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_. Rozmowa z reżyserem ::i

Izabela GC::>5
Cywińska
- Bywa moda na fasony sukienek, CZ'/ myłll Pani, te I na teatry?
I zmienia się iprawie równie
wskazania, choć
często jak paryskie 1
jak i tam są 'Pewne stałe elementy.
- Czy Pani teatr - Teatr NoJ99t modny?
wy w Poznaniu wiem.
Właściwie sama nie
Chwilami.
- Od czego to zalety?
Od budowniczych pomników.
Rozmawiałyśmy kiedyś o Konradzie
Swinarsk'im, lktórego z.resztą uważam za najvlrę1cszego powojennego
reżysera, że gdyby wiedział , jak bę
dzie się jego nazwisko przecią
gać ,przez wszystkie szpalty i uży
wać jako argumentu ostatecznego
w różnych sprawach, to albo by
dostał ataku śmiechu , albo wybrał
jakikolwiek 1inny zawód. Bo jemu
pomnik i
wybudowano
właśnie
przydzielono ściśle określoną lolę.
się postać
lnnym albo pozwala
obok cokołu, albo przylepia się etyk'.iety.
- Do Jakiej grupy Pani się zalicza?
Tych Il etykietami - bar.dzo
dobry organizator, .dyrektor sprawnego zespołu. A że jest to teatr
,,zespołowy". więc nazwiska aktorów nieczęsto się wymienia
jesteśmy chyba siódmy raz w Warszawie i co bystrzejsi z.nają już
pewnie ze dwa nazwjska Mówię to
bez żalu, bo największym dla nas
komplementem jest, tkiedy ludzie
odchodzą od kasy, na ·k tórej wisi
karlt1<a „wszystkie bllety wyprzedane", a iwarszawscy aktorzy IPfZYchodzą za kuJisy i z zazdrością
mówią, że łak'iego spektaklu w Warszawie nie dałoby się zrobić, bo
do tego tr.zeba mieć zespół Cywiń
skiej.
- Pracował w tym zespole kle«11' mało wówczas Jeszcze znany
retyaer Maciej Prus. Jeden ze
spektakli przedstawionych warszawskiej publlcznoścl retyserował Janusz Nyczak, który debiutował w
Pani teatrze jeszcze Jako student
reiyaertl. Czy nie Jest to pewna
prawidłowość?

Ba, marzę o tym, żeby zespół
sotiie drugiego reżysera,
~óry by myślał i czuł tak jak my.
Ale reżysera całkowicie związane
go z tym zespołem. Jestem zazdrosna i bardzo nie lubię, jak repraot.tje także :w innych teażyser 1
trach. Tym bard7Jiej, jeżeli jest
młody, a !Zatem w pełni jeszcze nie
ukształtowany. Z Nyczakiem jesteś
my zgodni co do koncepcji pracy
wewnąt12 zespołu i pracy z aktorem. Mamy też podobne z.aillteresowania repertuarowe. Wydaje mi
s'ię, :że tylko ,ftVłaśni" ri!żyserzy mozespołem
stałym
gą :wraz- ze
uk.sztattawać Jednolity, określony
profil teatru. Gości.nni reżyserzy zapraszani raz 01a jakliś c.zas są potrzebili ohociażby dla higieny psychilazllej aktorów, ale bazować na..
leży ria własn)'Qh siłach.
- Jak by Pani okrrillła profH
swojego teatru?
Może 1naozej, bo to tematNajważniejsze dla nas są
rzeka.
sprawy, iktóre dotyazą nas wszystkich, 'k tóre dzieją się TU I TERAZ.
Nawet jeśli jest to !klasyka. Wtedy
szczególnie. To banalne. Wiem.
Chcieltbyśmy, aby ~atr mówił do
ludii absolutnie serio właśnie o
tym, zmuszając ich do współudzia
łu w spektaklu .nie poprzez formę,
ale przez 10, ż13 za żadną z racji
S'ię do końca
nie opowjadamy
-

wychował

Fol. Jo<ek Kulm

stwal'2ając
możliwość

tym samym widzowi
dokonania każdorazowe
go moralnego iwyboru.
Nie Jest Pani zwolennlczkit
zabiegów fonnalnych?
- Fo.l'ma służy do wyrażania
traśoi.

-

Przejdźmy

do Innej sprawy. Na

ogół dyrektorami teatrów Sił męż

czytnL
- Pewnie dlatego na

~obietom

początku

trudno, bo
wszystkie potknięcia , /które darowuje się mężczyznom, nie przebacza się tak łatwo kobietom i kwituje się to 'krótkim „o, baba z
niej .wylazła". I nie wiadomo, dla01Zego jest to określenie 7awsze
pejoratywne, w momencie, kiedy
słwierdzenie „wylazł z niego męż
jest komplementem. Ale
czyzna"
w tym wypadku
jeżeli człowiek kobieta - 1prz.ebije się już przez
te początki, kiedy popełnia się masę błędów, a iWięc automatyc.znie
co krok lłest się ,nazywanym ,,babą", to potem zostają ,µiż tylko
same plusy. W zespole mam już
takie zaufanie, ~akbym była „flormalnym" dojrzałym mężczy.uią.
- Co nalety rozumlet jako komplement?
- Oczywiście. A z drogiej stro·
ny czasem udaje nam się trochę
też
inaczej odczytać tekst. Ale
na początku było krytykowane.
Szczególnie panie recenzentlci zarzucały mi, że robię babskie przedstawienia. I niezależnie od tego, czy
byl<> to dobre czy łZ.łe, na tym koń
jest bardzo

'°

czyła

się

cała

wnikliwość

1ecen-

zencka. Natomiast teraz zdarz.a się
(nie mówię o recenzentach), że koledzy reżyserzy - mężczyźni, przychodzą za .kulisy i konu>lememują,
że oni by tego rtak nie odczytali.
z moich
Co wcale nie wynika
sZ1czególnych talentów, ale po pros'tu innej konstruk-cji psychiClznej.
Oczywiście jesteśmy bardziej ponie zawsze
datne na załamania,
potrafimy ~rzymać wszystllo silną rę
ką i ~e oechy typowo kobiece czasem przeszkadzają.
- A Pani ma slllUI ręk~?
- Różnie to bywa, ale staram
w .sWOim
się być konsekwentna
dziltłani.U . I Ila paw.no nlgdy nie
będę 1olerowała ,niepoważnego traktowania zawodu, a .tym samym lekceważenia Widza. Pewnie dlatego
bardzo 1rudoo :byłoby mi się znależć
w warszaws'kim teatrtze, gdzie z konlecz.ności dyrektor na wiele rzerzy musi 'Pat12eć przez palce. Czę
sto jest cena, którą się płaci, aby
,.gwiaZdorski" zespół.
utrzymać
Jeżeli s!ię }uż wybrało ten zawód,
to trzeba m'ieć świadomość, że za
kai!dym razem it12eba zaczynać od
początku z taką samą siłą, z tym
samym przekonaniem, wiarą
bo w teatrze _jedna nieudana pr
miera moźe p12ekreślić wszys
poprzednie sukcesy i osiągnięci .
Rozmaw'lała ANNA BORKO SKA

