
Nie czuC się intruz•i 
Roimowa z KRYSTYNĄ SKUSZANKĄ - kierowni· 
kiem artystyc1nym Teatru Narodowego. 



- Teatr Naroiłowy rozpoczy
Da Dowy aeson w nowej, atalej 
- pnyiUI,JJDJLieJ na kilka lał 
lledslble." 

- ~)alnle nazywa ••• to 
Teatr Narodowy Scena na 
Woli. W WIZCzono liu w mury 
dotycnczasoweao Teatr.u na 
Woli od. 1 wrzełnla, a wh:c 
atosunkowo niedawno. Za.ćz:ęllś
my próby t jednocześnie remont 
- chyba nie muszę dodawać, 
te jest to apraw'a karkołomna, 
bo przeciei zaczyna alę sezon l 
trzeba arać. Weszliśmy wiec 
w taki etan. jaki jest, nie de
cydując się · na remont kapital
D1, a jedynie pl7.)'S<t060wuj9je te 
pomieszczenia do nowych wa
runków. 

- Po traeeh Jataell powracaJ~ 
na aflu ,.Krakowiacy l Górale'' 
WoJclecha Bocuaławall.leJo. Sk~d 
ten Wyb6rt ' 

-,.Krakowiacy .. ," rżeczyw!Jcie 
powracają, ale jest to zupełnie 
nowa Inscenizacja dostosowana 
do znacznie mniejs.-j ~eeny. 
Nowe Są tet kostiumy l deko
racje, bo stare alę •P*flły. 

Wybór sztuki był eolowy. To 
właśnie ten dram tow zy-



uył 'teatrowi Boausławsklego l 
nuzej hlatoril w r6inyeh trud
nych momentach, kojarzy alę a 
walnymi ebwUamL Poza tym 
jest to przedstawienie wlelOOIO
bowe, a a.am chodziło o to, że. 
b:)l .. Q4 ruu popuu wap6ln11 
pracę zintegrować' duty. ponad 
100-osobowy obeenle zespół. 

- Jak ulr.lała lłę wapólpraea 
mlędsy aktorami Teatru :Nar• 
dowe&o a kale&amł 1 daWDqa 
Teatru u Wollf 

- Wydaje . mł 814, te· po 
mi.alącu wap6lnej pracy ta ia.
tearacj-, o Jdórej mówiłam jut 
się clokooała. W najblltazą so. 
botę na premierze te poł11czone 
siły zaprezentuj• alę Już Jako 
Jeden «tanizm. Atm<Jefera j-ak 
na rule jest znakomita l mam 
nadzieję, to taka pozoatanla. 

- Waporninala Panl o wa• 
rankach. Tu Ił\ one anaeanle 
&on•e a.Ui a.a placu Teatzał· 
nym ... 

- To prawda, warunki Ił\ 
nie wlepsze - maleńka lee-
na. alciomne zaplecze, ciasne 
aardoroby - dla tak duielo 
zespołu jest łu po prOfit~ za 
elasno. A jeuc:ze vt tej thwlli 
trwa remODt· l jesteśmy w 
trakcle ptHprowadzkl, bowiem 
dyrekcja łMtru w odbudowie 
zmusiła ua do opuiZftenia 
maguyń6w i pracowni, cdyż 
wchodzą tam ekipy budowlane 

- :Nowa aledalba te Jełae
caełnie .aowa publłeanMó. ż 
wld:aem robołDIH7m Teatr :Na· 
rodowy -łetyC!hnu mała miał 
de nyllleilia. .. 

- Dziś zapruzamy na próbę 
renerainil przedatawlelell za· 
kładów pracy l eheomy wpro
waddć to jako obyczaj. Chodzi 
nam o to, żeby z łll robotnicza 
dzielnicą znaleźć bliski l auteft
tyetny kontakt, nie c:Zuć lilę tu 
Intruzem. Sztula dla robOtni
ków też może · by~ wielka. 
mi~ wymiar Dal"odoW'1. 

- Jakle satem plany reper· 
tvr•w~1 . 
· - ttr~łko - arcydzieła lite

natury, ale repertuar popular
ny. Za dwa t7f0dłl1e-- premiera 
,,Mazepy". potem wanowl~nl 
• Genluau sierocego" Mari 
Dllbi'OWSkiej. ..Bracia Karęma
zow". molierowski ,,Swiętosaek" 
.. Poskromlenle złośnicy" Szek· 
splra. A na wiosnę pl~nuJem 
:& Jerzym KteSOinklm nowa- In 
scenlzację całośel .. ~tad6w" 

.IIALGOBZA.'rA 


