
Przed kilkoma młeał4eaml •JI'ek~ Teałn tm. lallu11a llłowacldeao 
w Krakowie olijęła &rya.,.na llma .. ka, r:uaa - •edobnłe Jak jeJ m~tł 
Jeray Krasowaki -• Ucznycb, ciekawych reaUzaeJI leeniemych w tea~ 

trach Opola, Nowej Bały, Wanzawy (Teatr Polald) 1 Wrecławla. 
Karier rozmawia 1 dyr. Kryat~Dit SkallaDklł• 

- Prapremier• ••tuJtl Brylla .. ee lilł 
komu śni" napisanlł dla naszego teatru 
otworzyliśmy 28 ul). miesi.ca sezon w 
Teatrze im. Słowae)fleco ", łtra!IQwie. 
Przedtem jeszcze zatrall6my ,,It&ticów
k'" Beckeht w reż:y141rli mego m~tta, 
1~ było to w jtluatł IWPał1ł p.-
niesienfe i~BCenizaeji wrecłaWIIklaJ, nie 
tnldowaliśmy więc teto jako otwarcia 
sezonu. Pierwotny tytuł attukl Brylla 
,,tycie jaw11" llle Ot dawał - tnelm 
Jłlanitm - właściwyelt latenc,l tutora. 

• lak esujeelt 111 Padatwo w Kra
llowle po tak tllu~m pobycia we 
WrocławluT 

- Przez aledam lat pobytu we Wl'oe
ławlu przywiązallłmy alt de tqo 
miasta, a Z'IIVłBizcll do pułlllczaokl 

~- al- llllelłllyełl, fdył d1lało 
•ut to w roku 1983) serd.eer:Bił publice• 
n~ z Nowej Huty. Moim zdaniem 
iycla teatralna W7JilUa pewaego ru. 
ełlu. Potraahna Jllł tłl tak dla jednej, 
Jak l druJiej tłrony. Pob'zabna jeat 
lud%ioJa teatru, fOniewat atwarza no• 
we bodłee, now• podniety, nowa zada. 
ni•. Potrlteb!le jat tai publiemo6ei, 
kt~ kaida zmiana aaeltkawt... 

· Kurter rozmawia 
z lrysttaa Skuszan'· ą 

wrocła'flkle1. n~;ecólnle tej m· ,.dej, 
kt6ra w jaklmł atopniu wychow~a &III • lak praetl~awla ••• plaa tlslalal• 
Jta praedltawlenlacll naazaco teatru. aołcl łfatrllf 
Była to publie•no~ wierna... Pctwr6t _ " lło Krak&wa ma jad11ak teł -oje W p~bacb - .. ~wlzor Goaola 
apeeyflcZ!le uroki boś tutaj ne- w ratyaarll Jaraele Kruowtklaro, w 
cle* z01tawlll b dzo na• twó!et:as •oprawia plallłyezl!ej 1ł6WI'Ie1a aceno-

_ _ .....;..__...L _____ · trafa naaze1o teatrU, Woj('ieeha Kra. 
kow•kiellP· Premiera w poezlłtlracb 
prtyszfe«o ·mlHł~ca. W lutym· przy• 
azłeao roku .Pt1k'~ Jerzeco Szanlaw
lkleto w rełyaeril Jer~ro Golińskie
IO. Wemełniej, bo aa począ~u atycz• 
nla, adaptaeJa raddecklej powieicl wa. 
liilewa .,0 lhvlde Jeat tu apokojnle". 
Adaptae{ll tp~• dokmtana pnez dyrek· 

· tora tea ru ••"'' Ta1anca" w Moskwifl 
LubUncłwa, cinJY •Ie tam nit.-:wyk· 

łym powodzenleu~, U na, ret:··ęerowa~ 
j- Jllłdzia Irena Babel. Staramy sic, 
deby co mieaąte była fn'am!r-a. Jut 
teraz marny azczególn.. pracochłon
ne zadanie. Będzie to - w kwietniu 
roku Pl'Z)'Uli!IO ~ pr6ba octłworzenla 
premtr-·• .,Wetela'' Wyspiańakleco z 
liKU teku. Podkrularn. te bfld,.fe to 
próba acU-nallła, a nie zrekon11truo~ 
wa!lla, rdyt rek.oelłrukoja to d'a mnla 
coś martwtfO, a eltciałabym, oby 
prLedst•wienle było tywe l l'l'lotllwle 
wiernie oddało klima~ prapremiery. 
Dwaj wyltltni ~atrplQClr.y: prof. Zbil· 
niew Raazawski z Warnawy l docent 
Jeny G&t z Krakowa pracuJ• nad 
realiami ter& •.,aktaklu. · ...., 

ferii" w przekłachla prof. Stefana 
Snbi'Jiefo oraz •tarohlndu1ka IZtuka · 
.. Wuantaaana", nawi,zuj,ea do ln•ce. 
nlqeji wrccławlklej, która pokazana· 
na wy1tępach ro6r nych w Moakwle 
l lAnlnlrad.zla lpotlrała al~t wazędde ' 
z alezwykła aardeezaym przyjęciem, 
.Tlił t& przypowle~ ludowa, mająca · 
w aobla orr&mny tywloł teatralny 
uez•ea jednoezełftie aletorów pantom!: 
nty. ta!ca l 6piewu. Domniemanym jej 
autorem j•t król Siudrak• 1 V w. l 
na1 .. j ery, za złotero okrPIU nteratury 
hi.Jutuakiej, zd ty••1ł pochodzi od tmle
n .. •nłrł,-ał!y. bohaterki utukl. Bola
te W4łtkl dramatyeQ~a l kom~lowe 
spr•vrt.aJ-. te jeat t& pojodny, poet!Vckl 
teatr 1 sztuka ta zasługuje na to by 
znalei~ aie w atalym repertuarze 'tię
rowalleJ przez nas sceny. 

