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eatr człowieka
teatr aktora
przeddzień swięta

22 Lipca IZABELA CVWltilSKA, dyrektor
poznańskiego Teatru Nowego wyróinio·
na została Nagrodq Państwową li stopnia za osiągn ięcia w twór·
czości reiyserskiej, jak również Nagrodq Woj-ództwa Poznań•
skiego 10 zasługi w upowszechnianiu kultury.
W

I kierownik artystyczny

Laureatka· związana jest od
lat .z Wielkopolską. a w roku
1974 objęła dyrekcję Teatru
Nowego w Poznaniu.
- Był to mój trzeci powTót
do Po.znania - mówi. Po raz
plerwszy byłam tu jako studentka Wydzi:llu Filozoficznego Uniwersytetu Adama
l\llck!ewlcr.a przez trzy lata.
retyse:-owałam w
Potem Te:itrze Polskim za dyTekcjl
Jerzego Zegalsklego. Wre;;zcle
przybyłam Jut jako dyrektor.
Poznańska

publlczność

jest

spontaniczna, chłod
nlejśza. ale też bardziej wy.
mdgająca. Co cieszy mnie
zególnfe-, to jej w dużej
mlerze młodzieżowe oblicze.~
- Na pewno ma Io zwiąxek i
wyk/odami i xajęciomi uniwersy·
leckimi, z otwartymi próbami,
kontaktami z 1akladami prac1- Tak, to wsz;rstko co robtę sprzyja tw6rze'i11p ~lę wO:.
.,kól kierow~ego p rzeze ," mni e
teatru iyczliwej • atmosfery.
Chcemy mów~ć o wszystkim
co składa s!~ na · aktualny
śwlat rny~l! I problemów Per.laka lat siedemdz.ie.siątych: o
człowieku i jego egzyste.ncjl
- w domu rod.tinnym, w ży
ciu spolecz.nym, wobec historii
I tradycji, o jego świecie wemniej

wnętrznych
żyć, myśli.

wzruszeń,

prze-

- !v-i adczyć to moie o moralizatorskim - w zoloieniu charakterze Wanego teatru„.
szukaniu
A tnkte o
prawdy o czło\Vleku głęboko
niekiedy schowanej przez n iego, bądź nleuśWladam !anej, o
zglęblnniu problemu jednostka a społeczeństwo, jednostka
a grupa społeczna. problemu
ntezależnoścl f jej granic.
- Jakie inscenizacje ilustro·
walyby to najlepiejł
- Moim zdaniem reż,rsero
wane przeze mnie spektakle
„Gigantów z gór" Pirandella.
„Na dnie" Gorkiego I „Turoń"
żeromśklego.

Spektakle Teatru Nowego
duiym zainteresowa·
niem, ale i wzbudzają kontro•
wersje. Raz - jako temat, in·
nym razem jako kształt scenict•
ny, jeszcze kiedy indziej te
względu na bardzo jui osobiste
odczytanie utweru pnei ~eiy·
sera.
-

cieszą się

- :\lolm credo Jako r etnera jest w ie r n o i 6 l d e I
autora, któ~ prało~ przeka·

zać

widzom odczytani\ przez

pryzma t włas n)·ch dośwłacl·
ezeó i przemyśl eń. Tekst
autorski traktują jako coś na
ksztalt partytury, znaków pisarskich, które nabrać muszą
życia scenicznego I adekwatnego do życia odbiorcy, Jego
znajomości praw I jego problemów. Jakimi środkami to
wszystko zostanie osiągnięte
wyboru
zależy od własnego
który mo\\1
Inscenizatora,
jak sądzę
przecież (i musi - mówić) od siebie.
-Mówi się sporo o wew·
specyfice „teatru CJ·

nętrznej

wińskiej".

- Myślę, te idzie tu o nasze doświadczenia zapocząt

kowane w Kaliszu, a polega-:
jące ~ na prób!e· stworzenia Ze-l
przyjaciół,'
spQłu akfór6w entuzjastów w.Interesowanych
wspólnym dociekaniem praw-!
~d_y;. 7:frtl'~h. ze .mną I ze ser:
b.ą.. Te~tr Ja!d . staram si ę ~
a k to r s k I.:
rzyć, to teatr
Dlatego moim marzeniem jcsf
by a ktor w chodzący do zesp1>4°
lu nle tylko znajdował w ten
sposób „miejsce pracy", ale
by decyzja ta był a W)'niklem
świadomego wy boru, akceptacją I przyję~cm za 1woj4
koncepcji tego teatra, jego
założeń ideowych l artystycznych.
- Co aktualnie no warntaci eł

- Sporo!
s!ęwzięcia

Naijwlększe przedto moja nowa in-

scenizacja „Laźnl" Włodzi
mier-za Majakowskiego.

- Istnieje jakał recepta no
sukces?

Wiele napotykałam fyczI pomocy, tak ze strony oficjalnej, jak zwyczajnych ludzi. Uda ło ml s ię poeyska ć nie m ało szczerych od·
danych przyjaclóL To wszystko skła<la się n a atmosferę w
której dojrzewać mogą dzieł&
zapisane następnie w umysłach I sercach, Atmosferę u-

liwości

macniają~ wiarę w rolę azłu·
k.i jako/ i ródla humanlzuJl\C

co

spo,teczeń stwo.

