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teatralnej Polski pojawił się nowy wail'IY ośrodek - Kalisz. W tym naistorsrym mieście
Polski, w którym tradycje teatralne sq bardzo
piękne i sięoajq czasów Bogusławskiego, powstał re·
spół o bardzo śmialycł\ i dalelcosięinych ambicjach.
A

Od

peczatku tego sezonu
kierownictwo kaliskiej
1ceny Izabella Cywińska, która potrafiła skupie! wokół siebie i?"UPłł ludzi, iwląuinych
wspólnymi r.amllowanłaml ar·
tystycznyml . Ambitnej \ni·
cjatywie młodych artystów
wyszły
naprzer!w
władze
m lasta Ka li sza , 'Powiatu · kall·
skiego I województwa poznań·
sklego w sposób godn y najw\ekHe!?o u2nanla, wy kazu j ąc
pełne zrozumienie dla potrzeb
placówki.
obj~a

Jakle

są

wyniki pierwszych
miesięcy? Mogl lśm y przekonac!
się o tym w czasie s11s}i wv·
jazdowej Klubu Kł'yt y'k t 1'ea·
tralnej SDP. Zaprezentowano
krytykom teetralnvm i całego
kraju cztery przedstaw ienia ·
„Trędowatą" w~ Mniszkówn y
w adaptacji Joann y OlC?.akówny-Ronikler I rezyserll Macieja Prusa, „ Wyzwolen ie" rów·
nleż w Inscen izac ji tego uta·
lentowanego. młon e!!. O reivse.
ra .., Moralność pan i Dulskiej"
w reży seri i lzabPlli Cvwłń5k l t' j
I wRajskl ogródek" R67.ew1c:ro
w reżvserl l Helmuta Ka 11ara
W y st a rczvło
apojrzec! na wl ·
downi e kaliskiego teatru. by
prrekonać sle o tym. te zdała
tu trudny egzamin
kalls·
ka publiczność . Frekwent'ja
na · przedstaw1enlat'h kal l ~ kle
iO teatru nie była chyba nigdy
tak dobra, Jak teraz Kaliua ·
nie poznali się na tym, ie ma·
ją dobry, ciekawy teatr I wy.
szli mu naprzeciw. okazali mu
naj:tywsze zainteresowanie. na
i11k ie Ich stać.

Nowołd

modelu ll:albldeJO
poleca ale łylko na
łym, te jego seqół akłada alę
z młodych ludsl I formował lłę
na usadsie wsp6łnoły salnłe
resowań I d~ Izabella Cywińska wyobraża sobie takie
Inaczej nu wlelll dyrektorów
zasady klerowanls sceną. która została jej powierzona. Jest
ona zwolennlnklł zespelowego
kierownictwa. W je10 skład
wchodzą prócz nJiej: kierownik

teatra

Mł~dt
literacki Andrzej Falkiewicz,
dwaj młodzi reży1erzy stale
współpracujący
i
kaJisklm
teatrem ~ Maciej Prus I Helmut
Kajzar oraz ~nograf Zofia
Wlerchowlc:.. Przyszli oni t
w i ększych ośrodków do mniejszego
miasta, zrezygnowali
z w i ększych zarobków I moi·
llwoścl
na rzecz .zaapoko·
jen la swych pragn i eń I spr:ey·
i a j ące j atmosfery twórczej.

I

leniami jego kierownictwa młodzież. To ona jest adresatem większości przedstawień ,
1 nią prowadz.11 też aktom
teatru kaliskiego wielogodzinne dyskusje po spektaklach.
traktując
te 1potkanla jako
Istotną część swej pracy ideo-wo-artystycznej.
Drugi klt'runek natarcia to kobiety. Nie darmo na cze.
le teatru kaliskiego stoi Iza·
bella Cywińska, a do jego ki·
slego kierownictwa nalety Zofia Wlerchowic:.. Przedstawienia tego sezonu uk.ladają 1lę
w konsekwentny ciąg tematym:ny, poczynając od „Trędowa
tej• I „Moralności pani Dulskiej", J)oprzez adaptację „Nocy i dn1" Marli Dąbrowskiej,

wysllek nil w twej normalnej
produkcji.
Po nowemu pracule łeł Iły·
rekcja łeałru kallaklego pme111yjl~ sprawę Kaliskich Społ
kań Teatralnych. Jak
wiadomo, odbywaj~ się one od lat
w mieście .cad Proln1t ale Ju2
od dłutszego czasu łeb koncepcja jest ,krytykowana. Miał
te byd regionalny przegląd
przedstawień Poliki łrodkowej ,
ale ani ta usada wyboru nie
wydaje ..tę być nazbyt trafna,
ani nie była w przesr.łolic:l tak
ściśle przeztl'%epna.
Pr6b7
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prude
eU.mlnaeJI
pl'Mdna·

wa.,.ltldm w lllenmkll
• prnc111du blłald•IO
.wid llłattsąm, lab lllewłłlle maJllGJ'cb aoweso do powtedMala.
WedłuS

