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"Teatr żywy w służbie narodowej sztuce'•
t

-mówi KRYSTYNA SKUSZANKA-KRASOWSKA
dyrektor Teatru lm. J. Słowackiego w Krakowie

N

A początku naszeJ rozmowy
chelałam pogratukwać WJ•

sokiero odznaczenia padst·
wowego przyznanero Panl przez
Radę Państwa z okazJi Między
narodowego Boku Koble&, Jako
zasluzoneJ dzlalaczce kul&uey pol6kleJ. Scena Teatru lm. Jullu!lza
Słowackiero wkraeza w ezwarty
rok pracy pod Panl dyrekcJił· Ale
przecleł zwlapkl Panl • Krakowem Sił o wiele dłalsze."
- Scl4lej: związki z Nową Hutlł i Teatrem
Ludowym, gdzie
pracowałam przez blisko .lat aiedem. A więc dolączając lata cty.
rekcji Teatru Słowackiego - to
już prawie 11 lat mojej pracy
twórczej w Krakowie.
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Teatr Ludowy f Teatr SIO•
wacklego - &o, sądzę, dwa bardzo odmlenne przeJawy zjawiska
Jakim Je.tt teatr ·w og61e, dwie
bardzo ró~ne speeyflld l dołwlall
czenia teatralne. Co, zdaniem Paal, powinno być" właściwością sceny przy plaeu Sw. Dut'ba?
-

Przede

wszystkim szeroka
możliwość realizowania tego, co
zawiera określenie .,polska narodowa scena". Bogata w tradycyje
Scena lm. Juliusza Słowackiego
ma tut.aj swoje poszczególne posłannictwo. Sądzę, że okrdlone
miejsca narzucają konieczność reallzowan!a określonych spraw.
Ten teatr ,chyba bardziej niż Inne
zobowiązany jest do mlłośd 1 szacunku dla narodowej klasyki. Z
tym· pOC7JUciem realizujemy nasz
teatr: teatr żywy f nam współ
czesny.
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Co znajdzłe się w reperłua·
rze teatru na sezon '75/'28?
- A 'll'lęc przede wszysilkim
polska klasyka: Hlstor)'a o cbwa·
lebnym Zmartwychwstaniu premiera w lutym 76. (rei. Kaz. Dej·
mek), Krakowiacy l Górale, Mazepa. Z początkiem 11rudnia Pt'Zewidziana ·jesL premiera ..Siu bu•
Gombrowicza w mojtfj reżyserii.
Dodajemy dwie polskie prapremiery autorów współczesnych:
,.Uian6w" Jar. Marka Rymkiewicza (premiera odbyła się 25
października)
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,.Deklll$"ację"

Sta·

nlslawa Hadyny. PrzygotowuJemy
taktP dwie polskfe praprE-miery
sztuk ,zagranlcznyrh · pisarza angielskiego
Edwarda
Bonda
..Morze" oraz autora norweskiego
Peder
Cappelana'a
"Kark" (utwór osnuty wok~l ttarych lege-nd Wikingów). Ponadto
z sezonów poprzednicłl utrzymujemy w repertuarze grane przy
wypełnionej wciąż widowni: ("Lilię Wenedę", .,Opowl~ zimową",

.,Błękitne

jelenie", .,Peel' Gynta",

.,Sułkowskiego",
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Mówi się o rychłym urucho·
mieniu drugieJ sceny Teatru Sło
wackiego. Kiedy to n83łąplf
- W roku przys~ym. Scena
wygospodarowana została z dawnego budynku technicznego teatru. Drogą ankiety wyłoniono dla
niej nazwę .,Miniatura" (ja proponowałam: Stara Malamht). Wokół przestrzeni do grania pomieści się tu alt. stu widzów. otwai.'C!e przewidujerot w lutym

kolejno, co tr<ktleń,. pi~
premier. Oto tytuły: TOinasza
Manna "Fiorei'JZ8" l "Marlo caarodziej"; Mroika .,Rzeźnia", Abra·
mawa .. Darz-Bór"' L~zka Proro·
ka "Wielki zaielk" .( prapremiera);
lbrypide3a ,.Ijon" (prapremiera).
Czy .. r.llnlatura" odcląly da·
tą scenę, tak bardzo · eksploato·

dając

e

waną?

- Nie sądzę. Teatr nasz ma
przecież wspóJutytkownlka: scPnę operową Państw. Teatru Muzycznego. W obecnych układach
scena nasza nie ma ani jednej
godziny wolnej, a personel techniczny tadnego .,oddechu". A budynek jest przecież bardzo szacowny..•
A Jak wyglądaJił sprawy ze-
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Zespól odmlenlony został o
połowę składu. Mamy 80 osób, w
tym wiele młodzieży - młodych
aktorów , l absolwentów szkoły.
Na dużej scenie ;:eżyserować bę·
dą Krasowski, Dejmek, Zegalski i
ja; natomiast w ,.Miniaturze" pokatemy głównie prace młodych
reżyserów, absolwentów krakowskiej PWST.
Co jeszcze przewiduJe Panf
w sezonie obecnym?
- W okolicy maja roku przyatlego reaU~wać·chcemy Miesiąc
Repertuaru
Polsldego
daJiłC7
przegląd sztuk polskich zrealizowanych w naszym teatrze. kła·
sycmych i współeusnych.
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Rozmawiała: /
IZABELA BOB~
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