
• e) Na scenie ogr ej i m 
(c/J ?" Rozmowa z dyrektor Krystyną Skuszanką 

D 
zisiaj Teatr lm: Słowackiego wyjeijiża na aościone IIVYSt~py 
do Kijowa, gdzie w •obot~ - przedstawieniem· sztuki 
swego patrona: .,LUlą Wenedąte - zalmruguruf! "Dni 
Krakowa". Ro~mow~ z dyrektor K.ryiJ:.Y.p.ą SkusząniCą roz
poczynamy oczywiście od teg() aktualnego, a jakże watnego 
tematu. Mówi dyr. Sklłszanka, zarazem rezyser dWil lnscf-

nlzacji, jakie ujl'Z'ł mieszkańcy at4icy Ukrainy: 

- Jest to pierwszy wyjazd na
szego zespołu do Kijowa, z którego 
Teatrem im. Franki Teatr lm. Sło
wackiego, jak wiadomo, rozwija od • 
lat kilku serdeczną współpracę ar
l.'yatyczną. Do łej pory polegala ona 
głównie na wymianie reżyserów i 
delegacji z obu placówek. 

- Pamiętam11 krakowskie przed
stawienie sztuki Korniejczuka 
,.Kart1eł z pamiętnika", reżvserowa-
1&e; u nas przez Wladimira Lizo
guba. 

- Oglądałam ten interesujący 
apektakl. Natomiast nie widzia
łam niestety reżyserowanej w Kijo
wie przez Bronisława Dąbrowskie-
go fredrowsklej "Zemstr-'. l 

- ~zed . dwoma 11ń11 Kraków 
gościł Teatr kijowski z trzema spek- • 
taklami, Obecna wizveG jest wi.ęc. 
niejako rewizvtą, która z kolei 
spowoduje rewanż. Kiedv spodzie
wać się możemv go§cińll kijowskłch 
artvstów w Krakowie? 

- Na pewno w roku przyszłym t 
- w okresie Dekady Kultuzy Ra-
dzieckiej, jaka w kwietniu obcho
dzona będ:ae uroczyście w naszym 
kraju. 

- Jedzie Teatr im. Slowackiego 
do Kijowa z dwoma przedstawie- ! 
niami: ,.Lillq Wenedq" i "Dwoma 
teatrami". Ile przewidzia~ ogQtevł 
prezentacji na scenie im. Franki 
i jaki jest w ogóle plan pob11tu 
krakowaleiego te11tru w Kijowie? 

- Spektakli będzie cztery - po 
dwa obu inscenizacji. Ponieważ po
byt jest siedmiodniowy, pozostanie 
nieco czasu na ucz~tnlczenle W 
Imprezach - jak wiadomo, bardzo 
bogatych 1 różnorodnych - kijow
skich ,.Dni Krakowa". Przede wszy
stkim Interesująco zapowiadają się 
wystawy. Rzecz jasna, nasi aktorzy 
chcieliby także zobaczyć któreA z 
kijowskich praedstawień teatrał
rtycb, 

- W roe~tU4rźl! WIUlt~ t~ 
na fWW1I Se%071 %n4JH~~ ałę · Y!tuka 
Kolomiejca "Błękitne jelenie". 

- Jest t() wspótezema sztuka 
uktaiń,ka, ciesząca się ~ swe! oj
czyźnU! elbrzymim po~em, W 
tej chwili gra ją na Ukrainie aż 
18 teatrów! Mówi o miłości 1 wier
ności. U nas realiwwać będzie 
"BJęldtne jelenie" znany kijowski 
reżyser Siergiej Smiejan, zara:~m 
dyrektor 7.ł1Pr7.Yjaźnionego z nami 
'l'eatru. 

:..... Zaczęliim11 mówU o rep~rtua
rze. Podajqc niedawno zapowiedzi 
tego, co u;rzq krakowaCli teatroma
ni na naszvch scenach w sezonie 
1974175, p!sal .,Dziennik Polski" o 
wielkich pozvcjach, Jakle zaptano
wal Teatr łm. Słowackiego: Szek
spir, lbsen, :ZeromaTd ... 

