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Teatr s T u założył Krzysztof 
Jasiński 20 lutego 1966 roku. Przez 20 lat był to teatr 
jednego pokolenia, wraz z którym zmieniał się, dorastał 
i szukał własnej drogi w życiu i w sztuce. 
Z Teatrem STU związali się - na krócej bądź dłużej 

znani dziś aktorzy, kompozytorzy, scenografowie, 
scenarzyśc~ poeci i krytycy, m.in. Edward Chudzińsh 
Bolesław Greczyński, Janusz Grzywacz, Włodzimierz 
Jasińsk~ Olgierd Łukas1.ewic~ Jan Łukowski (zm. tragi
cznie w 1970 roku), Krzysztof Miklaszewski, Leszek A. 
Moczulski, Franciszek Muła, Jan Kanty Pawluśkiewicz, 
Jan Polewka, Wojciech Pszoniak, Jan Sawka, Włodzi
mierz Staniewski, Jerzy Stuhr, Krzysztof Szwajgier, Jerzy 
Trela, Andrzej Zaucha (zginął tragicznie 10.X.1991 ~ 
Teatr STU w pierwszych latach swojego istnienia był 
teatrem studenckim. W 1975 roku, zyskując mecenasa 
w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, 
stał się teatrem profesjonalnym. 
STU jest teatrem w drodz.e. Swoje spektakle prezentował 
w przeszło dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryk.i. 
Poszukiwania i dokonania artystyczne STU odzwiercied
lają następujące spektakle: 
• Pamiętnik wariata (1966)- adaptacja sceniczna opo-

wiadania M. Gogola 
• Spadanie (1970) - teatralny manifest pokolenia 1968 
• Sennik polski (1971) - wiwisekcja „duszy polskiej" 
• Exodus (1974) - widowisko obrzędowe na kanwie 

poematu L.A. Moczulskiego 
• Pacjenci (1976) - widowisko buffo na motywach 

powieści M. Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata" 
• Szalona lokomotywa (1977) - musical M. Grechuty 

i J.K. Pawluśkiewicza na motywach utworów St I. 
Witkiewicza 

• Donkichoteria (1980) - widowisko kontynuujące for
mułę myślową i estetyczną "Spadania" oraz ,,Sennika 
polskiego" 

• Na bosaka (1983) - mini-opera K. Szwajgiera oparta 
na motywach utworów W. Gombrowicza 

W 1986 roku Teatr STU wystawił na swoje 20-lecie „Noc 
tysiączną drugą" C.K. Norwida. Spektakl ten stanowi 

świadomą cezurę 7.amykającą okres poprzedni. W stałej 
siedzibie teatru (al. Z. Krasińskiego 16/ l 8) odbywają się 
prezentacje spektakli teatralnych (własnych, a także spro
wadzanych z kraju i 7.agranicy), koncertów muzycmych 
i nagrań „live". W istniejącej do maja 1991 roku galerii 
teatru miały miejsce ekspozycje malarstwa, rzeźby, plaka
tu. W 1987 roku Teat STU wystąpił-z inicjatywą urządze
nia stałej ekspozycji wielkich płócien na frontonie budyn
ku teatru. Kolekcja wielkich obrazów eksponowana była 
podczas Festiwalu Sztuk.i w Arhus w Danii oraz w forcie 
pod Kopcem Kościuszki w Krakowie podczas Festiwalu 
Artystycznego towarzyszącego Konferencji KBWE. 
Dorobek artystyczny tego okresu stanowią m.in.: 
• Wariat i zakonnica (1986)- sztuka St. I. Witkiewicza 
• Scenarillliz dla trucia aktorów ( 198 7) sztuka B. Schaeff era 
• Zabawa (1987) - sztuka S. Mrożka 
• Kto się boi Wirginii Woolf (1988) - sztuka E. F. 
Albeego 
• Kur zapiał Il (1988)- bufet opera J. K. Pawluśkiewicza 

wg poematu W. Dymnego 
• Kolacja na cztery ręce (1988) - sztuka P. Barza 
• Pan Twardowski (1990)- musical J. Grzywacza i W. 

Jasińskiego 
• Opis obyczajów, czyli jak zwyczajnie wszędzie się 

mięsza zie do dobrego (1990) - M. Grabowskiego 
adaptacja teatralna utworu ks. Kitowicza 

• Powrót Pana Cogito (1990) - wiersze Z. Herberta 
w opracowaniu scenicznym Z. Zapasiewicza 

• Markietank~ czyli kobiety na tyłach w walce o pokój 
(1991)- "Opera za trzy grosze" B. Brechta i K. Weilla 
w opracowaniu K. Jasińskiego 

• Kwartet dla czterech aktorów (1991) - sztuka B. 
Schaeffera 

• Próby (1991) - sztuka B. SchaefTera 
Teatr STU współpracuje z Opernstudio w Norymberdze 
oraz z Państwowym Teatrem Rosyjskim w Mińsku. 
Od 1980 roku w STU działa Studio Nagrań Dźwięko
wych ZPR, nagrywające muzykę dla potrzeb fonografii, 
teatru i filmu. 
Teatr STU wśród wielu nagród i wyróżnień posiada Złotą 
Odznakę „Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa". 
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