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Rozmowa z IZABELLĄ CYWIŃSKĄ
my , swoj ą·,

k tóra przychodzi wier".'
nie i i.l! rz)'!nuje z nami kontal;.t.
Kied~' przyszła Pani z Kalisza

do Poznania, by objąć Teatr
Nowy, miała Pani na pewno
jakiś swój ideał teatru: czy
udało się go zrealizować'?
Myśl~: że

w 70 proc. tak: PtzeC:ie
wszysikiln udało nam się zgrr:imadzil: \Vłasm1 widownię i ·stw.,irzyć
pewien- ruch wokól , tcatn1 To
v ry){nr z:;r.!.2:"

Fot. JACEK KUL;\1

się nie mylę, to wła
zaczyna się czwarty sez.on tu. w Teatrze Nowym. pod
Pani dyrekcją i kierownictwem artystycznym. Jak Pani
ocenia ten okres spędzony w
Poznaniu?
Jeśli

śnie

Odpukać, okazuje się, że pobiłam
rekord dyrektorowania w teatrach poznańskich - rekord cza6ow·y. Mi11ęły trzy lata. jak tu-

że przecyfrę,
tę magiczną
której upływem koledzy-

pracuję,
kroczyłam

taj

a to oznacza,

przed
-dyrektorzy w Poznaniu zwykli
W ciągu tych
zmieniać teatr.
trzech sezonów wystawil i śmy 12
sztuk. Nie robiliśmy zbyt du ż o
i szybko: cztery premiery w cią
gu roku - celowo. aby dopią ć
spektakle artystycznie. Publiczność Teatru Nowego jest bardzo
wymagająca ... Bo publiczność ma-

•.;_)„~zpą

teatru, nadać mu rolę
niejako profesjonalnego ~omu
kultury.
Przy Teatrze Nowym działa
stała galeria plastyki, co m j esiąc
mamy \\·ernisaż. Zapraszamy plastyków młodych, często przed debiutem jeszcze, z Poznnnia, z
Wielkopolski - ale nie tylko. Ta
forma łączenia dwóch sztuk : plastyki z teatrem wydaje mi się
słuszna. Z jednej strony jest to
chyba duża sprawa dla młodych
artystów, których prace ogląda
codziennie "kilkaset osób, l~tórzy
wychodzą ze swoją sztuką. I chyba też sprawa dla widzów przychodzących do teatru.
Istnieje również Klub „Proscenium". którym kieruje ;.viilan
Kwiatkowski, kierownik literacki Teatru. Nowego - a którego
członkowie biorą udział w teatralnych dy~kusjach, oglądają · próby, maj<:1 specjalistyczne wykłady.
Gdy zaś idzie o artystyczne
sprawy teatralne, ostatni sezon
był dobry dla nas„.
furikcję

Na zdjęciu: Janusz Michałowski (Cyranek) i Wanda Ostrowska (Adela) w sztuce „\Vijuny'' Teresy Lubkiewicz-Urbanon·icz w reżyserii
Izabelli Cywińskiej.

Fesiiwalu

Współczesnych
'Wrocławiu za sztukę

TWO RZYM
ZESPÓl ROD

rn~H'7.Y

spektakl,
'rarełkina",
który od kilku lat szedł w Teatrze
Nowym. Na scenę amerykańską
przedstawienie w
przeniosłam
tym kształcie, w jakim robiłam je
w Polsce; tylko - Janusz Michałowski grał po polsku, a reszta
· aktorów po angielsku. Pracowaprzez
zespołem
łam z nowym
sześć tygodni, nie było to łatwe,
powiem szczerze, bo aktorzy zza
oceanu nie bardzo rozumieją „duszę słowiańską". Przedstawienie
się podobało, szło w Nowym Jorku 20 razy. Następnie jako stypendystka pojechałam w objazd
po USA, po teatrach i teatrzykach.
·„śmierć

Polskich
we
„Wijuny" Teresy Lubkiewiczza
aktorską
- Urbanowicz:
kreację Joanny Orzeszkowej,
nagrodę za scenografię dla
Kazimierza Wiśniaka i nagrodę reżyserską dla Pani.
XVll
Sztuk

'

Otrzymaliście ' wiele nagród.

na XVI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych 1'agrodę aktorską w „Szkole błaznów" 1\1. de Ghelderode w
reżyserii Conrada Drz~iec
kiego (za kreację aktorską
Janusza Michałowskiegc_>), na
II Opolskich Konfrontacjach
Teatralnych aż trzy nagrody
za sztukę Witkiewicza ,,Oni",
w Pani reżyserii - aktorską,
scenograficzną.
reżyserską i
I podobnie aż trzy nagrody na
Więc:

