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Nowy teatr stary
Począwszy od jaskrawozielonej 
szaty graficznej plakatów przez 
aktywność w mediach i portalach 
społecznościowych, aż po zmiany 
w repertuarze – tak zmienia się 
Narodowy teatr stary w Krakowie 
od czasu, gdy jego dyrektorem 
został reżyser Jan Klata. to jed-
nak nie wszystkie wprowadzone 
zmiany... 

Powołanie Jana Klaty na stanowi-
sko dyrektora Narodowego Teatru 
Starego obiło się szerokim echem na 
scenie artystycznej oraz w mediach. 
Jana Klatę można kochać lub nie-
nawidzić – opinie są podzielone, 
jednakże, dla wielu ludzi nie jest 
on postacią obojętną. Uchodzi on 
za niepokorną duszę, która słynie 
z kontrowersyjnych przedstawień, 
gdzie ocenie poddaje się narodowe 
mity, patriotyzm, „kompleks polsko-
ści”, czy nawet katolicyzm. Sam zain-
teresowany nie planuje rewolucji, ale 
jednocześnie nie chce zamykać się 
w murach tradycji. Jego jest stworze-
nie teatru dostosowanego do współ-
czesnych czasów, którego repertuar 
przypadnie do gustu stałym bywal-
com, oczekującym zachowania tego 
charakteru krakowskiego teatru. 

Nowy czy Narodowy?

Krystian Lupa wypowiedział się 
niegdyś na łamach „Tygodnika 
Powszechnego”, że „Stary Teatr 
w swoich najświetniejszych okre-
sach nie celował (a przynajmniej nie 
głównie) w bycie teatrem narodo-
wym. Był przede wszystkim teatrem 
poszukującym, teatrem młodych, 

radykalnych idei, teatrem <człowieka 
i życia>”. To było w 2005 roku. Po 
prawie dziesięciu latach tą zmianę 
możemy zauważyć, w szczególności, 
zauważą ją ludzie młodzi, bo prze-
cież Teatr jest także dla młodych. 

Głównym zadaniem teatru jest 
oczywiście „produkcja” przedsta-
wień. Jednak w dzisiejszym świecie 
Teatr pełni, między innymi, sze-
roko rozumianą działalność eduka-
cyjną, jest także swoistą platformą 
wymiany myśli, jak również może się 
stać narzędziem politycznym. 

Nowy-stary Postawił  
Na młodość i eduKacJę

W  kwietniu 2013 roku odbyła 
się specjalna premiera studenc-
kiego spektaklu „Poczet królów 
Polskich” w  reżyserii Krzysztofa 
Garbaczewskiego. Oprócz promo-
cyjnej – iście studenckiej ceny, jak 
na przedstawienie premierowe – 
15zł za bilet – po przedstawieniu 
na studentów czekały dodatkowe 
atrakcje. Odbyło się spotkanie 
z dziennikarzami piszącymi o teatrze: 
Justyną Nowicką (Radio KRAKÓW), 
Aleksandrą Sową (Teatr dla Was), 
Marcinem Kościelniakiem („Tygodnik 
Powszechny”), Witoldem Mrozkiem 
(„Gazeta Wyborcza”) i Grzegorzem 
N i z i o ł k i e m  ( „ D i d a s k a l i a ” ) . 
Moderatorami spotkania byli dyrek-
tor Jan Klata i zastępca dyrektora ds. 
artystycznych Sebastian Majewski.

Kolejna edycja Nocy Muzeów 
może także zaskoczyć przyjaciół 
i  zwolenników Teatru. Chodzi nie 
tylko o  zwiedzanie wystawy, ale 
grę miejską. Nie przedstawienie, 

a dyskoteka z DJ na deskach sceny. 
Tak sam Teatr promuje wydarzenie:

„Wyjątkowy, niezapomniany, 
wieczór dla Ciebie rodziny i przy-
jaciół. Zostaniesz Powstańcem lub 
Wieszczem. Wspaniała zabawa: 
poznasz historię i zabytki Krakowa, 
porozmawiasz z Wielkimi tego mia-
sta, m.in.: z Adamem Mickiewiczem, 
Stanisławem Wyspiańskim, Józefem 
Piłsudskim, poznasz warsztat 
teatralny prowadzony przez wybit-
nych aktorów, wystąpisz na scenie 
Narodowego Starego Teatru, zatań-
czysz do rana przy muzyce DJ”. Event 
promowany jest na jaskrawozielo-
nych plakatach, uderzających w oczy 
krakowskich przechodniów, a także 
na portalu youtube.com czy face-
book.com. 

Poza murami – reKlama 
multimedialNa

Większości z nas portale społeczno-
ściowe i multimedialne nie są obce. 
Co piąty student w  Krakowie ma 
konto na facebook’u, każdy skorzystał 
choć raz w życiu z platformy youtube 
(oczywiście mogą zdarzyć się wyjątki). 
Wielu z  nas spędza na „przegląda-
niu” Internetu więcej niż pół godzi 
dziennie. Trudno się zatem dziwić, że 
aby przyciągnąć młodsza widownię 
dyrektor Narodowego Teatru Starego 
wybrał właśnie taką formę promocji. 

Co więcej, jak czytamy w „Gazecie 
Wyborczej” [dostępny 27.06.2012], 
Klata jak i  współpracujący z  nim 
Sebastian Majewski, „zaproponowali 
powołanie nowego Działu Dramaturgii 
i Edukacji, który byłby odpowiedzialny 
między innymi za: książki, nagra-
nia, programy edukacyjne, projekty 
internetowe”. 

teatr dla wszystKich

Przy okazji nowości w repertuarze oraz 
polityce Narodowego Teatru Starego, 
należy podkreślić, że jest on w dużej 
mierze dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Scena tzw., duża 
jest przystosowana do wjazdu wózka 
inwalidzkiego, natomiast osobom nie-
dosłyszącym proponowane są miejsca 
w pierwszym rzędzie. Szczegółowych 
informacji na ten temat udziela sekre-
tariat teatru. 
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Narodowy Teatr Stary widok z ulicy
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