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Bez kobiet nie byłoby teatru
- w kaidym razie w artysty- scenograficznej, Nie sięgnęły jeszczł! Krakowie socjologiczna ankieta, na
cznym aensie, bo .)leszcze nie w eko- po laury teatralnego kompozytora, którą w - 2/3 odJ.)owiedziały właśniW
nomicznym - między . kobietll a jako że w tej dziedzinie muzyczn~j miłośniczki teatru.
sztuki od stuleci niewiele się znrtemężezyznil na scenie.
Sądzę: ie za słabo zauważa się w
okoliczno6cłowe, związa1ie z
Dzisiaj, wiadomo, narzekać na nlło i nasza Gra:iyna Bacewiczówna samyrn teatrze tę sytuacłę, te nie vi
"Rokiem Kobiet", który oba- brak kobiet w teatrze nie można. Ich należy' do chlubnyc~ WYilłtków kom- pełni docenia wynikające st'ąd konsewiam się, by nie obrzydził .ciągłym obfitość stanowi nawet niekiedy tzw. pozytorek o nazwisku, które wyl!do kwencje. A konsekwencje te mo"
być
dalekOlłężne
w
skutkach,
ek!ponowaniem oweJ jakby wylzo- twardy orzech do ~yzienla dla tea- poza krajowe opłotki.
dla teal~wanł!'j
z całokształtu współcze tralnych kierownictw. Tym twardTo na scenłP - nfe llczJłC całego także w skutkach
sne&o tycia solenizantki. Ale wracaj. szy, te brak na ogół kobiet wśród bogateKo sztabu niewiast, bez któ- tru. Ot, choćby jeden aspe'k:t spramy do teatru. Czy rzeczywiścle nit· dramaturgów, czemu chyba przypi- rych nie mogłyby ełę odbywać przed- wy: zakochana w teatrze kobietawiele można powledzleć na temat sać należy ... dyskrymina~ę płci pię stawienia: od garderobianych. fryzje- matka czy kobieta-babka. Czyż mokobiet]' w teatrze? Nie tylko w a- knej w dzlsiejsZ'ej literaturze scenł rek, po !nspicjentki l sufledd, jak tq s!-: k być lepszy od nieJ nauczyciel, lepłpekcia Jiistorycznym czy w formie
czn.e j, !taz po raz oglądamy na ~ce z~abnłe określa w programie: spra- szy prę~pagator teatralnej sztuki?
Lepsz:r wychowawca młodego naryba negdotJcznej, ale - mazwfjmy to nie sztuki wyłącznie albo niemal wujące ,,kontrolA: tekstu".
ku iarllwych teatromanów?
- w st>nsle problemowym? Chyba wyłą~znie - w męskiej obsadzie.
A
na
widowni?
I
otQ
trafiamy
w
motna i to pol.'uszaJ•c sprawy do4ć Jak dowcipnie powiedzJaJ kiedyś jeKochajmy więc kobiety w teatrze.
sedno tematu: teatr l kobieta. Moż
zasadnicze. Ale zanim o nich słów den z Teżyserów, trzeba by się za- na
śmiało zaryz'ykować twierdZ'enfe, I . te, które darz11 nas ze sceny swą
kilka. 1acznijmy jednak od historii stanowić, czy w przec~włeńs*w~ do
te bez kobiet nie byłoby dzisiaj tea- sztuklł: aktorską, rężysersklł, plaf anegdoty.
teatru antycznego, w którym męt tru. One wyrdnie majoryzują włdo· styczną. I te, które sztuc'e tłU poA więc droga kobiety do teatru nie czyżnl przebrani za kohlety odtwa- wnię, .zJawisko pow~zechn.ego udzia- klask gor~tCy oddają, stając się jeJ
rzali role nfpwie~cie, albo dl'l teatru łu niewiast we WRZ'elkie"O rod7..aiu szezeryml · or~downiozkami w szerobyła prosta i łatwa . Narodził się eu·
rope.il'ki teatr ('ałkowicie b!!z jej U• jenieckiego, którv z k~nlecznoś~l artystycznych nre1,f'Iltacjach, ró~ kich kręfach społecznych: kobiety
d:z.iału nie tylko w sensie
scenicz- dylmonować mószł "Wyla,..mir męźc:r;v. norodnych spotkaniach czy dysku- na widowni.
nego ,.działania", ale l jako widza. ?.nami. nie soróhować d7.isla1,~ l!rzP.- sjach jeśt dość znłitlienne w dziA kochajmy nie tylko w Między
Do ...,tycznego teatru, wyrosłego z blerać w teat,.7.e kobiet:v w meskle siejszej dohie. Ow4 przewagę ko- narodowym Roku Kobiet, który przereligijnych misteriów, wstęp nlewla- kO<Jtiumv? Mote ro1.wi:,1.alobv to za- biet n~ widowni D'>twierozi•a róW· korne te nieco kobiece dywagacje
•tom był zabroniony, Nie kobiety r6wno n'ele.twy m!"?lem !!Oen'~el nleź ·przeprowadwna ostatnio w spowodował...