samleNl!Cl

orpalator6"W

teatr w· 'Kal~zu

pisarki tak bard20 zwl~ej
z Kaliszem, d po ,.Dom ke>
e" N
ej.
ćska I jej w1p6ł·
pr:::a~co'.::":w==-m'°'c""y,~ca"""°e1 ·1erownlctwo
kaliskiego teatru, hołduje bar-dzo 1łusznej r.asadzle: nie bę
dzie w tytn teatrze pr;edsta·
wleń „pokazowych" ł „użytk~
-wych", nie będzie taryfy ulgo·
wej dla ipektakll, przygot~
wywanych dla „kasy" I wysoCiekawe -. w &alluu ••łoteata
kich wymagań wobec spekta·
płaoowaoła repertoaru. Kałdy rety1er .111tuza tu 1w0Je propozycJ•
kll, robionych dla •• honoru dot C'e•llPUJ• swoje aamlerzeala Tak ·
mu•. Ka:!demu przedstawiepow•t•J• pia.o repertuaro1')'. Tall
niu stawia się tu najwytsze
•Io clotyło, te w 1:vm ..anie
wymagania, okazuj•c maksi·
WllY•CY retyeeray •Jł09UI ntulD
pn11111a. ' " ' to wi.e • &allaso
mum sza~nku normalnej, ~
IHOD IZłUll polallleb, podejmuJ11·
dziennej publlcznokl, nie trak.
eyeb problem:v ••P61-ne. · lub
tuj1tc jej Inaczej. nit widzów
1lęg8JllcYCb W Die tall daW1111 ~··
ozłość naneso kraju,
„festiwalowych„, dla lctórych
Gl6wn" ba._ włdtl6w teatra niektóre teatry zdobywaf1t llę
kallsklqo je&&. &rodnie z r.ało- na wlękue ambicje I wlęk1zy

I

lu zglauat maJ11 1k17tJ'c71 ~ny
esym nie muaq one OIT&nlOS&t 1lt
'947nle 4o &eMrcht uwodow:vch.
Iem mo111 obeJmowaj! talrie Dłe·
kled;r naJetelrawne apektakle tea
trów 9tlldencldcb.
Spotkaniom
towarsynyj! m~• "'1DPGZJ• I dya.
kuaJe, ole tyle t n.a łllaulty lłterae·
Irle (Jak to b:P1łalo w pt'-'ołcl) .
Iem pnllde '"'''tldm aa tema~
te1tratne. W e,.., roku plaaaJe ate

d:velnl•k Da teiaat HlrOIC111ll alńO
rów, eo WJ'd&je 1 at4 Jednym • naJ·

problemów oanesn
teatralnero

1"P61-aeso 'll:veta

Oblerwujite rozw6j teatru
polaklqo w J elągu ubiegłego
~er~eeza, _ możemy łatwo
przekonać alę,
nowatorskie
ołrodld

a

długo będą młodzi twórcy ze
sobą
współpracowali? . Czy

starczy Im energii I cierpliwa-,
ścł na to, by utrwalić tę ciekawą próbę?

Na te pytania będ2łe możn
dopiero za kilk
lat. Jedno jest pewne: ju:t dzi
praca teatru kaliskiego budzi
wielkie zainteresowanie w
łyrn kraju . . Swiadczy o tym
liczny udział krytyków I ludzi
teatru w kaliskiej sesji.
Teetr jest organizmem tywym, ulega ciągłym przemia·
nom, musi wciął szukać nowych form
l rozwiązań
Teatr, który nie Idzie naprzód umiera. I dlatego z tak wielką uwal!ł I za.
lntereeowaniem obserwujemy.
zawsze to wszystko, co w teatrze llę rodzi, co jest w nim
nowe. Nie katdy eksperyment
się sprawdza. Nle kaidy musi
by6
uwieńczony . sukcesem
Czasem wy1tarczy 18.ID ferment, aamo wyzwanie, aama
prowokacja, aby ożywić nasze
tycie teatralne. Wydaje llę
Jednak, te to, co robią młodzi
w -Kallazu jest czymj więcej:
nie tylko fermentem I wyzwaniem, lecz takie próbą wejAcla na drolę, na której zna·
leU motna trwale wartości
odnawiając t odświetając ·-na"!Zll · boiatll : aztuk~ •traln4.
.
odpowiedzieć

ca1

&&U.kle 8po&Ji:aała TeaSralne - ·
J- teł snąpowMI 1 ClllJ'ftO rerlollAlneso cllaralńera I pneka&al
cld Il• w 016baopo1U11 lronłron*- ·
cJ• ł1r6rn7dl , 1 aow•&onldeb po
asuklwa6. Pnedatawlenll kandy
d~ee do adatahl w t,.m '"tlwa

•UllleJSZJ'eb

Dejmek zakłada? swój 'I'eaU:
Nowy w l.od&1, Skuszanka i
Krasowski 1tartowall w Nowej
Hucie, Okoplński formował
swój ciekawy teatr wraz z He-!
banowskim w Zielonej Górze!
Grotowski założył "Teatr 13
Rzędów" w Opolu. Czy nowi
teatr młodych w Kaliszu sta.:
nie llę także początkiem takle-!
go eksperymentu? Czy będzie'
tak owocny w skutkach, jak
lego sławnl poprzednicy? Jak

teatralne powstawały
Dieu daleko od WvaaWJ.
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