r M.w bieźąc:fm sezonie kulturalnym, w listopadzie, oddalOny'.zostanie artystom i widzom Teatr Nowy. Nasze mia-

sto zaprosiło nowy zespół ludzi, którzy ten· Nowy Teatr
powołają do istnienia. 'Poprosiliśmy dyrektora tego zeswoich
Cywińską o sprecyzowanie
społu - Izabellę
teatralnych zamierzeń.
A Wydaje

te Pani Dyrek·
tor i jej zespół, który w większo
ścl przeniósł się do Poznania, w
realizowanej Już w Kaliszu koncepcji teatru wychodziliście od sze
rokiego rozumienia funkcji teatru
nie tylko jako instytucji artystycz
nej, ale także ,1ako Instytucji kul·
turalnej. Jest to, w moim przekonaniu, podstawa sukcesu tego
teatru. Z tym wiąże się myślenie
o repertuarze nie jako o atrakcyjnych pozycjach z dramaturgicznej
puli, ale myślenie o nim poprzez
funkcje, które ma do spełnienia w
dialogu z widzami„,
się,

lclt

w

crą:i --.-

, 6 iT'e atr z racji swych bogatych
środ~wyrazu łączący w jedną
organiczną całość rozmaite gałęzie
sztuki, może Stae...s.1c_przybytklem
~eh szt~e tylko poprz~z _ sp_~

„

TEATRU
NOV/EGO
DIALOG
Z WIDZEM

,.;:~o~na " Idea

jest

nas_zą zasadą

na scenie, chcemy _ bowieą!_ . P.O~:

zać repreie~taty;n;· ~~~~ą

dencjl współczesnego polskiego tea
trU:" dlatego retyserow~Ć~ """na'; "'b;
dzl;- Ada"°m H8n-USZk1;~1cz, a t;k.
teKrzysztÓf Zanussi, ale ten ostat

riit~6~~śiit;;t;
~my
..___ - na c:asJ
A Dialog z widzem jest w pew~~-

nym sen1le załotenlem ka7.dego
teatru. W Pani teatrze Istotny wy
daje ml się nie tylko problemowy
dialog przez spektakl, ale bezpołrednle uczenie teatru.

1TiY'k1·;-:.

-~cemy __z~~żyć . ~~- :e~~
Nowym koło „Proscen_lum" t poprzez rozinafte 'iormyuczyć młą:
(fycłi 1udz1- fęzykat~ t;J;;;nlc -t;~.
te;t"r ;;;sz hę:
~~ Jeśti' mówię,tirlenie "d1;-;;~ystklch:-t;?iłedlii
t;i-0.-teby- tworzyiteatrelliarny-:
Po prostu zdaję sobie sprawę z
tei'o-:t"e -nteWl'Z y s t k l c h mogą
zalnteresowaćW• z y s t k l e przed
iiiWtenfa:-Di8ieiOz- Jednef str"t,.
nycheiiny-tiiłOr""mc-wać dokładnie

'Pośw~onychPr;bi~~

0.Chmkteriespekt8klu:-z~
laś prziłotowywać Widz6~

- Fięgnąć chcemy do istotnych problemów,--,Ctore nas U-

'Kszfattowały,-J:)lateg~amówi:

1arnszfuitę _u _ 'Jai1aBi1aka,

za::

"Stęp'Cy--;edaktora naczelnego „Po-będzleto swego- rodzaj'Ude°blut~ W - j;g~ publlkacjach

sklej znalazłam sporo ładunku dra
maturglczneg:>, <;por„ głębokiej pe
~C"~_lelu spraw związan~
życiem wsl. Rzecz c.łekawa - naJ-

d~szei dokon~la- n~szeJ u.

'

teratury ostatnich lat powstajl!ł na
gruncie tematyki wiejskiej. Dra·
~ podej.
~jakoś cWw~ie ńlu"ie. Ta sp7a;,a- ~iąte ~1ę· -tcliie
z --pie;wszy~"""'." ~,;rt~~ n~~zych-U:
l~w;ń, gdyt też -clotyczyć b-:
dz1e problemÓ;- ~odzących si-:
zderzeniu kultury wsl z cywlllza.

t;

s'ituk
iiłOrurozmaltych
___, ~
________
- - \ --;- -nych.
~.-...

Rozmawiała:

Ewa PIOTROWSKA

