
PJo lieżacvm sezonie. Teatru 
im. Słowackie• . w Krakowie 

rozmawiamy z dyr. Krystyną SKUSZANKĄ 



S POGLĄDAM na afisz. W bie 
żącym repertuarze .,LUla We• 
neda" i ,,Fantazy" Słowackie 

ao, .,Beytanik" Raclne'a, "Wuja 
szek Wanla" Czechowa, .,Opowie 
6cl lasku wlecleńtlk.łqo" von Bor· 
vatba. No l prapremiera-wydarze 
nie, która ściągnęła mnie do Krłl· 
kowa: "Sto .,.k, sto 1ztyletów~ 
Jerzego Zurka i z której przeka· 
załem jut relację na tym miejscw 
A na małej scenie teatru "Mlftla 
tura• - ,.P.ollcjanoł" Mroż 
.,Cudzoziemka" wg M. Kuncewi 
ezoweJ, .,Balalajkln ł S~lka" S. 
Mlchalkowa, ,.Król IV" Grocho· 
wlaka, ., Wygnaniec - neez o Ja
lłuszu Słowackim" - na 70-lecie 
obrania przez teatr patronatu 
twórcy .,Kordiana". Od przeszlo 
ćwierćwiecza - ten .am nurt re
pertuarowy, te same pasje, prze
de wszystkim Słowacki (niektóre 
dzieła realizowane po kilka raz ), 
w którym przegląda się tet na a 
współczesność - no l nas 



współczesność, wyrutająca często 
t tworzywa dramaturaii Słowac
kiego. 

Z d)'l'. K.rJS*YD- Skulsankił roz
mawiam na krótko przed przed
stawieni~ "Stu rllk, stu sztyle
tów'' - Wfłllcznie o repertuarze 
bieżlicego iezonu. 

- No więc · naiblitsza premiera 
na dutej aeente, to "Pierwszy 
dsie6 wolnoiel" K.rucskowsldego 
w retyserii EwJ' K.utrył, ,.Podpo-
17 apolecHI\słwa" lbsena ~go
towane przez norweskich artys
tów z Ropalond ~eałer - reżyse
ra KJetlla Baq-Hansena (reżyae
H.a) i Helpe Hoft-Monsen.a (sceno
arafia) - i znów powrót do Cze
chowjl.: "Mewa" w myserii Krys
tyn)l SkUS7.anki. A na małej sce
nie "Odejście fłOdomora" Bółe
wi za, "Polowanie na kaczki" 

mpiłowa i wreszcie .,Oskarły-
el pubUcany" Hocbwildera, jed

na z najlepszych sztuk w powo
jennej dramaturgii świato\\rej, 
która miała juł w Polsce kilka 
1ł~nych premier, uk~Jilca z 
wręcz zegarmistrzowskll precyzją 
mechanizm działania machiny 
terroru na przy~ wybranego 
okresu Rewolucji Francuskiej. 

To chyba będzie dobry sezon, a 
11\dząc po przyjęciu przedstawie
nia sztuki Zurka (w retyserii Je-
rzego Krasowskiego) bardz 
dobry. (spo 


