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Pamiętam

Pani debiut
to rok 1966.
wYStawlla
Pani
„Dozorcę"
Pintera na scenie Teatru im.
Węrierkl
w
Białymstoku.
Przedsta wienie, bardzo udane,

reżyserski. Był

zwarte. o cęstej materU, było
z ciekawsz ych reallzacj i
Pintera w owych latach.
- Zamierzchłe dzieje. Reży
serowałam pófniej w Warszawie w Teatrz.e Axera, Kameralnym i Rozmaitol:ciach, w
Nowt-i Hucie- i w Poznani u.
Pięć lat temu objęłam Teatr
w Kaliszu.
- Trzy lata prowaddła Panl scenę kallsklł. drugi rok
kieruje Pani Teatrem Nowym
w Poznaniu . Jak wiele udało
się zrealizować z zamierzeń.
jakie przyświecały Pant przy
obejmow aniu tych teatrów.
Jedną

Zrealizowałam

jakieś

dziewięćdziesiąt

procent, nie,

proszę

o:>iemdziesiąt

napisać:

procent, tego co chciałam.
Udało mi się s tworzyć
zes pół; teatr dla mnie to przede wszystki m zespół ludzi,
którzy podobnie myślą, mają
zbliżone cele, porozumiewają
s ię bez większych kłopotów,
mają
dla siebie nawzaje m
szacunek i lubią ze :;o bą pracować. Zespół, a nie przypad kowa zbierani na osób, które
akurat z.nalazły się w jednym
miejscu, to w moim rozumie niu sprawa podstaw owa. O
reszcie, a więc o koncepc ji teatru, można mówić dopiero
później.

A

te

niezreal izowane
procent?
- Nie udało mi się przyciągnąć do mojego teatru reżyserów, którzy by wiązali z
nim większe nadz.ieje niż tylko realizacj a jednego spektaklu. W Kaliszu zaczynało się
zarysowywać to, o co mi chodzi. Z Teatrem związała się
Zofia Wiercho wicz, która i:zeroko rozumie rolę scenogra fa,
a jej współudział w spektakl u
jest zawsze głębszy, bardziej
istotny, niż to na ogół bywa.
Poz.a tym pnechod zi ona
właśnie od scenogra !ii do reżyserii.
Na scenie kaliskiej
wystawiła we własnej inscenizacji i oprawie plastycz nej
,,Burzę" Szekspir?wską, o której się mów"o .iniej, niestety,
niż na to ..:d~ługiwała. Udało
mi się przyciągnąć młodego
reżysera Macieja Prusa; zrohił on tam kilka liczących się
spektakl i,
między
innymi
„Wyzwo lenie" Wyspiańskiego.
Z Teatrem Nowym w Poznaniu, jak dotąd, współpracu
ją trwalej dwaj scenogra fowie
- Andrzej Sadowsk i i Kazimierz Wiśniak. Oni oraz kierownik
literacki
Milian
Kwiatko wski
wspomagają
mnie w decyzjac h, czują się
wraz ze mną odpowie dzialni
za tę scenę .
- Teatr Nowy pod Pani
kierown iciwem zdobył sobie
dwadzieścla

poznańsk:\

-

publiczność.

Słyszałam

wiele, zanim
do tego miasta, o
tym, jak trudno jest rozruszać
poznania ków. Ale - o
trafiłam

