KOCHANEK TEATRU czyli niewykorzystane moŜliwości twórcze.
Przygoda z teatrem rozpoczęła się w 1931 roku dzięki Mieczysławowi RóŜańskiemu.
RóŜański to najwybitniejszy scenograf polski, a jednocześnie starszy kolega
Stanisława Kochanka ze Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Wsławił się
kapitalnymi dekoracjami do "Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego
wystawionymi, pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia, na scenie Teatru
Juliusza Słowackiego.Gdy przygotowywał dekoracje do "Szwejka" Haszka, równieŜ
dla Teatru J. Słowackiego, poprosił Stanisława Kochanka o współpracę. Koncepcja
wystawienia tej sztuki była niecodzienna. Mianowicie aktorzy grali zwróceni
tyłem do publiczności. a widownię imitowała ogromna scenografia znajdująca się
w głębi sceny z wymalowanymi loŜami, balkonami i rzędami krzeseł.

Projekty scenografii St. Kochanka do "Królowej Śniegu" dla Teatru "Nafta" w Krośnie. 1956 r.Scena V i II.

Rola Stanisława Kochanka polegała na tym, Ŝe na tej widowni umieścił, precyzyjnie mówiąc
sportretował stałych bywalców teatru, znane osobistości z balkonów i osoby z pierwszych
rzędów krzeseł, dokładnie tak jak zawsze siedzieli. Miaczysław RóŜański znał Stanisława
Kochanka z talentu do portretowania i korykaturowania - był pewiem, Ŝe doskonale wykona
to zadanie. Kochanek przez kilka miesięcy, stojąc schowany za kulisami, podglądał widownię
Teatru Słowackiego i szkicował stałych bywalców. Kiedy w dniu premiery kurtyna poszła w
górę, publiczność była zachwycona i na stojąco oklaskami podziekowała Mieczysławowi
RóŜańskiemu za wspaniałą scenografię. W prasie krakowskiej ukazały się niezwykle
pochlebne recenzje.

Projekt scenografii St. Kochanka do "Królowej Śniegu" dla Teatru "Nafta" w Krośnie.1956 r.

W sztuce tej miał maszerować, zgodnie ze scenariuszem, oddział wojska. W tym momencie
wystąpiły problemy natury ekonomicznej, poniewaŜ brakowało pieniędzy na uszycie
mundurów, które miały być wykorzystane jednorazowo. Stanisław Kochanek, przysłuchując
się rozmowie reŜysera z RóŜańskim, zaproponował iŜ namaluje na dykcie oddział Ŝołnierzy
od kolan w górę, a statyści będą maszerowali trzymając dekorację pokazując tylko nogi od
kolan w dół poruszające się miarowo. Spodnie i buty znaleziono w magazynie Teatru.
Efekt był znakomity. Na widowni nikt nie zauwaŜył, Ŝe to była makieta. Wydawało się jakby
maszerowało prawdziwe wojsko.

Projekt scenografii St. Kochanka do spektaklu "Moja Ŝona Penelopa" dla Teatru "Nafta" w Krośnie.1965r.

Profesor Karol Frycz w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadził wykład na temat
malarstwa teatralnego dla studentów, wśród których był Stanisław Kochanek. Dawał
przykłady rozwiązań inscenizacyjnych. Gdy omawiał właśnie inscenizację "Szwejka", z
uznaniem odniósł się do nowatorskich rozwiązań scenograficznych Mieczysława
RóŜańskiego. Wówczas wszyscy studenci, którym Kochanek załatwiał wejścia na próby
teatralne, spontanicznie wykrzykiwali, Ŝe to nie RóŜański, a Kochanek malował stałych
bywalców teatru oraz oddział wojska. Karol Frycz, legenda tych czasów, uznany profesor,
scenograf, malarz i karykaturzysta, współtwórca "Zielonego Balonika", podszedł do
Stanisława Kochanka, podał mu rękę i pogratulował udanych. niezwykle podobnych do
malowanych osob portretów.

Projekt scenografii Karola Frycza do "Balladyny" Słowackiego - 1931r.- wystawianej w Teatrze Starym ofiarowany St. Kochankowi.

Po wykładzie Profesor zaprosił młodego scenografa Kochanka do swojej pracowni i
podarował studentowi szkic rysunkowy asygnowany, scenografii do jednej ze sztuk
wystawianych w Krakowskim Teatrze Starym.

Projekty scenografii St. Kochanka do spektaklu "Podanie o Piaście" dla Teatru Domu Kultury w Sanoku, 1958r.
w reŜyserii Janiny Bogaczewicz.

Stanisław Kochanek rozumiał, Ŝe zmienna zabudowa sceny stwarzająca odpowiednie tło i
przestrzeń dla rozgrywanej akcji dramatu to właśnie dekoracja teatralna. Mimo świetnych
widoków na pozostanie w Krakowie powrócił w swoje strony na Podkarpacie. Wyniesiona z
Akademii ogromna wiedza oraz niewidoczna "Iskra BoŜa" pozwoliła na nawiązanie
współpracy z Teatrem Górniczym "Nafta" w Krośnie.

Karykatura rysowana przez St. Kochanka przedstawiająca Wiktora Łąckiego publikowana na łamach Dziennika
Polskiego w 1969r.

Na czele teatru stał Wiktor Łącki - reŜyser, aktor i kierownik Domu Kultury w jednej osobie.
Drugim reŜyserem , a takŜe aktorem, był Stanisław Łukasiewicz z zawodu pracownik
Kopalnictwa Naftowego. W latach 50 - tych i 60 - tych stworzono około dwudziestu sztuk
teatralnych. Recenzje wystawione przez redaktorów Dziennika Polskiego i Nowin
Rzeszowskich bardzo przychylnie odnosiły się do gry aktorów oraz wystawionej scenografii.

I tak dla przykładu po premierze "Królowej Śniegu" wg. Ch. Andersena w 1956 roku,..."To
co w szczególny podziw wprowadziło widza to scenografia".
W 1961 roku, po wystawieniu sztuki pt."To my Baby" wg. M. Hannckena napisano..."Podziw
wzbudzają dekoracje wykonane przez Stanisława Kochanka". Po premierze spektaklu pt.
Kopciuszek", w adaptacji scenicznej A.Walewskiego, w 1960 roku Nowiny Rzeszowskie
podały, Ŝe..."Sztukę opatrzył piękną oprawą aceniczną artysta malarz Stanisław Kochanek".

Projekt prospektu do spektaklu "Podanie
o Piaście dla Teatru Domu Kultury w
Sanoku,1958r.

Projekt prospektu scenograficznego St. Kochanka do spektaklu
” Krakowiacy i Górale” dla Teatru ” Nafta” w Krośnie 1969r.

NaleŜy wspomnieć o pięknych kostiumach wykonanych przez Wiktorię Kustroniową
wraz z Marią Barudówną, co z pewnością wpłynęło na sukcesy scenograficzne.
Takie rzeczy wydarzyły się w Krośnie. Miasto to za czasów Króla Kazimierza Wielkiego
zwane było "małym Krakowem". Zespoł teatralny "Nafty" potwierdził uznaną przed wiekami
pozycję swojego miasta.

Wojciech Kochanek