• llsll!nywlłele re,erłuar IHł•&tJ' l 
waHehotronny •.• 
- '()Biem preml1r w jednym roku 

tQ duto. Potem ograniczymy liczbę 
premier, bo czę~ tych pozycji pozos-
tole. ZrHik naiZe ambicje ablecaill 
sl~t z tmblcjaml mla~ta, któr• ehelało~ 
by miał teatr o atałym repertuarze, 
by móe orrotr,.•J rznzy roicl, zwłaaz
I'P.a turyat6w za(l'ani('znych odwledza
Jiłll7C:b Kraków, nczer6lnl• w maju 
l c.erwcu, pokaza~ polski teatr. Musi 
to bye typowy teatr poliki, reprezen
tujlłCY 1l11ZII kultilrlł teatralll• w jej 
charakter.,.•tyclmych cechach. 

Planujemy Jtncze pezyck pleneroWił 
cło tranit w Barbakanie. Nie uatali
Ułmy tytułu, lecz chcemy J• oprzał na 
ko"'-"' ' -vch tekstach ataropol•kleh. 
Mamy are•:.:łll w ,.•~nla jene11 ,.Tu· 
randot czyli kon(l'łl wybielaczy" Ber
tolta Brechta, leea lztuka ta wymara 
opraoowanla, Jpat ona nie dokońc:toJia 
l dotvchczu 11le WY'tawił jaJ nawet 
,.Barllner E~mblt". 
Mai~ Scenę ołwftr"'~ chcemy we 

wrtełnlu 111'13 r. l wtedy będzie c1.u 
pomy61ee o JeJ repertuarze. ZmllleJ. 
szymy wówcza1 llezbę premier na du
tej aca11le, a c7.e6~ tlilirfil artvatvc1nej 
znpołu znaJd7.1a ujkle w repertuarze 
tl'i ,.uli !'rób". 

l!ll!dZił, ta J)O tym pff!rWIZYrll HZ"• 'e 
będziemy mieli wifłCeJ czuu na Inne 
zajęcia. Rały~arujt obecnie dla TV 
..Krzytztofa Kol··."ba" Ghalderode l 
pracuJt codziennie do północy, Takte 
m11t mualał zrazyłftowae ehw!lnwo ' 
plan6w przeniPslenia na ekran ,.Ra
dokl 1 od7~slłanaro łmletniiła", IWł!'J 

My4lt. te okrdla to ambicJe teatru adaptacji tcani~"ZIIeJ prop:y Kadena
Jako l!lceny !ł'aredawej lm. Juliusza BP .. rlrowskiego. NiE' wiem czy sie uda 
SłowaekieJO. Xraków za awyml tra- wuyatkle naue zaml.rzenla urzE:CzY
d.ycjaml powi~tl,8n miel! Klllł narodo- wlatnić. Jednak &fro..,ne, bardzo spon
wą - odpowij· ik Teatru Narodowe- tani~ne tallltereaowanht publicznoid 
llO w Warsr.a ; łłedz11c kntałt"wanle cieszy· aerce. l!łllett są na miealae na-
,.. naa:r:etf)i Uanl ~!!Ie m&tna ~6cl WYfi!"Zł!dan~. W#\ll71 na• l dtlw 
dojU do wnloaku, tełnly na ten tytlłł ny te, że krakowska pubUezne66 -
zalłużyll. je1t to też publiezno66 nowohucka -

W tej chwili ro~pccZiłlfiQoly PfiYioto. 
wanla do uruehami811la w aeeeayJaym 
budynku przy teatne, mieazez,eym 
ohecnle macazyny teatralne, lłru•i•j 
MaleJ l!leeJiy Teatl'\1 lm. Słowacklefo. 
Pom:yjłana 1 .. t ona J•ko 1cant ekiJtfl
rymentalna. laboratoryJna, jako ,.tala 
prółl" na •to rnitjn. Pełl'lebftY nam 
Jelt eksperyment l!ar6wne ~ramatur· 
tlcZfty, jak retyael'lkl t aktflnki. 

Teatr lm. Słowac5tleio - to mieJ
poazukiwań •tylu narodowe1o teatru 
po\llkieto l {o· wyraitlla ,_ Jak •llł to 
brzydko mówi - •. uldllł'J.Udc~uje re~ 
pertuar tej seen,.. Ta dru1a acena po
trzebna jelt niejako dla biJfeny wiel
kie;- 1111-o~"'boWE'fG zeap(lłu, który 
pray dutej ,.vradultcJI'' ~bcem:v dzlelftl 
zawua oa 14wa zespoły, dbaj•o o tłl, 
~by wnP pozycja ntelłY pozo~ta6 jako 
modtolowl' w żelaznym repertuarze du
tłlj acen• prze& kilka Jat. 

.. Wtem, h . tra••• )ełt Jat ••talaJ 
ckrdllf dokładnie zamierzf!nla reper
tuarow• 11e""' • ., ... ,.. Wt66m,. wl•• 
do plan6w duteJ sceny. 

- fal l czerwlec pr-z.~ni ~ dwie po
Y)'~J" kla' ~ZII , kom,.:tlo'llo't' - ataro
greck• l rurohln~n•llta -.szle to ~tQl~ 
ska prapremiera A •tctanesa • Tnmo-

da~a nam do .,...ozumlenla, Ił ~ .. tl!lłmy 
swoi . . . Czujemy elę lłobr•e l. ehoł 
tal było Wrocławia, z erremn' '""'
Jtmnokl• odnowillśtJtY pr;tyJdl\ 1 ltr•· 
koy.rtm l Now• łfu~. 

RoJmawlał: ,\.NDUIJ St.AWIW l 