Rzeczywiście postawiliśmy 
przed sobą trudne, odpowiedzialne 
zadania. Ńie będzie to dla nas łat
wy sezon, tym bardziej, te Jerzy 
Krasowski będzie w najbliższym 
czasie zajęty filmem - przygoto
wując (tym razem na ekran) ,.Ge
nerała Barcza" według Kadena
Bandrowskiego. 

- KrakoWICli teatromani pa;ttię
tajq % desek teatru nowohuckiego 
znakomitv spekt11kt Jerzego Kra
sówskiego, o•nutv na kanwie t~i 
powieici: .,Radość z od: v. kanł' u 
śmietnika". Oglqdoliśmu też t~ -
wizvinq wersję przf:dstawienia 

"Zaplskl majora Pvcia"'. Teraz bę
dzie film. 

- Oczywiścle ~ Pyciełn - WI
toldem Pyrkoszem. W Teatrze im. 
Słowackiego zrealiZ\lje Krasowskl 
~·SJirawę Dantona" Stanisławy Przy
by•~. 

- 1 ta sztuka - onala, glę-
boka, 11fCJdr4 - w różnvch już 
wers]ac;h (te4tralnej we Wroclawiu 

Scena • ,.Lilll Wenedy" - od leweJ: 
U, Poplel, L. Korwln, A. Luto• 

sławska, 

oraz w TV) realizowana byla przez 
Jerzego Krasowskiego, ,.odkrvwcę" 
dramatów córki Pr%'JII»fisrewskiego. 

- Powoli dramaty te stają się 
coraz bardziej znane. Wiadomo, że 
nowy ~ czy raczej odnowiony -
Teatr Powszechny w Warszawie, 
którego dyrekcję objął Zygmunt 
Hi.ibner, przygotowuje właśnie 
,.Sprawę Dantona" - w realizacji 
Andrzeja Wajdy. Będsie więc moż
ność ciekawej konfrontacji dwu 
inscenizatyjnych wizji tego drama
tu. I jeszcze - wznowienie. Dwie 
pozy('je rei.yseril Krasowsklego z 

bi ae~nu:- 10Ko~w~ą" i 
;!Turandot c~yli kongres wybiela
czy", które zeszły z afisza w pełni 
powodzenia m. in. z powodu 
,.porwania" do filmu Maj! Komo
rowsklej - powrócą w najbliższych 
tygodniach na scenę zaraz po pre
mierze "Karykatur". 

- A więc najbliższa premiera 
Teatru im. Slowackiego to sztuka 
Jana Augusta Kisielewskiego, jak 
slvszeli.śmv wzbogacona, roz
#piewan4. 

- Tak, będzie to lnscenlzac)a 
"Kacykatur" w speeyficznej styli
styce: jakby ballada o starym Kra
kowie. Realizuje ją Piotr Para
dowskl przy współpracy Marty 
Stebnicklej, która to właśnie wzbo
gaca sztukę o muzykę l wokalne 
motYWY, osnute na tle balladowej 
poezji Elżbiety Zechenter-Spławiń
skiej. 

- Cieazvmv się na stvlizowane 
"Karvkatur11", a t4kże (ja.kże bar
dzo!) na wznowienie "Końcówki" 
i "Tf'randot". 1 oczvwiAcie na 
,.SPT,Il'lł{ Dantonci". A co daleJ'! 

- Pr:t&l ,;Dantońem.. będzie Je
szcze szeltspirQ\Ył~ "Opowieść zi· 
mowa" w mojej realizacji (Gprawę 
plastycmą przygotował ~ładysłlW 
Wtgut:a, mu~yczną - Adam Wala-

. ciński). To opowieść o walce czło
wieka z czasem. Gr<t.ą m. In.: Anna 
r • li slnwsk. . Halina ITI: la 7.eW~k • 
jJih•;y Gralek (przyb>· ły <lo Krakowa 

z Wrocławia), Jer:zy Nowak ~tó
ry od nowego sezqnu przeszedł do 
nas :r.e Starego Teatru), Wojelech 
Ziętarskl. W mateu... chcielibyimy 
zaprezentować "Peer Gynta". Ja 
mam reaUzowaó ten ibsenowski 
spektakl, szukam do niego "klucza". 
Na razie wiem, że tytułowego bo
hatera, żyjącea:o na scenie od swej 
młodości do pó~nej starości, za
prezentuję w realizacji trzech akto
rów: I Je11zcze w tym sezonie -
Sułkowski" Zeromsklego w re:':y

~eril Jerzego Zegalsklego onz spek
takl Dejmka. 

