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) ZESPOI:. SCENA 5 8 < 

Zespot •Scena ~e·ma tytko nowo, nazw~. Trodycia ze sporu jesr o wiele dawn1eiua . W rokL.1 
19~6 przy'' Klubie Krzywec;io Kora' powsroto sekcjo l'eatralna. Pierwotnie byt ro ~ylko teatr 
propozycji, Pierwszym pro1•ktem scenicznym byta bardzo swobodna transpozyc1a qtt>sneqo 
opowiodania Jerzeqo Stoan·1clc.1eqo "Wyrok~ P1erwn.ymi reotizacjam·1 byty montaże poetyc1<.1r. 
•Stowoo Jakubie Szeli• - Brunona Jas1eń•kieqo i wiersze Federico Garc'1i Lorki. Rety••n:iwa
la Alek•andra Korewa. Obc:i te spektakl• rnogry być pokazane publicznołc1 zotedwie po po"I 
razy. Grono i~.w matei soli Stororniejskieqo Dornu Kultury, w Zoktodoch Radiowych 1m 
Kasprz.aka oraz w cimochu Se1mu. 

Piarws"Zym prowd"Z1 ym przedsl"owieriiem !Qatralriym po telewizyjnym .spektaklu WoY
zeka Buchneria, kt6ry pozo telew.1z1q nie doczekot sit; przeniesienia na scerie, byl"y trzy 
1•dnookl"Owki Brechl"a , Joriesco w reżyserii wandy Laskow•kie1 i Saroyana w r1ti:y
ser'1i Bronistawa Pawlika oriaz Stud i um o Hamlecie Wy&ptor'15k1ego 1111 opracowaniu, 
reżyserii 1 wy1<onan'1u Jacka Woszcu1rowicza . Greno 1e w sol• Teatru Kameralnego 
i krytyko przyj11to przedstaw1en10 zyczriwre. 

Kole1nym bezspornym .sukcesem " Teatru Krz.yweqo l<ota': qdyż tako, nazwę 
przybrata dawna sekcjo Klubu, byto• Opero za 3 qrosze" Bertolda Brechta wrezy
Hrii Konrada $win1orsk1•qo . Orano Opere: w sali Teatru W•p6tczerneqo. Przedsta
wien ie finon5owone przez telew1z1ę nie moqto,niestety, z bro1<1.1 srodkOw r;nanso
wych, byc powtórzone wielokrohiie. 
. To krótkie wyliczenie kolejnych spektakli nie wyjosniCI, oczyw'16cie h'1stor'1i 
1 s11nsu istnienia z:esporu. Przez dluq1 czas d"Ziatat on wto•ciwie no zasodz.ie l"ee1tru 
• dobre1 woli•: w kt6rym wysl"ę powal• prz:ewo'i.nie b•zpro tnie \1.1b zo zwrc tem ic.05ztow za. 
wodowi oktorz.y z rożnych t-eatrów w Warszawie . 

Jest 1ednak w1doczn·1a w kii macie teatralny rn Warszawy coś, co \caz.e aktorom 
porzucać intratne za1e:c1a i prccowac prawie bez.ptołni• po nocach w cicżkich woN 
kac:h Wydaje r1~, ze sprawia to pewnq specyficzna swoboda arrystyczna 1 jokq doje 
oktorow'1 udz1at w przedstawieniach' ~cena 58". 

R6wn1e silnym bodt.cem Jest chyba tok.te cht:ł u two zen i a autentycznego zes
pot1.1 teotralneqo, a nie prtedsiębiorsl"wa do qrcnia sz:łuk, 1akim'1 sq przewat11i• 
teatry &awodowe 

Nazwa• Scena 58' zoatata przyi~ta w rok1.1 1959 w chwili, gdy zesp6t o
trzymat osobowosc prawnq w formie sp6tdx.ielni pracy . 

Ni• momy Jednak ieszcze do czynienia ze sci•I• zawodową scenq, wyodr~b -
nionq od innych t1totrow. Zesp6t skupia Tiadal aktorow, reżyserowi •cenoqro
fow z roznych teatrow Warszawy. . 

Zespor "Sceno '!18 •; Jako qtowne zadanie postow'1t rob'1a prz.yqotawywan1e 
spektakll tele11< •zv1nych , a nastt;pn•• wystawianie tych samych spektakli na sce-
nie leatru w formie przedstaw 1en otwartych. . 

Bt;dzie t1.1 okai.ia do ciekawej konfrontacji porniędzy spekrokltom talew1zy1nyrn 
a przedstawieniem tealTQlnym. . . 

Jako pierwszy s1>4!ktakl ~elew1zy1ny zo5tora przyqal"owana przez zespoi' 
szl"uko Stcn 111tcwa Dygata 11 Jezioro &odeń•kie 11 w r~iyserii Staniatawo Wohla . 

Zespoi" "Scena sa •jako pierwsz:e przedsrowie11·1e otwarte przyqotowat ntu
k~ oustrati1sk1ego pisarza Ray Lawler'a "LATO SIEDEMNASTEJ LALI<!" 

Ray Lawler, sam reiyser i oktor. napieot sztuk41, która odzw1erciedlo zy
cie rabotn1i<ów p1qteqo kon~ynentu . 
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