał się sławny, nie tylko 
wśród fachowców. Zdobył Berlin. Takiego suk
cesu nie pamiętały od lat teatry stolicy Niemiec. 
Opera .li! trzy grosze zdobyła Niemcy i zdobyła 
świat. Jak się to stało i dlaczego? 
Brecht szukał sukcesu finansow ego. Chciał zdo
być niezależność, potrzebował pieniędzy. [ ... ] 
na tytułowej stronie program u premiery nie fi
guruje nazwisko Brechta. jest tam tylko tytuł 
podany jako synonim tytułu angielskiego ory
ginału (w nawiasie wydrukowano nawet The 
Beggar's Opera). jest nazwisko Gaya oraz są na
zwiska Villona i Kiplinga, autorów ballad, w pro
wadzonych do tekstu Opety. Dopiero na dru
g iej stronie można znaleźć nazwisko Brechta po 

VIII 
.W 1929 [Brecht] postawi! teatrowi 
fundamentalne, wabie do dziś pytanie: 
<<Czy umiemy mówić wierszem o pie
niądzach? ... Nafta opiera się na pięcio

aktowej formie; współczesne katastro
fy nie przebiegają linearnie , lecz skła
da się na nie cykl luyzysów ... Nawet 
po to . by przedstawić na scenie -zwy
kły reportat. trzeba dziś czegoś więcej 

nit dramaturgicznych technik Hebbla 
cxy Ibsena.>>" 

IV 
.Nawet na Brodwayu, stolicy m usica
lu, pobila Opera Zil trzy grosze swych 
iywall. Szla tam bez przeMY przez sie
dem lat. wciąż przy wypełnionej sali." 

H. Weigel (Matka Courag e) 



Typowa rewia z 1919 r. 
(częsta inspiracja dla Brechta) 

Elizabeth Hauptmann (przekład), przed Kurtem Weillem 
(muzyka), Erichem Englem (reżyseria), Casparem Nehe
rem (scenografia), Theo Makebenem (kierownictwo mu
zyczne) i orkiestrą - Lewis Ruth Band. Wszystkie nazwiska 
wydrukowane były czcionką tej samej wielkości. Przed na
zwiskiem Brechta widniało skromne słowo: opracowanie. 
[ ... ] . 

Wybrał Operę żebraczą, gdyż wiedział, że wznowiona 
w Londynie cieszy się od dwóch lat ogromnym powo
dzeniem w stolicy Anglii. Elizabeth Hauptmann tłumaczy
ła tekst z angielskiego dostarczając mu w ten sposób su
rowca, a on pisał na tej kanwie swój własny utwór. [ ... ] 
technika ich pracy była następująca: Elizabeth zapozna
wała Brechta ze swym przekładem strona po stronie, on 
improwizował od razu - oparty o dawny utwór - nowy 
własny tekst. Wystarczy porównać oryginał Gaya z tek
stem Brechta, aby przekonać się, że ani jedno słowo z 
Opery żebraczej nie dostało się do Opery za trzy grosze. 
Brecht napisał ją na nowo." 

[za:] Roman Szydłowski, Jak powstała Opera za trzy gro
sze [w:] Dramaturgia Bertolta Brechta, W-wa 1965 r. 

PRAPREMIERA OPERY ZA TRZY GROSZE 

Opis perypetii związanych z wystawieniem Opery za trzy grosze za
wdzięczamy Ernestowi Aufrichtowi, ówczesnemu dyrektorowi teatru przy 
Schiffbauerdamm, gdzie sztuka ta ujrzała światło rampy: 
[ ... ] Nadszedł dzień, w którym po opracowaniu poszczególnych scen 
zdecydowaliśmy puścić w ruch całe widowisko. Trudno opisać, jaki cha
os panował tego wieczoru na scenie, ile razy próbę przerywano, ile było 
rozmów między aktorami, autorem i reżyserem, ile razy tekst ulegał prze
róbkom, zmianom i retuszom. W pewnej chwili Carola Neher oświad
czyła: Nie będę grafa, moja rola jest za mała! Na to Brecht: Zaradzimy 
temu Spuśdćkurtynę! 

