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NAJGORSZV w TEATRZ6 
JEST TEN SZARY 
DZIEŃ POWSZEDNI 

Dwie główne nagrody festiwalowe w Kaliszu i Wrocławiu, kilka wyjazdów zagranicznych oraz 
udział w najbardziej ekskluzywnym przecież u nas festiwalu festiwali, w „ Warszawskich Spot
kaniach Teatralnych" ma jui za sobłl, w rok po inaugurujących działalnołć tej sceny premierach, 
poznański Teatr Nowy Izabelli Cywińskiej. 

Rok temu „ Tydzień" poświęcił cover story narodzinom tego teatru prorokując mu od razu 
piękną przyszłość. Proroctwa nasze w pełni sprawdziły się, ale tei szczerze mówiąc, w świetle 
dorobku trzech sezonów zespołu Cywińskiej w Kaliszu, nie były trudne do przewidzenia. Podobnie 
jak przedtem w Kaliszu, teatr Cywińskiej zwraca obecnie na siebie uwagę kraju, a w Poznaniu 
robi jui wręcz prawdziw11 furorę. Ma Pr>'arcie władz, ma dobre recenzje, ma tei zawsze pełną 
widownię. 

Na czym polega więc - pytam Cywińską - fenomen tego teatru, jego dynamizm i młodość 1 
Jego zaborcza ekspansja toruj11ca mu wszędzie drogę 1 

-reywa takie sp_rz~żenie z~otne 
w teatmrjllprzynajmniej tak to 00-
~wam. ze_pierwsze su~cesy_!ifow0<.t9 
uznania ze strony Publiczno~~
!laJCU'a~ zobowiąiywać cały I, 
aby dać z siebie dosłowni!LW.SY~tko. 
DO stałej pracy na wysokich obrotach. 
Przezywamy obeCnte taki właśnie okres 
;t.nagyk teatrz~ tym 1 poprzedni~ 
sezonie, _ azdy z afur6w stara~ 
cO<rzlennie tak. jak gdyby to była pre
iiilera. I to właśnie sprawia, ze te'h 
wyiątkowy, jednorażoW'( ~w_rijłfi!Ci85-
Jiłoh stąię_. s~n1t!!!L.J>OWszedoittl...!:!i; 
~ego te_atrll' ~_yjajUe!J).U takżą -
Jak sądzę - stiile~stematycznie~
WaCIZone spotkania z widown~ziij!_i 
nam wlaśilie, widz p..Zestaje f uz_:§.ć dla 
nasanonlmowy."Znamy go coraz leprej 
rcOraz 6ardz1e1 fez musimy ślę z hlm 
nczyc. Stanowią_ Więel)neara -„~ 
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Oziec, który sprawia, że coraz to pod
~ naS%e wvmaganla wobec sle-
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- Jestem właśnie pod wrażemem 
przedstawienia NA DNIE. świetny, ty
powo właśnie zespołowy, spektakl. Jak 
Pani sądzi, czy narodzi/ się już. tak jak to 
było w Kaliszu. jeden dobrze rozumie
jący ~· nawzajem zesp61? 

- Po roku mogę już chyba stwier· 
dzić, ·a z dw6Ch zespołów z ·akimi za· 
czy a a na zna skie scenie. 
a więc z tego,"1<.tóry tutaj zastałam iiao· 
fego dawnego kahsk1egó, powst8ł 1~n 
a~6·-- M Mól rozum1eiacv sle tesp61 
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IZABELLA CYWIŃSKA: „Chcemy powiedzieć coś istotnego naszemu 
widzowi ... " 

Zdjęcie : Henryk Dryga• 
domego wyboru. Nie wiem jednak czy 
udało się nam tO'przeprowadzić 1 prze-=-
ronac co do tego widownię:.... Tera_z 
Nyczak dlatego zdecydował si~ na 
~kspirowskie Jak wam Się po o"/Ja, 
ze z nałazi w tej komea11 szan5e dś(:Pocf
j'ęc1a dyskus11 na temat dwo1sto 1 na
tury ludzkie), z kolei po Prometeusza 
'fKc[wanego A chylosa sięga!!!}'.: dla
tego, że interesuje na~!E>_@wa:Tc>s 
ludzki a !frzeznaCZeiire.~a._ ktÓ.!ll 
l w1ad0mie Ji6ijl bOhat§f A1schylosa 
ro droga poświęcenia s~a- in eh 
a więc również i s rawawYbOr 
- - zy pu 1czno tego 1edna rze
czywikie oczekuje od teatru? Czy nie 
interesują ją po prostu dobre aktor
stwo i ciekawie przy tym wyreżysero
wane przedstawienie? 