- Wlaśnie, zapoteiculalłimv- tuł, 
że /{.a.zimierz Dejmek realłzować u 
nas ma ,.Trvptvk staropolski". Co 
to będzie? l czv nawiązana współ
praca z t11m wvbttnvm reż11serem 
mieć ma charakter stalv? 

- Jak najbardziej. Z Kaumie
rzem Dejmkiem, który jak wiado
mo z nowym sezonem objął dyrek~ 
cję Teatru N owego w Lodzi (-pro
wadził go już u progu swej arty
stycznej drogi), nawiązaliśmy statą 
współpracę, która polegać będzie 
nie tylko na realizacji przez n!egó 
jednej sztuki w sezonie w Krako
wie a~ przeze mnie lub Jerzego 
Kr~sowskiego jedneJ pozycji w 
Lodzi, ale również · na - wymian:9 
spektakli. 

- Bardzo przvdalvbv sfę w Kra• 
kawie goleinne wvstęPV Wllbitn'JIClł 
scen! Poza wizvtami teatru tarnow-. 
akłego ł, rzadko, WroclawskieJ Pan
tomimv znikl11 u nas zupelnie tra
dvc;e teatralnvch goicin, " coj 
z zewnqtTz bardzo b11 się chuba. 
pn'Jidalo ... Wracaimv jednak do Ka
zimierza Dejmka. Czv ów .,Trvpt'Jik 
staropolski" to jakieś remhdscenc;e 
z .,HistOTlli o Chwalebnym Zmart
Wf1Chwstaniu Pańskim"? 

~ Tak, w trzech obrazach osnu
tych na staropolskl~;h tekstach u
kazane zostaną narodziny, śmierć 
l zmartwychwstanie Chcystusa. W 
części trzeciej zrekonstru1,1jemy 
słynną szopkową dekorację Andrze
ja Stopki. 

- Z okien Pani gabinetu widac! 
nowe t]lnki restaurowmnego pawilo• 
nu Pf'Zll Plantach. Kiedv otwarcia 
maZej seeftv? 

- Mamy nadzieję, ,a -wi 
będzie tu można zstnaugurować 
działalność Teatru Małego, bo tak 
pragniemy nazwać przyszłą drugą 
scenę naszej placówki. Zostanie ona 
poświęcona głównie polskiemu re
pertuarowi współczesnemu, a jeśli 
chodu o sceniczne formy - naj
przeróżniejszym próbom, poszu~i-
waniom, eksperymentom. Trakto-
wać bowiem pragniemy tę scenę 
poniekąd jako - studio. Studio dla 
naszych aktorów, którzy aż ,,palą 
się" do jakiejś roboty poza .,sceną 
ogromną". I studio-poligon do
świadczalny dla adeptów Wydziału 
Reżyserskiego naszej Szkoły Tea
tralnej. Mamy nadzieję, że na sce
nie tej rodzić się będą nie tylko 
nowe poczynania Inscenizatorskie, 
reżyserskie, ale l nowe pomysły 
dramaturgiczne. Coś, co nazwala
bym teatralnymł spektaklami au
torskimi. 

- Jakże bardzo potrzebna Jest 
tego tvpu arena artvst11czne; W11PO
wiedzi nte tylko w Wa,zvm teatrze 
"duszqcvm aię" od . lat kilku na jed
ne; scenie, ale w ogóle w nasz11m 
mid!jit, gdzie mimo WSZ'JI&tkich 
;naklłmitvch nowatorskich p~nań 
teatralnvch prz11dalob11 się więceJ 
świeżości i mlodzieńczego ekaperv- , 
mentu spod :maku Melpomenv. 

Rozmowę przeprowadziła 

KRYSTYNA ZBIJEW 