Kiedy się to stało, kazał wnieść stolik, posadził obok siebie oporną 
aktorkę i zaczął pisać. [ ... ] Brecht pisał jak szalony. Kiedy zaproponowa
łem obojgu, by kontynuowali pracę w moim biurze, pani Neher zerwała 
się ze swojego miejsca i rzucając mi pod nogi rękopis Brechta zawołała: 

jeżeli tak, to niech pan to sam gra! Powiedziawszy to opuściła teatr. Stało 
się to na tydzień przed premierą. Nazajutrz wpada Brecht i woła: Weźde 
panowie bu/det róż, suknię ślubną Polfy, zabierzde ze sobą reżysera En
gla i spróbujde ugłaskać jakoś Carolę. Chyba orientujede się, jaka by to 

Ili 
„Wyłoniło się nowe zjawisko I nowe 
formy tzw. kultury masowej. Nadeszła 
wielka fala jazzu, stanowiąc jakby uzu
pełnienie sportu. Niemiecka młodzież 
uległa jego rytmowi. W miejsce wal
ców, łandłerów . sztajerów przyszły 
charlestony, foxtrotty i bluesy. W dzień 
gromadzono się na stadionach. wieczo
rami i nocami tańczono w nocnych lo
kalach. Murzyński rytm odpowiadał 

nerwowemu tempu nowego czasu. 
przenikał już do kabaretu I rewii. ( ... ] 
Doceniał [ ... ] Brecht popularność jazzu 
I powodzenie murzyńskiego rytmu.[ ... ] 
Tak więc, wprowadzając do Opery za 
l7zy grosze Jazz. oslą,gnął Brecht za jed
nym zamachem dwa cele: nadał sztu
ce charakter teatru muzycznego I po raz 
pleJWSZY wprowadzi! w Europie jazz na 
poważną scenę . nobilitował go nieja
ko." 



„Scena jarmarczna " - Brecht 
(w robotniczym kaszkiecie) 
i artysta kabaretowy 
Karl Valentln 
w Monachium, 1924. 

była strata, gdyby nie wystąpiła na 
premierze ... 

Ruszyliśmy więc, fertyczna służąca 
odebrała róże i wprowadziła nas do 
skromnie urządzonej jadalni. Po półgo
dzinnym czekaniu odszukaliśmy służą
cą i zapytaliśmy, jak długo jeszcze mamy 
czekać. Dziewczyna oświadczyła po 
dziesięciu minutach: Wielmożna pani nie 
przyjmuje dziś nikogo. 

Wróciliśmy do teatru i zaczęliśmy za
stanawiać się co dalej. Zmobilizowaliśmy 
wszystkie agencje i wszystkich dyrekto
rów teatrów, z którymi byliśmy zaprzy
jaźnieni. Po kilku godzinach zameldowa
ły się dziesiątki najokropniejszych akto
rek. Ale wszystko dobrze się skończyło. 

Odkryliśmy jasnowłosą, niebieskooką, wysmukłą Romę Bahn. Była od-
powiednio szorstka, pozbawiona sentymentalizmu, w przeciągu czte
rech dni przyswoiła sobie niełatwy tekst, nie najłatwiejsza muzykę i od
niosła na premierze wielki sukces. 

[ ... ] Tuż przed premierą doszło do katastrofy: Paulsen zachrypł nagle. Nie przeraziło to Brechta. 
Uznał, że piosenka o wielorybie uzbrojonym w kły wypadnie lepiej, kiedy zostanie odśpiewana głosem 
zniekształconym przez chrypkę. 

Największy kłopot był ze sceną rozgrywającą się w burdelu. Żona Brechta, Helena Weigel, miała grać 
burdelmamę, którą poraził paraliż. Wjeżdżała na scenę w fotelu na kółkach, kierowała całym swoim 
przedsięwzięciem z wysokiego podium. Znowu nieszczęście. Weigel dostała podrażnienia ślepej kisz
ki, lekarz zabronił jej kategorycznie udawania sparaliżowanej i połamanej. Trzeba więc było w ciągu 
godziny zmienić całą koncepcje roli [ ... J 

