
Forum dyskusyine 
łio )ut wolę ktasycznll. We wroe;;; 
ławakim Teatr:r.e Współazesnym 
byłem na "Połudnlku IlMO". By· 
ło to nie najleps:r.e pr:r.P.dstawie
nie, bo l konflikty sztucznie za
rysowane, l nadmierna egzalta
cja aktorów. Ale dyskusja p0 
spektaklu była bardzo otywiona. 
Uważam, te cilłllle brak bUtatych 
kontaktów między sceną a wi
downią. Za małe daje ilą nam 
motlłwoścl wypowied:r.!!nla l 
bier:r.e nasze ił0!11 pod ·uwaft, 
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współczesnego KRYSTYNA SKUSZANKA 
- Dyrektor Teatru Polskle-

Jo. 

teatru PYTANIK o model współczet· 

neco łaatru mot~~~~o aprowa
dzll'! do pytania naJproatsze· 

co: po co nam dtlł teattt 
BYł sawa&e teatr tpraw11 obrq. 

du lub Ubawy, był zwlercladJem 
rzecaywlatoicl albo teł jej rekolll· 

TEATR WSPÓŁCZESNY. Jaki jest? Jaki by6 powi
nien? Dokllłd zmierza? Dyskusja n a temat ks:r.tałtu 
WHp61czesneJo teatru polskle,o trwa. ...._t.aoale. 

Jesteimy łwiadkaml rodzenia się znlłkpJIIItycb wręt-z mo
delowych lnsccol:r.acjl, to :mów wałuobuJemy ele w głosy 
kntykl na temat regresu naszego teatru dnia dzlałeJszeiO• 

penMtll - labrykil 111arzt!6; był 

narz~alem walki, agitacji morał· 
neJ, relłclJneJ, polltyl!.toej bąU 
te:t narzędalem poananla, JabOra• 
torlum Wiedzy o człowieku l apo
lecze6stwle. ~daę, te nl&dY tł• 
atr ftle pełnił ładneJ z łyl!lt lun.~:· 
cjł jednoanacante, nawet jeśli 

akta•ał jedn~H~nacznie proaramowe 
deklaracje. Jeill wids okrełla na 
przykład awe uezeatnletwo w te. 
atrze jako ochotę do ubawy, nie 
oznaesa to JeaMSe, aby poanawcu 
rola aatukl nie miała w Je&o wy• 
padku anacaenla latotneco. Takł.e 

teatr traktowany jako obr&~ nie 
muał praekrttilal'! awej funkcji 
rozrywkowej. Wydaje lię, te te· 
atr 111c:r.y w aobie najczdcieJ 
wazyatkie role l to przeznaczenie 
pozostało mu w apadka takie n:. 
dzled dzlalejsay. 

Nlezalciule od te1o w nikliwy k ronikar z wspólezesnoścl 
musi odnorować dość prsykre zjawisko opusroszenia sal 
łeatralnyłlb. 1\fówl się, :t.e liczba widzów teatralnye:h ma
leJe, bo działa &ku&ecznle konkurencJa telewlsJL Ale prze
elei, ie puwtónymy za Wojelecbem Slemlonem .,teatr nle 
moie l1tnle6 bea unyiJenla l bezpołrednlege kontaktu 
aktora 1 wldzł'm, a teatr telewizJI nie epełnla ładni'Co s 
tych warunków". Szklany ekran niR"dY nie zdoła zastąpić 
bezpoirednleJ wh;zl, Jaka moie w-ytworzyć s[~ anlęd-0' 
aktorem a widzem tylko w teatrze iywym. 

Gdzie satem ·•k~l tr6dlo kryłysu widowni w przybyt
kach MelpomenJ? Czy zamysły l IntencJe twórców lllł zgod
nfJ z zapotrzebowaniem społecznym? Jeill ła.k, to czy moie 
w sameJ reali:r.acJI zaloieJ\ protramowych naleły szukać 
elt.boące1o zainteresowania widza teatrem? 
Próbą eprowokowania rozmo'Wf na ten temat Jest na.sza 

dAlsiejsza konfronta.eJa cl016w twórców wroelawtklcb te
atrów z ł;\·anl, kt6rsy Ich sittukę odblttraJlł. J eeteim:V daleey 
od łwlenbenla. te wypowiedzi widzów, zagorzałych wleJ
blcleJI teatru, 111 wyrazem p owszechnie panuJiłeeJ opinii. 
Sil Jednak doś6 symptomatyezae. 

Teatr mote aczye, aaltowal'!, pod· 
nłecae. mob baWI!'!, dręcaye. :r.a• 
atanawlal'!, nie mote tylko nudałl'!, 

bo wtedy umiera. Ale aądz,, te 
tntr tywy muai poaoatal'! równo
cześnie zjawbkiem odiwlętnym. 

