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EN SAM
TEATR ...
Jakkolwiek poznański Teatr Nowy ~azywa się potocznie „teatrem Cywiń.:.
skiej", to mimo pozorów „kultu jednostki" chyba właśnie w tym teatrze, jako
jednym z niewielu, udało się zrealizować ideę twórczości zespołowej. W tej
chwili wydaje się oczywiste, że właśnie wokół kierownika artystyczne go skupia
ością, zesię zespół. Jeśli kierownik okaże się dostateczni e silną indywidualn
cało
społowość będzie się umacniać. Jeżeli pozwoli się zdominować, zamiast
ność naści otrzyma „paradę gwiazd". M,niejszych i większych. Ale indywidual
swego „ja".
prawdę nie ma nic wspólnego z tzw. silną ręką. Ani z narzucaniem
Ani z terrorem. Bo zespół aktorski musi być skupiskiem indywidualności żeby
móc naprawdę stworzyć spójną całość.
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większością swoich aktorów pracuję już sieI z ab e Il a Cywińska: ~;z~
dem lat. Kiedy zaczl rr :ilani jak kierownik artystyczny Teatru w Kaliszu zadziez. Spośród- średniego pokolenia kilku
angażowałam prawie wyłącznie
tycn, którzy szukali teatru ideowego. Wbrew pozorom mnóstwo było i jest
, dobre waciągle aktorów, którzy skłonni są rzucić stabilizację, mieszkanie
runki, jeśli usłyszą, że powstaje teatr, w któym będzie chodziło o coś więcej
niż o robienie przedstawień, i planu.
A więc w sumie byliśmy prawie wszyscy młodzi, ja nie miałam żadnych doto się robi".
świadczeń aktorskich, często nie umiałam nawet pokazać „jak
końca. Miało
Musieliśmy wtedy dochodzić do celu innymi drogami. Jakby od
to swoje dobre i złe strony. Ale w końcu dzięki temu jesteśmy dziś wszyscy razem współtwórcami każdego naszego spektaklu.
ą saBywają sytuacje, kiedy św i adomi idei przedstawie nia aktorzy improwizuj
mi na scenie jakąś sytuację, którą ja potem porządkuję i wprowadza m ·na stałe
do spektaklu. Zawsze staram się aktorów prowokować a .nie instruować. Mydo swoślenie musi być jedno, toteż reżyser powinien umieć przekonać zespół
jej tezy, swojego sposobu widzenia. Ja wiem co chcę przekazać widzowi przy
pomocy całej sztuki, ale oni muszą znalezć sposób żeby wzbogacić tę myśl s<r
odpowiebą, swoimi doświadczeniami. Krótko mówiąc powinni być całkowicie
,
dzialni za swój odcinek pracy.
na
Uważam ~o za duże osiągnięcie naszego teatru, że nie mą u nas podziału
aktorów epizodyczn ych i tych od wielkich ról. Każdy grający dzisiaj epizod
wie, że w następnej sztuce sytuacja może się zmienić. Dziś on pracuje na kolegów, podając przysłowiową „tacę", jutro oni będą pracować na niego. Oczya gram
wiście, że ten system jest niewygodny . Mam tylko 24 osoby w zespole,
,
sztuki wieloobsad owe. Bardzo często aktor odpoczywa tylko przez jedną sztuało
J
}tę. Stąd kłopoty kiedy trzeba zrobić zastępstwo w razie choroby, kiedy chc1
by się puścić kogoś do filmu. ••" j
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Przy tym stylu pracy trudno jest

współpracować

z

ludźmi przychodzącymi

zewnątrz. Reżyseruje tu właściwie ich dwoje: Janusz Nyczak i
Cywińska . ~{ie
dyś przyszedł ktoś obcy. Reżyser o zupełnie innym temperame
ncie, z innym
widzeniem świata. Zaczął robić swój spektakl. To oczywiste. Oni - zespół
- robili swój. Okres docierania się trwał dość długo. W końcu zespół zwyciężył. Ale to wcale nie znaczy, że dobrze się stało. W gruncie
rzeczy robi się

tu stale ten sam teatr, ten sam problem, ten sam temat. Co to znaczy?
X X X
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Cywińska: -ł