Próba generalna trwała do szóstej rano. Kiedy aktorzy i personel techniczny opuścili teatr, zebrali
śmy się na naradę, na której doszliśmy do wniosku, ze sztuka jest o wiele za długa. Zaczęły się bezlito
sne skróty i skreślenia, wreszcie i my, całkowicie wyczerpani, rozeszliśmy się do domów. Po godzinie 
snu wróciłem do teatru . Byłem szczęśliwy, że dziś zobaczę moich aktorów dopiero pod wieczór. Ale za 
kulisamr czekał na mnie Naftali Lehrmann, który z polecenia Brechta grał żebraka Filcha. Lehrmann, 
młody adept sztuki księgarskiej, gniewny, wynędzniały proletariusz, zwrócił się do mnie z następującą 
ostrą tyradą: Zaangażował mnie pan za przewidziane taryfowe minimum dziesięciu marek dziennie. 
Nie jestem aktorem i nie mam zamiaru nim zostać. Nie może mnie pan umieścić na czarnej liście, ani 
też niczego mojego obłożyć sekwestrem, bo jestem goły jak święty turecki. Więc albo mi pan zapłaci 
trzydzieści marek od wieczoru, albo ulotnię się jak kamfora i premiery nie będzie. Domagam się dwu
miesięcznego kontraktu i poważniejszej zaliczki. Zadzwoniłem do Brechta, który załatwił sprawę kom
promisowo: Lehrmann miał dostawać dwadzieścia marek za wieczór, poza tym otrzymał jakąś tam 
zaliczkę. jako następny interesant zjawił się Eryk Ponto, wlokący za sobą dwie walizy. Przyszedł, żeby 



Opera za trzy grosze. Teatr 
Po!s/d w War.5zawie 1929. 
M. Maszyński (Macheath), 
E. Kuncewlczówna (Jenny). 

się pożegnać, wraca popołu

dniowym pociągiem do Dre
zna. Co się stalo, dlaczego? jak 
to dlaczego? Przecież w sce
nie siódmej skreślono mu pra
wie cały tekst. Nie chce zado
walać się ochłapami. Myśla

łem, że oszaleję. Błagałem, za
klinałem na żonę i dzieci, 
wreszcie Ponto postanowił 
rozpakować walizy. 

Nie koniec na tym. Na ta
pecie pojawiła się sprawa ko
nia, względnie rumaka. Był to 

ogromny bułanek o ognistych nozdrzach. Na tym bułanku miał_ spłynąć 
na scenę herold królowej. Niestety, maszyniści tak skonstruowali maszy
nę, po której wypchany koń miał zjechać, że zarówno rumak, jak i jeź
dziec musieliby wylądować zamiast na scenie - na widowni. Za cztery 
godziny premiera, nie ma mowy o tym, aby ten zasad~iczy brak w t~k 
krótkim czasie usunąć. Brecht oświadczył kategorycznie: Albo będzie 
koń, albo nie będzie premiery! I znowu stał się cud! Wymyślili coś z 

koniem, premiera nie została odwołana. Około go
dziny szóstej Brecht dosłownie wyrzucony ze sce
ny przez m aszynistów, niezadowolony z poło

wicznego załatwienia sprawy rumaka, wpadł w 
furię i zawołał: Po raz ostatni przestępuję próg 
tego teatru. To samo oświadczył Kurt Weill. Ale 
obaj byli przecież ludźmi teatru, autorami, więc 

po godzinie zjawili się, by uczestniczyć w pre
mierze. 

{ ... ] Uwertura Weilla została przyjęta chłodno. 
Kiedy kurtyna poszła w górę i ukazała się część 
zespołu, otaczająca aktora Kurta Gerrona, omal 
nie doszJo do katastrofy. Gerron zaczyna śpiewać 

o wielorybie, kręci korbką katarynki , a katarynka 
nie wydaje żadnego dźwięku. Przeżyłem minuty rozpaczy, wreszcie ka
tarynka ożyła. 

Pierwsze sceny minęły w nastroju lodowatym. Ani jednego oklasku. 
Rzuciłem okiem na siedzącego obok mnie kolegę Fischera - nie mógł 
opanować dygotania kolan. W scenie ślubu nikt się nawet nie uśmiech

nął. Aż tu nagle, po balladzie armatniej, lodowata dotąd publiczność 

jakby oszalała. Rozległy się burzliwe oklaski i nie milknące wołania: bis, 

Ernst Busch jako (ypo\1Y śpie

wak j armarczny w filmowej 
wersji Opery za trzy g rosze z 
1931. 



