Dyrektorki
ahwil po 'WyzwoO dleniupierwszych
do dnia dzlslejszeao kobie-

ty - jako dfrektorzy(r"ld) - odłty
waJil poW"inlł rolę w tyciłu tt!atraluym Krakowa. Zaczęło sio od Teavu
Młode&o Widza, prowadzofte&o począt
kowo at przel dwie nlitw1asty: Zo!ię
łlfrslakowskll dyrektorkę l kiero'ftlka arty!tycme&o - "arię Bllliżaukę, która potem przez lat 10 ujmowała >ba stanowiska.
Przemianowany na .,Ronnaitości" Teau feu prowadziła z kolei dyr. Halina Gty&laszewska. Dopiero w ostatnich latseh
przl!lzedł on pod mę!!kie Wła!lanie.
Najbujniejszy okres swego rozkw1~
tu - plerwtze 8-lecle dziejów przeżywał nowohucki 'l'eatr Ludowy pod
kierownictwem
dyr. Kristyny Skuszankl, która zerwała poteJn kontakty z Krakowem, by, powr6clw•lły doń
przed trzema ,_ty; objąć - jako pierW! za kobietA-dyrektor w historii tej
scf'ny - dyrekcję Teatt'\l lm. Słowa
c~ieao. W czasie jeJ nieobecności w
Krakowie raz jeszcze na ki~ownićtym
stołku w nowohuckim -przył»'tku Melpomeny zasilldła niewiasta: dyr. Irena Babel.
Teatr Lalki i Maski
I wreszcie
.,Groteska" naj~rdziej ,,kobieca"
scena w Krakowie,
bo od pon'ld
ćwierćwiecza kierowana przez: tę saM11 artydkę, dyl'. Zofię Jaremową.
Z wsz:y,ttkich krakOWJ~kich scen jeden
tyllto Teatr IJn, Modtzejewsldej nie
. .mrat duiąd
. .• 1
ZOFIA MYSŁAKOWSKA: Retyser i
pełna wdzięku aktorka
o bocatym
wachlarzu ról (m. In. znakomita $limakowa w ,,PUcówce"). Wyszła z 0sterwowej "Reduty" l jP.j zasady atarala się wcielać w życie także prowa4ząc krakowski Teatr Młodego WIdza, który był wtedy w Pobce jedy:..
ną placówkc scenie~
realizujlłclł
akcję objazdową.

BILLI~ANKA: Od początku
·artysty~ej d:tiałalnoki intere-

MAJUA

niej

sowała się teatrem dziecięcym,
dla
\t.óreao
:tarzuelła własne aktorstwo
(jut przed wojną· realizowała spek~
kle .d la. ~ajmłods~ch - m. lira. za czasów Osteniy na scenie im. Slowa.ckie.10); Z jej ,.Wesołej Gromadki" narodził al, 'l'eatr · Młodeao Widza, którym
kferując prcez lat wiele, wylllawiła

dziesląt\tl

pięknych

przedstawleń

dlą

diiecl. Zasłil!ona również w pr.cy radiowęj, a ostatnio· - telew!sxJAej.
KALINA GBYGLA.IZEWSitAl Dyrektor (także przez lat kilka Teatru
kieleckleco), r~, peda&og l wybitna aktork& - wszystko w jedneł
osobie. Parniętamy ją w wielu kreacjach (także ·, teatru J~,eeo a~tora "Eiulperyme~~t").
Jako
d~ktorka
1~<1znialtośd.. liu.owała młode talentY (dtAś aktorskie tlawy:) i nowe tormy. •~nieme (m. In. teatr faktu).
KRYSTYNA SKUSZANKA: ~azwi
sko Krystyny Skuszalfkl wyrosło w
Nowej Hucie. W pierwszyna okre~ie
tej młądej tceny
insceqlzacje Skuszankl stały 1ię znane nie t;r.lko w
kraju; także por.a Jeao sranlcami. RetyaeruJIIc Wlała aatu.k,
ucze~g6lnym
zainteresowaniem darzy dramaturgię
Słowackiego i Szekspira. Kilk~ j~j inI!=Bnizac;jl dramatów tyeh wielkich
poetbw przejdzie do historU l'Olsklego teatru.
IRENA BABEL: Abso~wentka słyn•
ne&o Studia pray Starym Teatrze u~ończyła póbl,i~j reżysetię i od' lat
wielu para &i4ł wyłącznie , pr&Cil tnacenlz&tonkll.
Ona
,.wp~adzlłs"
Brechta do pollk.ieco teatru, po raz
pierwszy
ukuujce jelfo •ztvkę w
Krakowle (pamiętny spektakl ,.:K&ukaskle&o kredow~o koła"), Ostatnio
ogl~tdamy jej reżyserskie prace
na
małym ekra~.

ZOFIA
JAllEMOWA:
Mistrzyni
srtuki lalkal'llklei
zrealizowała
w
.,qrote~ee", z którlł zwlllzani }'est od
chwili jeJ n'a rodzin, wiefe przedstn·wień dla dzieci i dorosłych.
Wśró4
t9eh ostatnich l.aniluje repertuar am~tny;
wiele pra-wykonań utworów
nlłjWYbitnU!jsey-cb
ni.szytll
pisarzy
{Gałczyftskl, R6żewicr, Mroiek, Lem).
Obecnie przytofowuJe - ró,rnłeż po
raz pierwszy w polskim teatrze

~rodramat7 Jana::...:S::.::z~ta
::.u
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