Nie wiem, czy festiwale i festiwalowe nagrody są oceną pracy,
ale cieszyło nas, że był oddźwięk.
To jest ważne, to się liczy, na
pewno.
jeszcze do tych
Wracając
zrealizowanych ideałów. Jak
określiłaby Pani swój teatr ja jako widz dodam: teatr
dyskutowany, nieugrzeczniony?
Staramy się, aby był to teatr aktorski, zespołowy.
Stawia Pani chyba na mło
dych, sądząc po ilości debiutów - reżyserskich czy scenograficznych - a także po
zespole ...
Tak. Przedstawienie „A jak królem, a jak katem będziesz" Tadeusza Nowaka, które wybraliśmy na chrzest Teatru N owego,
robili młodzi: reżyserował spektakl Janusz Nyczak, wtedy jeszcze student Wydziału Reżyserii
PWST, autorzy scenografii i muzyki - Wacław Kula i Piotr Kałużny byli dopiero absolwentami.
Spektakl „Opery za trzy grosze",
cieszącej się zresztą do dziś wielkim powodzeniem, przygotowywał młody reżyser z Meksyku,
absolwent łódzkiej PWSTiF Raul Zermeno. Dzisiaj Janusz Nyczak jest w Teatrze Nowym na
etacie reżyserskim, nadal pracują
dla nas młodzi scenografowie.
w~~ widz;i__pani, tr~am z mło.:ymi, choć wpraszamy także_ ąr
tysfó\V uznanych.i... j ak_Adam ..Han uszki eW!cz, Conrad Drzewiecki
Zespól aktorski od póczątky_ jest
tak1 sam, riiezmfenny - co J?ravvmr:- ct-rn.t6dzi trodfęsię zestarzeIC
Tworzymy teatr roazinny, tszy~dosKOfiliie zna1a: a e, jak
w Kaiaej rod.zin ie, zdarz a ją się

rronTIIictY·...
Więc

.

teatr aktorski, rodzinny, a pod względem linii repertuarowej?

Morał

przyzna Pani, z reguły
Pani nie sięga po lżejszy rapertuar.

Choć,

Wydaje ~i się, iż jest tyle waż
nych problemów, że zostawiam tę
domenę telewizji. Mimo wszystko
nie odżegnuję się zupełnie. I jestem na przykład na etapie poszukiwania jakiejś pozycji musicalowej dla repertuaru na bieżą
cy sezon.
W tej chwili mieliśmy premierę
,.Zabawy jak nigdy" Saroyana w
reżyserii Wandy Laskowskiej, w
przygotowaniu jest „Dzień dobry
i do widzenia" Athola Fugarda,
Janusz Nyczak reżyserować Bę
dzie „Letników" Gorkiego. Ja z
kolei jadę do Związku Radzieckiego reżyserować ,,Ich czworo",
potem już w Poznaniu pracować
„Turoniem'' Żerom
będę nad
skiego.
Chciałabym pani pokazać małą sa1ę, 1Uorą -planujemy ofworzyc przy ćfużej - scenie Teatru
NOwego:-a1e- jeszcze riiegotową.
Eęcrzletą ...§fila;J}L

z tej

podróży?

Byłam dumna z polskiego teatru.
Chociaż niektórymi cechami moglibyśmy się zarazić od tamtejszych teatrów - myślę o nurcie

nieprofesjonalnym, nie o teatrach
komercjalnych. Nauczyć się ich
zapału, tego, że zespOł czegos '6arcizo chce, że tworzy teatr fiwy.„

fil.o_<>.[óT:>, ta'k~ę

laboratorium aktorskie i reżyser
~'Qzren:iOzna oy s-zulrnc nowych srodK'ci\,v- wyrazu w plasty-

ce,--W - pantomimie~v;ysfaw1ać

sztuki odbiegająceGa konwencJi
puaclka - nieironfec:ZnTe sffiMe
gfarnal. :Spę1dakle .Pę_ąą oaoyw"ać
się wieczorem o dziesiątej.

- do-· Pani
prac reżyserskich: ubiegły
rok przyniósł Pani wojaże
artystyczne po Stanach Zjednoczonych. Czytaliśmy o sukcesach, jakie Pani odniosła,
wystawiając w Nowym Jorku
„śmierć Tarełkina" i o sukcesie aktorskim Janusza Michałowskiego w głównej roli.
Jakie wrażenia Pani wyniosła z kontaktu z tamtejszymi aktorami i tamtejszymi
teatrami?

~ -wraca'Jąc :leszcze

Zostałam zaproszona przez Slavic Theatre Centre; aby pokazać

Zapewne coś nowego - filmowego - szykuje Pani znowu dla telewizji, czy się mylę?

Tak. Ale nie zdradzę co, że
by ktoś nie podkradł tematu.
Rozmawiała:

RITA

GOŁĘBIOWSKA