- Zacznijmy od spraw mie 
podstawowych i oczywistych. Rzecz 
~na_, że wszystko_ to co siu i5li1a" 
profesjonalnej scenie .DlUSi być Po pro· 
siu do~obiooe.. dobrze li!rane, cie
Ka"wie reżyserowane, interesuiąco przez 
5'Ce'ii0'Waf.i ookazane. A_le niepomierni.§ 
~iejsz~rawąjest przecież w koń 
cu wszystko to co z tego wynika. w;. 
fyczne myślowe. One to powinny de-

gdować ~wszystkim Także i o '.!!!!X: 
borze określonego stylu teatralnego. I 
-·- -w- ten sposób doszliśmy ifo 
sprawy dla mnie chyba najbardziej istot
ntj. Jak Pani sądzi. na czym głównie 
zasadza się obecnie styl teatralny naszBj 
sceny. Czy zgadzaciB się z op/niami. 
które już do was przyległy, że jesteście 
te.itrem z gruntu rzeczy naturalistycz
nylfl? 

- Na dobrą sprawę to raczej kry
tycy powinni wypowiadać się w tej 
sp1 awie. Spróbuję jednak odpowie
dzieć i na to pytanie. Z~nę może 
nifCO naiwnie i od pieca. ~je~ 
gl~nyno W.Jilróznikiem ludzi sztuki? 
trf\1łeTętnosco0serwowama fic1a j dO
str::eganTa W Zjawiskach codzienn5ch 
~aw, wObeC lrt6_!Ych n_OJ_l!lalny cz o
w1clc przecliOdzT całkowicie obojętnie. 
@eresuje nas teał!. który pokazuje samo 
zy< re. Nie _to . ~ładzone I zamknięte 
Vj l1ónwencjach, lecz żywe, emocioiiiir:' 
ne, e_rawdz1we~ Wtedy dopiero czlowiek 
ooslanla:Się"Calkowicie i pokazu1e sa
mego siebie, gdy zrywa wszelkie Rrę
l>u1ące go!m11Wenc1e, gdy przezywa 
có!. rzl!czyw1śc1e 9!.ę~oko, w emocPa. 
~w g11lewie. Wfoy u rozpaczy, b6 u 
czy radości. Takim więc 5rara~ę 

. pol(azacgownaSżyM teati'2'e. I ego typu, 
naiWij~o umownie naturahzmbpo
ZWlla nam pOkazaĆ co Jest w śr dRu 
wtym człowieku, a fakze rozbić tg 
~pisaną ui:nowę_ lkc_>n~encię. J~ 
wy"tworzyła się w teatrze między widzem 
ii aktorem,Heśh 1uz me róZbić, bOTo 
[f!ęci~ n.l9!!.Y. w pełni nie ~zie J"QO
zlivte, to p!_zynajmnieJ osłabiać 1e1 dz1a
r8nle."Nlekt6rzy, to prawda czynią n@m 
ź tego ·zą~zut._z~kazujemy wszystko 
w · sposób przerysowany. Wyd"aje -się 
jeaiiii\, ze Właśnie w1elOkrotnOU, oWo 
j'>nerysowaiiTe czym teatr naturalis
łYCznv - teatrem _poetyckim. Natura
fiiijl'nie jestbowiem naszym celem. 
tiistosowańle 1ego po~m ~. 
kaiac Od środka czlow . 
• .::_ Do teatru . waszego rz lgnęło 

jeszcze jedno okrdlenie. Nazywano 
wa:s w Kaliszu, i ja też was tak nazywa
łem, teatrem młodych. Czy pozostał on 
nadal młodym i czy chcecie nim nadal 

poz os~ • 
- este!!m' teatrem m'22Ych i to 

chyba me tillo ze względu na zna~ mrmo _wgystko nadal procent nife>@ 
aktorów w naszym zespgle_,_ Tak.żę i dla
t'eg<·:-ze teraz na calym §Wiecie nastała 
era mfody~.:.. O_bsa07inle ró( k.ifililO 
~wna były dom,tzną dojrzaty~h wie
~ ali:tor6~ .. młodymi, nada1e cz~sto 
inny ZuPefnie wymiar różnym sztu om 
1 spektaklom. CzymS'Zuiielnie innym jest 
@WJęm tragea!ą Stilreao cz owie a na 
~kład Y! Na_ ~/']je Gorkiego, czym 

. 1!!!!Ym w !!i ~uacji dramat młodimQ 
jeszcze człowieka. Moim zdanjem oo
wTniiiSrTiy"" obnlZać granicę ·wieku p~ 
mlsadz1e aktorsR1e1 wielu sztuk L 
ęn_}'c_h_,_filhcticemy, abv. zabrzmiał 
ozif one rzeczywiście wsi>Qlcze me. 
Mi0dz1 aktorzy leo1ej przy tv;n-;olU-
ńiieją rekrutu · c się przewaznae e-
c1ez.~ . u ~ f!l ~.c ~owme. M 1 
aktorzy wnoszą takze w grane oczez 
sie51e przedstaw1en_1a ~le elementóYl( 
swego wl8sneg-0, żywego, spontanicz
nego myślent) w 
- -= A pu~Jcz:ść? Co sądzi Pam 
o swej poznańskiej widowni? Miała 
ona dotąd w ca/ej Polsce wyjątkowo 
złą prasę. wydaje się jednak, że niB
zasluzenie, niesprawiedliwie? 

- Po roku mogę tylko życzyć wszy
stkim dyrektorom w Polsce, aby mieli 
taką publiczność, jaką my posiadamy 

. obecnie w Poznaniu. 
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