bis! I tak już było aż do przerwy. Poszedłem za kulisy, nowe nieszczęście. Spokojny zwykle, potulny 
Weill, wrzeszczy na całe gardło: Burdel, chlew LJtracony, żona moja nie będzie grafa dalej. Zabraniam 
jej! Wyrzuciwszy to z siebie, pokazał mi naszą gazetkę, zastępującą program. Ku memu przerażeniu 
zobaczyłem, że żonę Weilla, która przed chwilą zyskała takie oklaski za swoją balladę w rytmie tanga, 
pominięto w spisie osób. Pomogła mi uspokoić męża. po premierze telefonowaliśmy do wszystkich 
redakcji, aby naprawić przeoczenie, które mogło być dla premiery śmiertelne. Ani przez chwilę nie 
zdawałem sobie sprawy, że ów wieczór otworzył serię sukcesów na całym świecie." 

Iza:] Roman Szydłowski, Bertolt Brecht. Profile. Wiedza Powszechna, W-wa 1973. 

Teksty na marginesach: Roman Szydłowski. Jak powstała Opera za trzy grosze, [w:] Dramaturgia Ber
tolta Brechta, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1965 r. 

BRECHT NA SCENIE LUBUSKIEGO TEATRU 

DNI KOMUNY 
Reżyseria - Marek Okopiński 
Scenografia - Janusz Warpechowski 
Asystent reż. - Z. Pietrasz 
Prapremiera polska 4 V 1963 r. 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
Muzyka - Kurt Weill 
Reżyseria - Stanisław Bieliński 

Scenografia - Wojciech Siecicki 
Opracowanie muzyczne - Narcyz Żołnowski 
Choreografia - Zbigniew Czeski 
Premiera 3 IX 1973r. 

SONGI 
Muzyka - Kurt Weill 

Reżyseria, scenariusz, kostiumy, choreografia -Tomasz A. Dutkiewicz 
Premiera 2 IX 1991 r. {Scena Kabaretowa} 



KRONIKA LUBUSKIEGO TEATRU 

28 sierpnia w Kazimierzu, w Salonie Kuncewiczów, odbył się spektakl „Modrzejewska" Kazimierza Brauna w 
reżyserii Waldemara Matuszewskiego. W roli Heleny Modrzejewskiej - Tatiana Kołodziejska. 

4 września, na naszej scenie, dwa entuzjastycznie przyjęte koncerty Grzegorza Turnaua rozpoczęły obchody 
tegorocznych dni Zielonej Góry. Tego samego dnia - pierwsza w sezonie 1999/2000 premiera Lubuskiego 
Teatru: Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Wariat i zakonnica" w reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego, scenografii 

Ewy Strebejko i choreografii Juliusza Stańdy. 

Teatralne Winobranie dla najmłodszych to, już tradycyjnie, GRONOLAND. Tym razem pokazaliśmy „Tygrysa 
Pietrka" Hanny Januszewskiej, „Niezwykle przygody Pana Kleksa" oraz „Kota w butach" Jana Brzechwy i „Podróże 
Koziołka Matołka" Kornela Makuszyńskiego. 

Teatralne Winobranie dla dorosłej widowni to „li Nieboskie Spotkania w Lubuskim Teatrze", które trwały od 5 do 
9 września. Zielonogórska publiczność obejrzała premierę prasową „Wariata i zakonnicy" S.l.Witkiewicza; rodzi
nę Peszków (Jan, Maria, Błażej i Teresa) w spektaklu pomysłu Jana Peszka „Bula Bula"; „Eksperyment" Grzegorza 
Matysika, w którym wystąpił on wraz z Katarzyną Figurą; reżyserowany i grany przez Mikołaja Grabowskiego oraz 
Iwonę Bielską, Martę Konarską i Tomasza Karolaka spektakl E.Albee „Kto się boi Wirginii Woolf? „ oraz „Pierwszą 
młodość" C.Giudicelli w wykonaniu Anny Seniuk i Zofii Saretok. 

10 września na naszej Scenie im. S.Cynarskiego niepodzielnie panowały kabarety. „Przez sześć godzin widzów 

rozśmieszało siedem kabaretów" - napisano potem na łamach „Gazety Lubuskiej". 

