sala, ludzie siedzą nie tylko na krzeczy fotelach, ale także na stołach. NaPMeclw nich młoda, energiczna kobieta w spodniach. Trochę siedzi, trochę stoi. Z sali bez
przerwy padają pytania. Z reguły są wnikliwe,
czasem kłopotliwe. Mimo to żadne nie pozostaje
bez odpowiedzi. Mijaja godziny. Zain~resowa
nie gościem nie słabnie, ani na chwilę. Jesteśmy
w klubie studenckim „Akumulatory" na spotkaniu z Izabellą Cywińską, reżyserem i dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu.
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- Czy to zrutczy, te d~y Pani do teg_9, a!>y i~
~!m fCheTm _w_ymieniano: Axer, Sza_jna~ Cywi.U~a,_ ~
nuszk!ew1cz7 „.
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Chcemy sobie wxkształcić widownie, pokajej zjawiska które aprobujemy.
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Czy teatr
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zując·

japoń!ki

ma

coś

wspólnego z

~atrem

Cywińskiej?

- A
dobrze
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się

_Q.y 1ęgo _!li_e, chciał!
o nim m6W1!

KażdY-

Jeśli

lubi,

- ',!...t!_~kui_n~~h_'•_powl_~;z!ał!l _Pani, te _do-bry
teatr p«>wsta.je przede ~ystkion na prowincji. Nie

~!tzlłiby~ I!~

---

z-5

- A jednak tak jest. Mówiono, że takieg,o
~@a_,__ _E.k ~eżyserOj'"ał GrUda w SzJ:~
me dotychczas nie było!
Do

-

- Bardzo mi sie ta por.6wn.ani.!Lpodoba! JesJ
jednaK' pewna różnica: ja w przeciwieństwie do
Ji7!xona to co zachwala!T' che.; nap_rawdę zrob_!ś
a nie tylko zyskać dodatkowe głosy! Nixon kiedy został prezydentem mógł wycofać się ze
swych obietnic, ja nie mogę, bo jeśli widzowie
po pierwszym spektaklu rozczaru ą się, to wię
ceJ me przyJ ą i pa nę w tych wy orac .
- Czy nie uważa Pani, że tego rodzaju kampania
cwarantuje 99 proc. sukcesu? Dotąd żad•n z poznań
skich dyrektorów czy reżyser&w w podobny 1pos-0r.
nie org!?'~ł sobitLlYigowni...

-

-

~

pneoiętnego

~q_i

widza ta

koledzy

wiadomość

nie

dotarła ...

dyre~torzx nie .J!_m1eią

ro-

bić kampanii wyborczej! O _mnie w _ Pol~

Wią, że jęste-n:t ~ałatw~11czka! &rdzo mnie-To
~szy. PO--lll'.Zecież __trzeba urn-ie~ sprzedać to co
się wyprodukowa~

zes.pól, ale takna przS'I<ład Jarmnowr NYC'Za'kowl„. T""o tikte jeiren z elementów kampanii wyborc~j.„
-

Ma Pani nie tylko bardzo

te pÓzwala

-

reźyserować

młody

młii.dym

-~!>ę~„,„_~ ~ ~"~~'ju/"U•H::~VY ,_J_'w~~~ rt_u\'"''"'~""'

- Postanowiła Pani wygrać jednogło,nie te wybory! W tym celu zaproponowała Pani współpracę nie
tylko najlepszym miejsc<>wym siłom, jak na przykład
Conradowi Drzewieckiemu (Jego to będzie plastyka
ruchu w „Gigantach z gór") ale I centralnym bo
Adamowi Hanuszkiewiczowi I Krzysztofowi zanussiemu.

-,tM_qte kilka słów o Pani metodach pra.cy. Słysza

łam, te StaraSię'""Panf WYOobY€ z akto.ramiKsJritUiil,
.torrUCdc)jegoprawlliJwtTó~ Ja.„

-

~k j~ż powiedziałam

---

-~

interesuje mn ie teatr

człowieka obdartegq__z maski. żeby Ją zedrzec

TiliPrOWizujemy na prÓba~=:ił_rowokuJemy §_I~
wzajemnTe--:-... -- A czy Pani jest w tym wypadku tylko obserwatorem czy feż polfatu]e towhld iwoJe 1>r:twd11we ja?
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Zaskakujące

pytanie!

Ponieważ

pro-

ja

~t!'fę tę _]ytuacte111efi'lo~~hodZ1Cr1'o teatrze
;.__maską
być

dyrektora!

Muszę być sob~.

Mamy bardzo mało reżyserek.
reżyserem, dyrektorem, będl\C

bietą? -

Tul

~

-·

-

- ~·

-

_gzo trudno! Trzy razy
Reż'yserTI w Warszawie.

Cg_.,! ru_dno _j~_L
jednocześnie ko-

-

zdawałam

ył!lm

na

jtdnlł

Izabella Cywińska.

Dzieka
dziewczyną na c zternastp chłopaków
~K~niewski uważał, że kobieta nic powin
na b_yć___r.e_ż~serę_!Ill_ Zresztą spotykam się z tl!'
bez przerw.Y.L Nie _od razu mnie zaap· obowano
Mówiono. że rob'ę l)ai)skie spektakle! Wcale sf!
tego nie wstydze! Nie chc i ałabym. aby mówion,
że mam męskie myślen i e , bo byłoby to nienoi;
,
maine!:J
Rozmawiała:

Iwona RAJEWSKA