„Przez ostatnie trzy lata istotnie

zajmowałam

się właściwie jednym tematem. "8k bym robiła szkice do portretu. Może nawet

niezupełnie zdawałam sobie sprawę, że to robię. Kiedyś jeden z widzów
w trakcie dyskusji powiedział: To już czwarta sztuka, w której „straszy" pani zagrożeniem jednostki przez świat zewnętrzny. I rzeczywiście. Robiłam
kolejno „Gi-

gantów z gór" Pirandella. „Na dnie" Gorkiego, „Onych" Witkacego, „Wijuny"
Lubkiewicz -Urbanowic z. Przygotowuję „Turonia" Żeromskiego. I zawsze świat
zewnętrzny wdzierał się w intymny świat jednostki, burzył spokój.
A przecież
to nie obsesja! A jeśli... to nie w pełni uświadomiona. Mnie interesował po
prostu człowiek, jako istota społeczna, to wszystko, co go z tą społecznością
łączy i co go dzieli. A poza tym to wszystko, co w nim niewyrażaln
e. Jego tajemnica jest zawarta w nim samym. Więc chyba jednak najłatwiej człowieka
wyrazić przez człowieka. Przez aktora ..."
/

ZWYCZA.JNE DZIEWCZYN Y ZADZIWIAJĄ
Anto1ka .J'""'".,. l\1ichałowski - Cyrant>J{)
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NIEZWYKLĄ SILĄ

(Joanna Orzeszkowsk a -
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Dl: kogo jest takl teatr? Czy nle wymaga on równie stałego widza, tall jalt

stałego zespołu?

Czy to nie jest teatr dla widza bardzo wyrobionego?
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I 1abe11 a Cy wiń 1 ka: ~ „To jest teatr dla widza, który myśll. „Wyroblenle" to rzecz nabyta. Ułatwiam je jak mogę. Na przykład młodzież ma do
naszego teatru drzwi otwarte. Dosłownie. Nie zawsze muszą mieć bilety. Znam
takich co przychodzą po kilka razy na ten sam spektakl. Młodzież jest naszym
adresatem. Z nią przede wszystkim chcę się porozumieć. Nie zaniedbuję funkcji wychowawczej teatru, ale nie chcę, żeby się przekształciła w wąską dydaktykę. Staram się robić przedstawienia bez tezy, staram się nie dzielić postaci
na dobre 1 złe, ale zostawić widzowi prawo moralnego wyboru. Dobieramy taki
repertuar, który odpowiadał by na interesujące nas pytania. One z kolei wydaj- nam się na tyle ważne żeby razem z widzami szukać na nie odpowiedzi. Dlatego nigdy nie mogłabym pracować w teatrze, w którym narzucono by mi repertuar. Mogę nie móc czegoś wystawić - z tym się pogodzę, ale nie mogę być
zmuszona do wystawiania rzeczy, które są mi zupełnie obce."
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Jak głęboko, jak długo można drążyć temat? Odkrywać to, co w człowteku
zakryte nawet przed nim samym. „Wijuny" Teresy Lubkiewicz-Urban<łwicz
są właśnie taką wiwisekcJą. Nie wyobrażam sobie tej sztuki inaczej wystawionej. Inaczej zagranej roli Cyranka. Tak jak nie wyobrażam sobie żeby aktor mógł, zamiast tego charakterystycznego, chropawego, ale przecież trzymającego się określonej muzycznej frazy, sposobu mówiertia białoruskiego chłopa,
użyć po prostu tzw. kresowego zaśpiewu i uznać sprawę za załatwioną. Michałowski mówi w ten sposób, że wierzy się we wszystko, co mówi. Wierzy się tym
samym w jego zawiłe myślenie. A jeśli tak, to zagrożenie z zewnątrz jest niczym wobec piękła, które siedzi w człowieku. Nie ja to wymyśliłam/ ńiestety.
Ale uświadomiłam sobie raz jeszcze.
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który stosuje bardzo młody, niedoświadczo
- zmuszenie do współdziałania za wszelką
cenę. Prowokacje, rozmowy, przymiarki do tekstu. żerowanie na doświadcze
niach życiowych aktora, czyhanie na szczery odruch, na moment duchowego obnażania. To wszystko chwyty dozwolone w sztµce która sięga do wnętrza
człowieka. Jeśli zakładamy, że reżyseria jest twórczością, to za każdym razem
praca nad tekstem zaczyna się na nowo. Doświadczenia mogą dotyczyć tylko
sfery samej techniki. Dalej jest ciemno. Trzeba wejść w tę ciemność.
Być może istotnie był to sposób,
ny reżyser wobec młodego zespołu

UPIORY PRZYCHODZĄ NA WESELE (Joanna Orzeszkowska - Antolka, .Janusz Młcba
lowski - Cyranek).
(„Wljuny" ~ Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz). Teatr Nowy w POznanlu. Re!yserla1
Izabella Cywińska.
Fot. Jacek Kulm