30 września i 1 października . Teatr S.Jaracza z Olsztyna przywiózł dla najmłodszych widzów, „ Bajkę o skrzypco
wej duszy" J.Kiersta w reżyserii Zbigniewa Marka Hassa. 

10 października powrócił na naszą scenę wznowiony "Sen nocy letniej" W. Shakespeare' a, w przekładzie Stani
sława Barańczaka. Reżyserem spektaklu, którego premiera odbyła się w lutym 1995 roku, jest Anna Proszkow
ska, scenografem Grażyna Chrzanowska-Skała, muzykę skomponował Waldemar Wróblewski. "Żywy aktorski 
plan Proszkowska wzbogaciła kukłami. Grają w zasadzie one. Historia "Snu nocy letniej" - za sprawą formy - jest 
wzięta w podwójny, teatralny nawias. Bo to nie aktorzy wcielają się w sceniczne postacie, ale ludzkich rozmiarów 
lalki" - napisał po premierze jeden z recenzentów. 

13 października gościliśmy Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa. Młodzieżowa w idownia obejrzała spektakl AGNES 
Catherine Anne, w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej , reżyserii Krzysztofa Gordona i scenografii Jana Banuchy. 

W dniach ł8-25 października trwały w Lubuskim Teatrze "VII Powinobraniowe Spotkania Teatralne" , które w tym 
roku odbyły się pod hasłem "KLASYKA ł GWIAZDY". Podczas spotkań zobaczyl iśmy: Annę Seniuk i Jana Maty
jaszkiewicza w spektaklu Siemiona Złotnikowa "Odchodził mężczyzna od kobiety", w reżyserii Tomasza Zygadło; 

"Mazepę" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Orzechowskiego i wykonaniu Teatru im Osterwy z Gorzowa; 
"Sztukę" Y. Rezy graną przez gospodarzy Spotkań . Po tym spektaklu, którego widownię stanowili głównie stu
denci i młodzież szkól średnich , odbyła się dyskusja na temat istoty współczesnego dzieła sztuki. Dyskusję 
prowadził eseista, poeta i pracownik naukowy WSP dr Wojciech Śmigielski. Następnego dnia obejrzeliśmy "Za 
rok o tej samej porze" Bernarda Slade, w reżyserii Barbary Sass, w wykonaniu Marzeny Trybały i Tomasza Stockin
gera. Teatr im. Jaracza z Olsztyna zaprezentował "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Adama Hanusz
kiewicza. Po zagranym przez lubuskich aktorów "Apetycie na czereśnie" Agnieszki Osieckiej , pod patronatem 



audycji Radia Zachód "Piosenki z myszką", odbył się konkurs dla publiczności "Śpiewamy Osiecką", prowadzony 
przez Bogusławę Patalas. Teatr Muzyczny z Poznania przywiózł tym razem "Księżniczkę Czardasza" E. Kalmana w 
reżyserii Daniela Kustosika. Lubuski Teatr przedstawił "Iwonę , księżniczkę Burgunda" W. Gombrowicza. Ostatnim 
akcentem Spotkań był "Świt, dzień i noc" Dario Niccodemiego, w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza, grany przez 

Olgę Sawicką i Krzysztofa Stelmaszyka. 

Podczas VII Powinobraniowych Spotkań otwarta została w Lubuskim Teatrze "GALERIA NA BALKONIE" . Jej 

działalność zapoczątkowała wystawa Adama Bagińskiego "Akwarele". 

20 i 21 października Teatr nasz pojechał do Gorzowa i Krosna Odrz. ze spektaklem St. I. Witkiewicza "Wariat i 

zakonnica". 

W ramach IX Zielonogórskiego Festiwalu Muzycznego na naszej scenie 11 listopada zagościły "Strofy dla Cie
bie". Usłyszeliśmy Annę Romantowską i Krzysztofa Kolbergera, Dorotę Miśkiewicz (vocal), Włodzimierza Nahor
nego i Janusza Strobla, który muzykę do spektaklu skomponował. Całość reżyserował Krzysztof Kolberger. 

15 listopada gościliśmy Olgę Sawicką i Zbigniewa Zapasiewicza w przedstawieniu "Kochany kłamca" Jerome 
Kilty'ego. Sztukę, opartą na korespondencji Georga Bernarda Shawa z aktorką Stellą Campbell , wyreżyserował 
Zbigniew Zapasiewicz. 
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