Co nowego w Nowym?

„Expres~"

rozmawia

z lzabell~Jywińską

O ciekawego wystawiacie .ruje ją Czech • pochodzenia - Tadeusz Lis.
na Waszej scenie? zwraca się „Express" do
- A oo w dall•Jell planach f
dyrektora Teatru Nowe- Mamy j~zcze niezupeinie tpreeo w Poznaniu - Isabelli
cyzowane propozycje repertuarowe.
Cywińskiej.
W każdym razie myjllmy o „Dsia- Na dużej scenie „Emlgrant6w" dach", które chciałabym sama rety„Powitanie I serować. Ponadto W. Szulczyński
Mrożka, a na ro.alej są to ballady Bułata pracuje nad „Slubem" W. Gombropożegnania" Wy- wicza.
Władymira
Okudżawy i piosenki
.
sockiego. We wrześniu wznawiamy
Zaproa1lił~y tet. do współpracy
w mojej
„Łaźnię" Majakowskieg o
reżyserii i sztukę jugosłowiańskiego znaneg? .rezysera f1lmoweeo KnyHdrama turga Bulatoviea pt. ,,Czerwo- tofa K1eslowskiego , który ma przyn.y kogut ieci wprost do niebą". Na- gotować na naszą scenę jedną z najtomiast na październik szykujemy no~szych współczesnych sztuk polpremierę dramatu Calderona „Zycie sk1ch.
- Słyszeliśmy, ie prowad!I Pani
sne~~'· Reżyseruje. j~ młody reżyser
WoJc!_ec~ Szulczynsl.u. Dodam, przy działalność wśród młodyeh miłośni
okazJ1_. ze staramy .się lan.s~wa~ .mło- ków Melpomeny?
.
.
.
. .
dych i stwarzamy im moz1Iwosc1 za- T.a~, od 4 l.uz lat op1ekuJemy su~
prezentowania umiejętności. ,
młodz1ezą skupioną w klubach „ProRówniet w październiku wysta- scenlum" przy Teatrze Nowym. Obecwimy współczesną komedię czeską, nie jest ich ok. 400 w azkołach, w fanie pozbawioną 1pecy!icznego humo- brykach. Spotykamy 1i4 a nimi w teru pt, ,,Dziwne popołudnie dr. Bur- . atrze po spektaklach, dyskutujemy o
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wadzaj~ ich w tajemnice swego warsztatu. Na specjalnych seminariach
zapoznajemy ich z historią teatru, za1adnłeniami scenografii, reżyserii.
Chciałabym Jeszcze prsy okazji
galerii
stałej
wspomnieć o naszej
sztuki 1arz1tdzanej w foyer Teatru
Nowego. Ekspozycje są zmieniane co
miesiąc, a wernisaże mają jakby charakter happeningu. Teraz, na otwarcie 11ezonu zaprezentujem y prace
plastyczki - Marii Iwanomłodej
wskiej•
- Kierowany przez Panllł teatr odnosi dute 1ukcesy, o spektaklach
„Nowego" ehoćby o „„Łaźni" Majakow1kiero 1łoino w kraju. Co Pani
uwai& •• największy sukces w swej
pracy w ostatnim ezasie?
- Chyba konsekwencję programow, naszego teatru. Decydujemy się
na wybór takich pozycji, które zmuszają do myślenia, dyskusji i często
bywają określane jako kontrowersyjne. Nie mniej nasz widz - a śmiało
możemy powiedzieć, że takiego sobie
wychowaliśmy przez 5 lat działalno
ści naszego teatru w Poznaniu - akceptuje tego rodzaju program.
A poza tym staramy się tak robić
nasz teatr, by każdy czuł się potrzebny i wykorzystany . Podkreślamy zawsze, że spektakl budują nie tylko
aktorzy kreujący główne role, ale
także nawet ci z trzeciego planu. I
tacy, którzy dziś grają role epizodyczne, jutro mon błysnąć, kreując
pierwszoplano we postacie. Każdemu
dajemy tak, szansę.
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