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Rozmawiamy
K. SKUSZANKĄ

ws-półczesnych
opracowań
wypukllt! zawarty
w nim humanl7.m
utworu. Bo to ehyba jest właśnie Istotną cechą teatru nowohuckleao.
że zwraca alę on
do Widza Jak gdyby w sposób bezpośredni. sugerując mu zwrócenie
uwagi na prawdy,
nad Jakimi należy
alę zastanowić, zachęcając
go do
przemyślenia tego,
co na scenie zobaczył.

Jest to teł niezbyt czesty u nas
przykład
teatru
.,zespołowego" tzn.
takle10, w którym
wazyacy aktorzy
mają wspólne dą·
żenla.
wspólne

fW6rcze,.. • ' ttltłaJf.
·~-'l!~ łl.łp~f; •
··· ~ nowbhucld

tak rzadko odwiedza fni'Ie mlaata t
zazd~d~
uprzywlle1owanym pod
tym względem Katowleom, Idzie zespół Skuszankl wy
ltępuje

Frarmenł

aołetnnłe

1eeny z .,Runy" S1ekaplra. Miranda - z katdym prawie
Janina Nowlt'ka l Ferdynand - syn króla Neapo- awołrń
przedstalu - Tadeusz Janczar
wieniem,

D

O hlatorU nalety jut dy&kuaja nad 'Jleatrem Ludowym w Nowej Hucie - czy
powinien tam pozostać,
czy Jego charakter, atyl
feat, czy t~t nie jes\ zbyt
rudny dla wldra niewyrobionego.
)zlś wszy~ Jut wiedzą, że jest to
f!atr potrzl!!bny, że potrafił on wy:hować owego ,,s!.lroweeo" widza l
uoblł to bvć mote leplej nit Inne
placówki przywlą~ne do tradycyjnych form ·1 do mieszczańskiego repe-rtuaru. Bo cót atąd, te tu w Nowej Hucie ah~gano po aztukl wapółzeane, a repertuar klasycmy oprawyweno według zalo~ń •w~
cteenej tnllcenlzacjt. P1"7.ec:li!'!""Włał
nle owa nowoczesn~ - jak wyJ•ł
niła klika lat ~u Krystynlt SktJI.
nanka, dyrektor teatru - polega
na znalezieniu 1aklch 4mdlłów ~
t'11zu art:v11tycmeg(), które naJleplej
uwypuklll trftc! aztukJ. najplutycznlej, w apo~~6b najbardzlej ZTOZU•
miały, pnemńwla do widza, przeka
zując mu całe bopctwo myśli by u-

- My nie jestełmy teatrem objazdowym 1 atąd mamy niewielkie
możllwośc:l
występowania
poza
"granicami" włuneao teatru - mó- ,
wl KrYstyna Skuszanka. W Katowicach mamy atalą publfczno6ć l z
góry wykupioną widownię. PrzyJazdy do W!lrazawy by'v zawsze dotowane, teatr z własnych fundu·
.szów nie mo:te aoble na to pozwo- 1
lic!.
1
- Wprawdde ule sobaezym:r /1
nowobucłdero zespołu, ale bęclale
my mleU

mołuoU

obe,Jneula po-

przez PaDIIl w Teatrze
Powszeebaym w Warsawie In•
aeenfaeJI ,.Burzy"' Szekspira.
- To zupełnie wyjłltkowy wypadek. Myślę, te Innej aztukl nit
chelałabym powtarzać. "Burza" ma
dla mnie spt>e.falną wymowę l tak
bogaty ładunek myśiJ filozoficznej,
włónoueJ

że chętnie przygotowałam Ją
po
raz drual. Miałam tu okazję wyko-

rzyata'e' ~ne doświadczenia, lakich dostarczył spektakl w Nowej
Hucie. Wpłynęło to na jaki.. zreaz·
t~t bardzo nlewtelkle &mlany opracowania, ale zaaadnlca Jnterpreta•
cja l konstrukcja formalna pozo.stały te aame.
- CZy Paal obem1 płeiDDJ'
wyl&ęp v.o Wanzawłe Jest upowłedld~t podobnycb w pnyuloł
eiT

:
'

1
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- Wszystko, nad c:zym chciała•
bym praeowac!, pragnęłabym zobaczyć włamie w naszym teatrze.
Obecnie zwfą:tał się z nim na atAie
Jerzy Broszklewl~, kt6ry pracuj•
nad swoją now~t sztuklł ;.Głupiec l
Inni" - próbą współczanejlo mora- ·
lłtetu.

Sztukę

tę

retyserować

bę-

dzie J. Szajna, który opracuje teł
scenografię. Będzie to jeao rety•
serski debiut:
- A co jesł w clalaąm reper-

tuarze?

- Jut przyatllplll•my do prób
sztuki .eerbakfeJ z XVI w., którll po-

kazywał

w Polsce jugosłowiański
teatr w czasie swoich gościnnych
występów. Preml~ra przewidz ,.
jf!st na luty. Nutępna pozycja, to
"Ol'EIISteja" Ajschylosa. Będę przyaotowYwała ją razem z J. Krasowaklm•. Muszę powiedzieć, te bard:~o
boimy się tej po&ycjl, ponieważ
pragnęlibyśmy przy tęj okazJI znaleU formę najbard1Jej odpowiednią
dla antycznego teatru, a jednocześ-
nie najbardzlej komunikatywni\

'ąJa . dzi~JeJszuo wl.(łza, Wyoraliśmy

, "On!fteję" a_ tłw.agl na to, .te jest
:~o.. moim z<ąnletn, .. najwyb)Jmejaze

dzieło ówcwnego
teatru t może
naJWYbitniejsze dzieło do dziś.
Kolejną premierą będzie riowa
sztuka Broszklewicza "Dziejowa rola Plawy". Jest to blatorla jak l<lYb7 trzech kolejnych rozczarowań,
moma by to określić Jako optyml.tyczn~ hlltorłę pechown.
1 Chcemy równlei przyaotować
u.tu.ke autora Izraelskiego Alonl
1
,"Ponad wszy.tko najokrutniejazy
Jest król". Zoftała ona jut przetłumaczona z t.bebra j.skleJo.
- W łYJQ TOku przypada J)lerw- .

l

1ą Jubłleatts płęełoleeła łsłnlenła

Teałnl w NoweJ Huefe czy_
- Właśnie ną pięciolecle przygotowujemy "Oreateję". Jestem peł
na nadziel. t,e będzlt- to takż~ okaEja do tego, aby teatr nasz otrzymał wres7.cie tak bardzo potrzebne
żaplecze. W olanie budoWY tego zal piecza jest przewidzlana sala prób,
1 w której chcielibyśmy uruchornJć
• drug• scenę.
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