TEATR

SIUSZANKI
Wielka sila teatru Skuszanki poleea na wypraeowywaalu sobie
attnrneco odbiorcy - tj. publ.lcmokl, która przychodzi z wyboru,
jest ńriadomym partnerem teatru. Talut pubUcz~ ma Skuszanka
w kałdym mle6cle Idzie aktualnie prowadzi teatr. Myilę, że z pytania ,.Co chcę teraz moim widzom powied:l:ieć?" wynika repertuar
teatru Skuszanld, bez względu na to, czy majduje się on w Nowej
Hucie, Warszawie, Wrocławiu czy w Krakowie. Skuszanka wie, ie
teatr, który nie pnekazuje iywej aktualnej trełc:l, nie ma szans powodzenia. Wie także, że sztuka lm tłębsze ma trełc:l, tym większe
szanse dłufl~o iyc:ia. Tworzący teatr muSZli czu~ rytm iyda społec~
neco l mu.ną ten rytm, jak i treści, którymi tyje spotecżeutwo umieć uc:hwy~l Sztuka .,chwytania iycla" towarzyszy wiernie artystyeznym poczynaniom Krystyny SkUilzanki. Podkreśla się tei
wieilut wacę. jaką przywiązuje teatr Skuszanki do teksto literackielO. Stwarza to określone konsekwencje inscenizacyjne. otói struktura przedstawień jest zwarta; podporządkowaDe są jej takie kreacje aktorskie. Mówi się, ie przedstawlenia Situszanki Sil :1e11p0łowe
- myilę, że na tym poleJa ich oryJlnaln~.
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się teatr z tradyc:taml nie wolno ich lekcewa:tvć.
w imieniu Jerzeco Krasowskieco) natego okresu, kiedy Stanisław Wyspiański mial tu swoje
prapremiery. Chcemy nawiąza~ do ducha tego teatru - a na począt
ku pokaza~ coś ze ~ylu tamtego altresu. Czy wizja teatru Wyspiań
skieto będzie jeszcze dziś funkcjonować, nie wiem. Ale trzeba Ją
~prawdzi~. Chcemy też stale mieć w repertuarze dzieła Juliusza Slowac:kiqo. Planu,Jemy w niedługim czule wystawienie "LlW Wene47" l ,,Pantazeto". Prapiemy, by widz przetył Iłylistykę Słowac
kiego - jqo balatą wyobraźnię, ironię i spo.6b ~trzenla na bilłorię. Postanowiliłmy utrzymać pewien kanon repertuarowy: na
..U pozycji w sezonie, co najmniej trzy mUSZli by~ atukarni potskiml! A wlęe jedna z wielltiego narodoweto repertuaru klasyczne& o
l jedna nowa sztuka wsp6łc:zesna. Są to świadome q:raniczenia, które
dają jednak ,,Jwarancję" repertuarowll narodowej -nie. Daliśmy
od września 1972 r. siedem premier: l. S. Becketta "Końcówka", ,,Akt
ba słów" w rei. Jerzeio Kra:JOwskieco, 2. E. Brylla "Co slę komu
mi" - prapremiera w rei. Krystyny Skuszanki, 3. M. Golola ,,Rewizor" - reż. J. Krasowskl, 4. B. Wasillewa "0 świcie jest tu spokojllie", rei. Irena Babel, 5. J. Szaniawskiego "Ptak" - rei. Jerzy Go-'
llń*i, 6. Siudraki ,.Wa:iantasena'' (poemat starohinduski) w rei.
K. Skuszanld l "Wesele" Wyspiańskleco w insc:eniucji Wyspiań
skleto odtworzonej przez Piotra Paradowskleco.
Tempo pracy olbrzymie, wszyscy aktorzy zajęci, a krakowska pobliczn~ zaczyna przyzwyczaja~ się do ,.gęster:o" repertuaru.
Wkr6tc:e otworzymy mały teatr - "Macazyn". Będzie to bowiem
teatr w zaadaptowanym do tego celu byłym macazynie (Z miejscami gry uzależnionymi od kollcepcji reżyserskiej). Teatr pomyślauy
jako laboratorium środków reżyserskich, aktorskich, plao;tyczny ~h
- ·więe miejliCe duieco J"1'Z)'ka. miejsce dla prób Uterackkb.
- C., -Je ...... NWfU. . . . f
- Oc:zywlide, zdrowe społeczeństwo musi się bawi~. szkoda jednak, że rozrywka w Polac:e nie jest dobra. To trudna forma teatru.

-

Jeill zastaje

Chelelibyśmy (mówię także

wiłlza~· do

- Wydaje m1 slę. (może to q złudzenia ...) te za dużo
cłi połwięeałam sprawom dyrektorskim, k~ztem prac
Motło ich być więcej. Jedynym plusem teao mariaiu

'

swojej enerrezysersltich.
jest fakt, że
dyrektor nie narzuca mnie - reżyserowi - gustów artystycznych,
choc:iai wielokrotnie z racji odpowiedzialnoid za teatr dostosowywałam się jako reiyser do potrzeb instytucji. Dyrektor trzyma w twardym rycorze reiysera. Ale trzeba przyznać, ie dyscyplina czasowa
l finansowa spnyja niekiedy l dyscyplinie artystycznej. Może jednak do końca szczerze: wolę by~ reiywrem. Dyrektorem jesten1
1 konieczności, no l z... rozpędu.
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- Pochodzę z rodZiny ·p edaaO(kznej i moie dlatego stawiam .ouie
ciącle stopnie. Jeieli widzę, że nie robię czecoi wedlut własnych
najwyższych wymagań, rezycnuję. Jako dyplomantka polonistyki
i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej wybrałam sztukę wymataJłaelł umiejętności syntetyczneco myślenia. Z siebie, jako reiysera,
nie jestem do końca zadowolona, ale bywam zadowolona z niektórycła przedstawieil. Cenię je wyżej, nii siebie s&Jnlł w oderwaniu
od nich.
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- Tak, cealę sobie te dłUCOtrwałe przyjaźnie artystyczne, c:O nie
znaczy, że jak inni reźy~erzy, nie jestem ciekawa nowych kontaktów aktorskich. Uwaiam je za odiwleiając:e, inspirujące. Lubię też
młodych alt~w, których wprowadzam do teatru. Dla nich bywa
to niejako przedłużenlem szltoly aktorskiej. mnie zaś stwarza moźli~ modelowania aktora.
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Jeill stwierdzę, ie rzadko mam okazję "by~ prywatnie" - lo
~czy w ulubioneJ clszy, poza miastem, z ulubionym psem
spacerze w lesie, nie będzie w tym przesady.
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- Tak, czytam Jll z prawdziwll
c:ąsto profesjonalnej ltteratury.

przyjemnością,

Rozmawiała:

się
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