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WTeatrze Nowym \'ł' Pomanlu wiele ' 1mlłn. rPo r~moh.-{ 
de prezentuje 1lę en bardu. plęknJe -: , jest pr01t)'. 
l nowoczeeny, a przy tym przytulny ,dl.lę1'.I drewnla• 

nemu wystro.fowl wnętrz. Mot na 10 bezspornie uwa~ć 18 
jeden z na,..,ympatycznłeJs'IYch teatrów. W dyrektorskim fo· 
tel u od pól roku zaalada Iza b~lla Cywinaka. 

Scena to również niesztam
pcwa pod wz.ględem artystyc:t
nym. o własnym stylu, kon
sekwentnie realizująca pewien 
artystyczny program. Kolejne 
premiery se1.0nu: „A jak kró
lem, a jak katem będziesz.„" 

deusza Nowaka, „Smierć 
ełkina" Suchowo-Kob~·ll

na, „Giganci z gór" Pirand~l
la I „Opera za trzy grosze" 
Brechta zdołały mu zapewnić 
świetną markę. Tę „inność" 
znać już zresztą od foyer, 
gdzie działa stała galeria plas
tyczna.„ ' 

- Jak czuje 'llę Pani w Pozna• 
nlu po przepro,ndzee z Kalisza' 
- pytam ,lzabl'llę Cywll'lską, .kt6-
"'J śmiał" poczynania art;tstyezne 
na kall•ldcj iCPnle Slośne były, 'IV 
całym kraju, 

- .Bardzo dobrze. I mńwie to 
wbrew krążącej opinii, te Poz. 
nań jest miastem nieteatralnym. 
Proszę spojrzeć · - mamy na 
dwa miesiące naprzód W)'kupfo. 
ne bilety .na przedstawienia, a 
nawet stalą publłczn,oś.t..- ~vr. 
twarza się pewien krąg 'widzów; 

tórey. , śwJadomie ,. przych_s>dzą 
łaśnle tutaJ !zdarza się, ie po 

ilka razy na' jeden spektakl), 
'Ybierają tE'n teatr u'llród • In. 
yeh, oczekując· okr~lionych 

atefl. 
- Kalhs po7oetaj~ eltyba ale

•oclenony po odcJ:iclu Pani a Te-

• 

atru Im. BoguJlawiklPKO 11-rall s' 
częścl11 zespołu' 1 

- Gośclfiśmy przed paroma 
tygodniami na Kaliskich Spot, 
ltanlllcfl Teatr1tlnych. wystawta" 
Jąc „Operę za trzy grosze". l'o 
było coś , niepoWtarnlnęgol b(I 
amfiteatru obliczonego na 500 
osób wdarło się 1200 widzów, 
którzy zgotowull nam na P'""'„ 
w1tanlc 20.mtnuto11.'ą owację. 

Istnieje w tym mieście po 
trzeba posiadania czegoj, .Ct.> fo 
kulturalnie wyróżnia - przez 
parę lat. tak11 rolę pelnlł teatr. 
Nie eh~ slę chwalić, ale by!ij 
my 'traktowani trochę jale Idole. 

- Wr6ćrn7 • do Teatru l'owero• 
Co &mieniło ale tu 'W pracy~ 

- W Kaliszu było zupełnie In 
ne tempo: dawaliśmy 'w 11ezonle 
po li ptemler, w • mlędzycU!slr 
je.tdż11c z teatrem w objazdi"" W 
Poznaniu natąmlasl przy pumo

1
• 

wanych li premierach . roczq e 
j~t motliwość większego dopra. 
rowania n.tukJ, iz!ębszej pracy, 
nad- samokształceniem aktora. 

A . SUCHOWO - KOBYLIN: Sm!,rt Tar,lklna. 
.Janult· lHIChałowekł • (Tarełkln) i T adeu•a Drnwłl'ckło.fltaaplajew). 

Fot. Grażyna Wy1zom1r1lca 

. - Zarat. zar11t.. ucinljmy po 
kol~!. Funkcjonuje u nu przy 
teatrz„ tzw. 6alon ~rodowl•kowy 
pol't~·ck'l.µla~tyczn)·. Raz w mll'· 
ai,c:u,. w poniedziałki. - rul'm .• z 

• redakcj, „Głosu Wielkopolskie-

·~ 

go" I Z'.\1S organizujemy spn. 
lecznic wiecwrj• poezji:' w re
pertuarze dotychcza~owych ' 
~potkań znalazły ~!e wiersze po. 
etów poznańsl•ich, ostatfllP poś
więciliśmy poezji obywafel~klej. 
W Galerii, o któreJ była mowa, 
'laramy ~:e prezentować, nowo. 
ciesne i 01t"konwe11cjo11a!ne for
my. Co jakiś cza' poza tym U· 
rządzamy ~esje wyjazdowe w 
trren. podrza~ których odbywa~ 
ją eię wy~tawy plastyczne, po. 
ląt'zone z.aktor.;;kimi wy~tepami. 
Teatr sprawuje również opiekę 
nad niektorymi zakladami pracy, 
-- j~żdzimy do nich na l!IPOlka-; 
nla i dy~kusJe oraz pokazy 11r. 
Jy~t~·czne. Przypominam, że te
atr otwa1·tv Je;;t od kulis 'dla stu. 
dPnłóvi, kiórzy chętnie pr7.ychn., 
dtą na próby poclpatrvwać pro. 
ces tworzenia l!pektaklu. • 
Może ktoś .oczyw~ś ' apytat, 

po co to wszystko. Ja Jednak 
wld1~ ,_!ea.!!:.J. r ·ako o ' cną.(k .u llu.~-
11m\'o~~ ja Ko- :... " ti'J!~ filo-: 
wa "Vllfarii :. --..IJroresi.oneln4 
t'llm ·kullfir)=. K"cinfoCz.ny -jest 
stali lfonfalff z . widzeln ~ri&, 
rozne rorrny-- "fiiatru, jfdiielii,l'-
!ID:- slow o, .Efa•lvka >f'muzylii. 
-- J"tl{ „.1 ... ~l" -·n1ute;- ponDWn„ 
••vkufl\ ~lę " T„.._tn:„ Sowym pe· 
wne nie~podz:lanld rep,ńuarewe~ 

- Na głowie m11my aktualnie 
prPmlerę „Wacl:h\11 dzfej6w"

1 
przenle~innych przt'z Adama Ha. 
nu~zkiewfcżf (notabene „01ca) 
chrzestnegó'' tPatru) .'Z WaHza. 
wy. l\Iu~ze prz.nmu:. że tekst 
Garczy nskiPl!O · rhyba jp~zcze 
mot'niE'j brzmi na ' kameralnE'J 
srrnil'. 

.ranu5z N'.vczak przyqotowujt" 
„Jak ' wam się podoba'' S7.f'lt8pi. 
ra, na~tępnie Conrad Drzewiecki 
jedn" 1e sztuk yhelderode'a . . Ja 
natomiast' plan.uj~ ztoblć .,Pro
mE'tP.u~za !ko}"anegQ'' Aj~chyto. 
sa w 1ąowym -tłumaczenlu i przy. 
pomniP~ · na"' 5cenie Emila Zes:ad. 
lowicza f<;pektakl ,łączyłby się z 
•e~ją naukową na. temat okresu 
,.Zdroju" w Po7.naniu). 

Rozmawiała: 
RITA GOtĘBfO 


