TRZY LATA

CYWIŃSKIEJ

W.KALISZU
Bożena Frankowska
ciągu trzech
seronów Izabella
Cywińska dokonała trzech rzeczy
ba~·dz.o ist.otnyc h dla teatraln ego

W

życia

kraju.

Stworzyła

ciekawy teatr w Kaliszu .
by, oczywis ta, wzorem malkon tentów rozpatrywać sofistyc zny problemat: stworzyła teatr w Kaliszu c:zy
dla Kalisza ? Tylko - po oo? Skoro ten
teatr - lepszy czy gorszy, mniej lub
bardzie j ambitny , żywiej czy chłodniej
przyjmo wany - byl ośrodkiem zainteresowan ia miejsoo wego społeczeństwa:
bylo go widać, mówiło się o nim, budzi! entuzja zm albo gwałtowne SPorY
- SJkupial kolo siebie młodzież (tę uczą
cą się i tę pracującą) i był częścią życia
miasta. I te emocje wokół teatru i taka pazycja sceny w mieście - w dziala!lności teatru są najma'ilruiejsze.
Można

Obejmując

Teatru im.
1970/197 1

prowad zenie

kaliskie go

Bogusławskiego w sezonie
zapowiedziała Cywińska trzy-

l~tni okres pracy i zobowiązała si'ę,
tym niejako do: :oorgan irowani a przedsiębiorstwa,
skonstr uowani a - zesp0łu
artystyc znego,
skupien ia - grom'ad y
współpracowników i realizacji' ~- jasnó
Wyt~zonego program u teatraln egó.
't>od Poięciem tym rozumiała pewien -Jej zdan1ern dla Kalisza najwłaściwszy
- teatr, z odważną interpretacją probfemow" i arlystyamą repertu aru, zajmujący s:.ę problem ami, które stają
przed człowiekiem, gdy zaczyna on być
dorosły, tworzon y przez grono artystów (zespól kaliski, ale także zaprosz eńi do pra-:y wybitni reżyserzy i scenografovrie}, dla których faki rodzaj teatnł =byłby,V.·spól_n~

Pa.!._j§.j

--· -- -

Wysta\\ '13ła dobry repertu ar w rozumnej interpre tacji: Różewicza („Śmie
szny starusze k", montaż tekstów pt.
,,Rajski ogródek ") i Witkace go („Szewcy"}, Strindb erga („Eryk XIV"} i Czechowa („T'"Zy siostry}, Szekspi ra („Burza") i Sałyńskiego („Ostatn i strzał"),
Goldoni ego („Mifość, trucizna i śpiew"
według „Dwóch bliźniaków w Wenecj i")
i Fredrę („Mąż i żona") albo Geneta
(,,$cisły nadzór" } .. J W centrum zabiegów teatru„ miała człowieka i jego
egzystencję„. w domu rodzinn ym, w ży
ciu społecz1iym, w polityce , jego myśli
Cfwiat wewnętrzny przeżyć i wzruszeń~
I -tę problematy-kę starali się oświetlać;
interpretują\! utwóry na kaliskie j sce~
nie, zarpraszarni do w·spólp racy młodii

reżyserzy:

Helmut Kaj= i Jan SkotBaranow ski i Maciej
Prusiwespół z wybitny mi scenogr afami
wśród których (aż czterna stu przewinęło się przez kaliską scenę w ciągu
trzech lat) miejsce szczegó lne należy
się Zofii Wiercho wicz. Andrzej owi Sadowskie mu i Kazimie rzowi WiśniakohR:ki,

wi.

łfenryk

-

Q_o wykona nia teg1'l. repertu aru zgromad#'[a Cyw1ńs.ka _nj~~y[ę_lki (25 osóbl,
ale utalento wany, _ prze_v.~ a2;nię_ bari;l7_.ą
młody, bo złożony z niedawn ych absolwent~szkO! te~t_ralnych, __z,espól wyli:onawców.

(reż.

Cywińska,

reżyserii Prusa otrzymały Złoty Eluąn
Za'na,JTepszy polsKr spekli!Kl felewTzyjny
roK'u 1970.
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