~ził.v ł'ównlft Wł\ '(ame ~l,l
Q..b.sA4Y, Jak lX'":WOlUo zH!tw\1/'waf
!mp,.l)wnowsnel!O - ~redn!~ehu bolesne z.tawb!ko
wtel"""'~
n~~h lhterf!tedi6W, i,ln'ń~ rybałtoW'
ołekłf'dv. .~"l'~e!Ołojów" - "''a~
aktch i poł)Jsów łokula\or6w.
~11 fe flłówni~'koblet. dla lrt!•?vch dyBłyskawiczny konkurs
Dopiero doba Odrodzenia, renesans rektorz:v teatrów nie znajdQja ról...
(włoska commPdia dell'arte), a poSprytne biAłogłowy, nie mog~c z
tem teatr dworski wprawaduł ralą sPil wyżyć się na scenie jako
płeć pięknłł na szeroką arenę czyn.
•ktorkl. coraz r.zęśclej ·trafiają l"' a
ne~o teatralnego życia. Odtąd, od
nią w innej roll retyserów czy
epoki krynolin, peruk, aiSmiracH dla scenografów. Dooiero w latach poDobiela końca re-mont pawilonu przy Plantac'h na 1»acu św. Krz;yia
nlewleAcich wdzięków staje się ko- wojennych buinfp rozkwitł zawód ~
i je1o adaptacja na sc:eniczne cele. Jak wit.domo, w lokalu tyą1, o nowobieta pełnoprawnym partnerem w ł.:Yiler.ów w ~p6d'llcy. OrzvwiAcłe ~fJ
cze&nej arapża~ji widoWlll ~t~. "theat.re en ron:ie") - działa.~ ~zie dru1a
rozwoju teatralneJ sztuki. Cała epo. bowalv f dl\wnteł llktorkl s ..an~!lcli
tcena Teatru 1m. Słowaclue1o. Jej otwa«ie nHtf.pi 1 nowym sezonem.
ka pótnie1sza. epoka ~ab'u miesz- przed11t&wień fchnćb• 11 n~~s Stanlsbł
Wraz 1 Go.podarz~m lokalu OCłastaroy d&iś
cz.ńskie(O, rozbudowanego szeroko
wa W:vsol'k'll. •le łlylr t.n wytatJrl.
jako instytucja publiczna - owo po- nzt• zd kf'lblf'ta-rdvser jpst 7.1awlKONK URS NA NAZW" ?:'EJ MAł.EJ SCENY.
V>szechne r6wnorzędne nartl}erstwn skl'em f'(\dzlennv.., ł l"awet. a1ttu111.
Propozycje
naclqła~ pro5tmy na adrec Redakcji (81-072 Kraków, Wielonie tylko podtrzymuie, ale umacnia "''"' n-nłl"m• (\•lstl~tłl w "'"1\k"w'•
pole L.- z zaznaczeniem na ko;~eł'M: "lali nouwać?") - oo dnia 15 kwietf utrwala. Ona rodzi w!elkte aktorki kilka fW!P.tnych nr?Jedl:f.ll~eń zre~
nia. Wśród uczMblikllw konkuriU rO'I'.lOIIUjemy kilklln.dcie n•1rpc1
o światowej eław!e..lak Sarah Bern. liW\l'""v"'h ~"rawna l "'Ie~,. miY'"I
Cukam:f na 'pomysłowe auwy!
·
· '
.hlltl'dt, El•ono-ra Duse czy Helena Mo- - llrłvąt·~"''" - nlto~rle~~ r•lc:A.
drzejewska. Ona stawia znak rów. Brylują kobiety ró~nlet w · iz.t\tre

obieta i t!eatr? Temat tvyda)e
się nieco sztu~ny, hasło teeoroczne&o Mlędzynarc.dowe
&o Dnia Teatru - wyrdnie
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