Sztuka teatru ma dalealątkł twa· 
ray. nie wolno jej Je4u& .W)'b&· 

MACIEJ M. FRYMAR 
- Intynler 

MOIM J)rzekonanłu ttatr 
nit mo!e f nie J!OWiłl.len 
bS/4! UW. rOZ1'1/Wk4 m4J0-

14. wulqc:nlc zabawą. DllJttgo 
rż wymaga od wld%4 J)ltDMgo 
ll'roblenłll, :musza do mllłl•nla. 
%11 takle 14 r:lc%J11DUde wroc
JwaJcls te4tf117 Wud41e mi •k•. 
e wieklfOic! 1.rtuk, kt6r1 ogl4-
amll na iCh 1cenae", ani pOd 
1%g!fdlftl rditlllrfł, 4711 ICIDO• 
afłł, 4111 oktorshoa nie dal• 
rdzlel wvmagaj4cemu odblorcu 

~~ pelnł Jł'f11IŻIJ6, jakfel od nlch 
\nlcu/1. Sąd:e, te slabol~ na
:uch •cen Idu r>rzedr wuustkim 

rtpertuane, kt6rtf co · 114/mnłlfj 
.fO U.C" CJtMłrCI -'4 ftCI 

er. Nie motnil nlettttannie 
totanac! tych ramuch uzna!luc" 
%114111fl!h od poko111ł tw6rc6w, 

aoc!bu to nawd bitU .Molier, 
Jtklpłr c211 Shaw. Bo }*llł ja 
p. od 30 lot ehOdzf 111stematuc•
, do teattu l w tvm olereale 
daj 10 ra:u widzialem ,.zem-
1'', nie mam juł ochottl na 
~danlt jej jelknalłej lnscenl
elł. To 1amo jełł 1 ;,Profełlfł 
~~ Warr•n". Powlnnu pt"zeto 
rtru Clłfcllj sUiga4! po drama• 
•glc wep6lc111ną. Jłlli nie ma
l jeJ w nodmlarz• w kraju, to 
1t11 wrpadałobl/ lkOT%UttlJ4! . %11 

czy6 twarsy pospolitej, Na wet 
martwota wydaje alę mniej 1roina 

nie rozumiemy. 'l'o ae.mo jetł od poapolitokł. Martwotę rozpo
ue!trtą :r. Teatrem Współczesnym. znaje lnstyuktowale katcly l od• 
Pokazuje on :r.wykle tę zwyczaj- rzuca. Ona sama apokojnle acho· 
"" codzienną rzec:r.ywlstość, a dzl do crobu. Natomiast pospolł· 
my chelelibyśmy zobaczyć w te- tośl'! Jeat 1JawlaJdem grotnym, 
atrze coś odświętnego, jakąś lad- gdyi bardliCI dynamicznym. POapo. 
n~t dekorację f kostiumy, a nie lltoil'! łąda dla alebil uznania, 
tylko ~zareyznę. Osobiście Vł014! łdl'ł utotaamla alę z popularnoł· 
nt!Jkl nie problemowe, a raczej clą, litara alę by6 n waalk' ee· 
róztywkowe. Dlatego wydaje mi nę qodna • aktualilit mod4. s 
llłę, te każda ze ecen wrocław- pretenajonaJnym krzykłem nowo
ekłch powinna mleć swój właany czeanoicL PoapolltoAe podazywa 
prołll, IPCC)'ficzny dla niej do- alę e.ęato pod awaoprdysm, dla• 
bór repertuaru, teby widz zalet- teao mll.my dzlj w teatrze tak 
nie od swoich :talnteresowaA l c141to do czynlenia • uowoezez. 
poziomu mógł wybierać 1 stop- nym ldeaellł, z hłoanym poml .. 
nioWo wsplnac! al~ na wyżyny za- 1aanfem polęl'!, • brakiem odpo
lnteresowań estetycznych. Bo )e- wledslalnośd wobee łych, którzy •u mało .,.robiOd)' «'~!biorca od trakłuJII aetlo awoJe uczeatnictwo 
razu tntfi na spektalrl, z które- w ai'Cuee, Poapolłto,. aacłuaza l 

11'11' nłc nie zrozumie, ter poWał - .._r to, co Jeea ....-.ztuee war• 
bard210 trudno uchęelc! ao do tojclą aalcmnlejną: autentycznoł6 
ponownej wtzyty. Uwatam te!, l W,.niii:~Jąoy • aleJ ttyl. 
te naste zeapoły aktorskie po- Potrlelm:r nam Jest. tak 111dz,, 
•łltny czdcłej uczestnlceyc! w teatr oiUwlętny, potrtebny Jak 
pr:r.edstawleniach teatru telewl- dawDJeJ, jak aawaze. Teatr ..,.ma• 
ejl. To na pewno wpłynie na łeb pJąe:r o46wl,tneao, nleeodzlen• 
JIOI)ularoołł. aeto, 1111-tu, urocsyateco pocsu. 

cła, Ił ucaeatnłczymy w alm to 
DR DANUT~ :K:UBBAKm WICZ to, aby w ąle•koileaonym rachun· 

- rent~renolo1 ku neczywlatojcl odnaJdywać no· 

J ESTEM wieikei 1ntuzjaatką 
teatru. DlCI mnłc drct~dują
ce %114CZinle w JIT11edata-

t~tlfnlu ma dobre aktor1two. Dob-

we Jej twarze l z tych odluyl'! eser
pa6 radoj6 l wiarę w alły lud:~
ll:leto amyalu l wyobramt. teatr 
kreacyjny, swyclętaJący nec:ay• 
wtato&e. · 

bT1f aktor ł ocqtDłlcie '~*Y'" ~-----~-----~-


