
PRZED DNIEM TEATRU 

"POLSKI SZEKSPIR" W NORWEGII 



RZED niespełna dwoma ta
ty Krystyna Skus.zanka re. 
iyserowała 1ościnnle w nor-

weskim teatrze w Stavanger 
,.Jak wam się podoba" Szekspi
ra. Po premierze, która przyoio
sla ogromny sukces wrocławsitieJ 
artystce, Skusze.nka otrzymała 
kilka dalszych propozycji rety
serawania w teatrach Nonve(il. 
Jedną z nich przy~ęła. W itycz
niu l lutym na scenie Teatru 
NarodoweJo w Ber1en reallzq
wała szelłsptrowską ,.Miarkę za 
miarkę", której premleca odbyła 
aię 10 marca i została przyjęta 
entuzjastycznie. Nieco wcześniej 
w tym kraju reżyserowali To
maszewski i Dejmek - takte z 
dutym powodzeniem. A poałe
wai w tymże czasie gościli tam 
równłet naat twórcy operowi 
mC'tna z niew.felką przesad~ó~ 
wić o polskim •~onie w tea
trach Norwegii, 

- J'alr.le są ir6dła tero du ego 
anlnteresowanla Norwe&6w p • 
sklml twórcami 1 tego - oataL· 



nlo 1y1tematycznero - ebtlor
tu powkleJ myłlł teatralneJ 4o 
Skupyr~l1. O odpowiedź nL 
to e lproaimy Krystyn~ 

Skuszankę, która włdnle wró
cllll z Beraen. 

- Polska dla wielu Norweaów 
jest ,.teatralną Mekką", oft'od
kiem zał. który icb najbardziej 
Interesuje, jest Wrocław. Tam
te~el. lud.z.ie teatru ~naj~t nas~ 
sztukę l soko ją cenlll. Panu-
je tam oista ,.moda" na pol-
ską s kę. Moda, która nie wzi~
ła ę z powietrza, tylko •llłd. 

mamy rzeaywl,cde znakomi
tych plastykó'lf', ptuzyków ... 

- ... rełyst1r6w teatralnych. 



- Norwedzy nle mają nadmla
J'Ił własnych reżyserów. Przez 
okrlłgły rok spr()wa<haJłł do 
swoich teetrów Anglików, Ame
rykanów, Pola.ków. Norweskie 
teatry bywaj\ niek.ledy·· polem 
l·nteresujących konfrontacji., np. 
polsldego l angielskiego widze
ma Szekspl.n. Dano mi odczul!, 
że nasz ,.polski Szekspir" budzi 
tam zainteresowanie. Propono
~·an() mi dalae realizacje, po
Z<Jstawiając pełną swobodę wy
boru utworu. Najbliższy urlQp 
z:amie~am spędzić w Oslo, gdzie 
bl!ldę reżyserowal! "Burzę", któ
ra · zamkt~le mojłł \norwesklł 
~~.ekspirowskłł trylogię. . 

- CQ pani pobJ'ł w Barce11 
uplynłłł 'WYIIłcsnle pocl analdem 
pracy na4 prseatawtenlem? 

- Niezupełnłe. Norwedzy za
mierzają przy uniwerayteckim 
wydziale teatrologicmnym w Ber. 
gen utworzyć studium reiysf!l'• 
skie, pierwsze w tym kraju. In
ter,sują ich nasze dośwladca:e
.~ .w · tym zalresie, li tci 
,ćiekawt moich koncepcji i m'e
tody reżyserskieJ. Słlłd ' ałam 
na każdej próbie wielu 
zwłaszcza studentów. Stąd ro
pozycje wykładów l dyskusji 
uniwersytecie, wres.zcie prośba o 

kontynuowanie tego rodzaju 
kontaktów w preyszloścl, co 
chyba ~ie będa.le możliwe do 
zrealllzowa.nia w takim wymia
rze w jakim, by sobie życzyli, 
bo przecież nie brak mi pracy 
we Wrocławiu. 

- Chyba ,.reh••erła na miel" 
Jest bartbo trudna? 

- Najtrudniej jest na poor.ąt
ktt, podczas prób przy stoliku. 
Wprawdzie z większością akto
rów mocłam się porozumiewać po 
niemiecku, niełatwo je6t jednak 
prowadzić w znanym lecz ob
cym dla obu stron języku złożo
ne, zawiłe i subtelne dyskusje 
n11c! tekstem. Uważam to jednak 
za cenne doświadatenie reiys~r
skie, &dy człowiek jest zmUliZony 
do kondensacji wypowiedzi, du
żej precyzji l zwięzłości sformu
łowali. Może to herezja, ale do
szłam do wniosku, że taka .,u
proszczona reżyseria" w pew
nych sytuacjach jest lepsza. Je
śll chodzi o próby na scenie, 
wszystko się :rmaaz:nle uprościło. 
Na ·scenie można pracować pra
wie bez słów. Zwłaszcza, że ak
torzy byli bardzQ skupleni 1 Im
ponują zdyscyplinowani. Na
wet dy któryś zachorował i nie 

gł brać czynne&o udziału w 
próbie, przychodził, by obserwo
waf. ją z widowni. 

- O co naJesęłoleJ pytaU pa
'Diłł norwNCy lutble teatru? 

- Interesują ich .wszyatlde 
1prawy zwilłtD&ne z polsklł sztu
ką współczeeną (nie tylko tea
tralną). Interesują się także na
azymi dołwiadczeniaml l dzie
d7.iny upoWBZeeh·nia.nia teatru 
wśród młodzilety -.kolnej l w 
środowisku robotniczym. Wielu, 
bardzo wielu ma ogr~' ocho
tę odwiedzić nasz kllllj, 1taraj' 
slq o stypendia, katdy, który mi 
o tym m6wU, koniecznie do 
Wrocławd.a. 

- WrocławlaDie nie ocllłclall 
,J.ncse "Mlljrkl aa miark111". 
Cay ... ? 

- Mam poczude, te lnacenl
zacja norweska 8prawdziła się. 
ni.. jestem jednak tego poez.ucla 
pewna, póki tej inscenizacji nie 
sprawdzę w moim ojczystym l•
zyku. Myślę więc, Ze może po
winnam teraz to 'Przedstawienie 
zrealizować we WrocłaWiu. Nie 
zdecydowałam się jeszcze, bo 
równocześnie kuSi mnie myAl o 
reżyserowaniu w Teatrze Po~
skim szekspirowskiego .,Króla 
Jana" w nowym, znakomitym, 
bardzo współczesnym przekładzul 
Bogdana Drozdowskieco. ---7 
Rozmawiał: TADEUSZ BU~ 