PORTRET
TYGODllA

dziwo! - my nie mamy żad
nych kłopotów z frekwencją.
Na maj sprzedawaliśmy bilety
już w marcu. Mamy stale bite komplet y, nawet na przedstawieni e, które w naszym
przekon aniu mniej się udało .
Frekwen cyjnie idziemy łeb w
łeb z Operetką .
- Czym Pani tłumaczy ten
sukces?
- Przyczy n tego, iż do
nas się chodzi, należy szukać
- sądzę - w tym, że .nie jesteśmy obojętni. Nie robimy
spektakl i obojętnych. O coś
nam chodzi, cz.egoś chcemy,
coś nas drażni i uwiera. Teatr
nie jest dla nas instytucją
do produkc ji przedstawień.
Szansę, jaką nam daje robienie teatru, wykorzy stujemy ,
aby wyrazić siebie mówiąc o
tym, co myślimy. Właśnie tego nie udaje się uzyskać, jeśli nie ma zespołu, grupy,
która chce coś wspólnie powiedzieć. Okazuje się, że nasze przemyślenia nie są obojętne
widowni , że spotykają
się
z zaintere sowanie m. A
poza tym stosujem y, jak ja to
nazywam „gorętsze granie".
Nasz zespól jest młody, łatwo
i chętnie angażuje się bez reszty w to, co robi.
W czasie „Panora my"
poznańskiej
widzieliśmy
w
marcu w Warszaw ie „Operę
za trzy grosze" Brechta craną przez Teatr Nowy. Jest to
burzliwe, pełne autentyc zneco
tempera mentu przedsta wienie.
Publiczność dała się porwać i
bawiła się razem z aktoram i.
- Niestety , mogliśmy wys tąpić w Warszaw ie tylko raz.
Bardzo tego żałowaliśmy . Od
k asy odeszło z kwitkiem tyle
osób, że mielibyśmy co najmniej prz.ez tydzień pełną widownię. „Opera" , którą zrealizował
Argentyńczyk
Raul
Zermeno przy mojej współ
pracy, sprawdz.iła się w Warszawie równie dobrze jak w
Poznaniu . Gramy ją już od
ponad roku przy niesłabną
cej frekwen cji. Jest to przedstawieni e pokazujące jeden z
nurtów naszego teatru
wspólne j zabawy aktorów i
publiczności.
Oczywiście za!
bawy z tezą, jeśli tak moina
powiedzieć . W innych spektaklach, i to jest głównym nurtem naszej pracy, staramy się
głęboko drążyć w człowieku;
szukamy prawdy o granych
postacia ch poniżej warstwy
obyczajo wo-opiso wej i powszechnie znanych prawd psychologic znych wziętych z propedeuty ki psycholo gii.
Na przykład „Moralność
pani Dulskiej ", któr~ wystawiła Pant w Kaliszu.
- Choćby właśnie ,,Dulska ''
czy „Smierć Tarełkina' ' Suchowo-K obylina. „Na dnie"
Gorkieg o, żeby pozostać tylko
przy tych przykładach. W
„Dulskie j" szukałyśmy wspólnie z Zofią Wiercho wicz pnyczyn, dla których ten świat tak
zapadł się w sobie, stał się
tak ciasny, obwarow any, przeciwny człowiekowi. Szukały-

tot. Jerzy Mloh alakl
śmy, oczywiście, nie w warstwie obyczajo wej czy socjologiczne j. W ,,Na dnie" - w
Teatrze Nowym - z.ałożyłam
sobie jako punkt wyjścia, iż
ludzie, którzy się tu znaletli,
przyszli z własnego wyboru.
Szukają na dnie społecznej
egzysten cji tego. czego im nie
dały warstwv społeczne z jakich wyszli. Autentyczności,
prawdy, braterstw a, przyjaźni.
Baron w moim przedsta wieni u jest człowiekiem, który
znudzon y jałowością salonów ,
w domu noclegow ym dla nę
dzarzy szuka nie tylko rzeczywisty ch humanis tycznych
wartości, lecz i wiedzy o sobie samym. Przegryw a i on, i
wszyscy pozostali , nie rozumieją bowiem, iż ich dramat
tkwi w nich, że noszą g1> w
sobie.
Próbowałam
z ,,Na
dnie" wydobyć to wszystko ,
na co ?.wrócił uwagę egzystencjali zm, poszerzając naszą wiedzę o człowieku.
- Przycoto wuJe teraz Pani
„Skiza" Zapolsk iej.
- Właśnie „Skiz" jest niezłym
przykładem na to,
o
czym mówiłam przed chwilą.
Widzę
w nim okrutną grę
erotyczną, bezlitosną wiwisek cję
starzejącej
się
kobiety
walczącej
z przemija niem,
zbuntow anej przeciw naturalnym prawom . Bezbron nej, aż
żałosnej w swojej bezbronnoś
ci wobec tego wszystki ego,
czemu będzie musiała ulec.
Ocieram y się w tym naszym
drążeniu w głąb o ekshibic jonizm; nie paraliżuje nas to
jednak, nie boimy się odsło
nięcia, jeśli ono czemuś służy .
- Jakle Jesz~e premiery
szykuje Teatr Nowy?
- Conrad Drzewie cki, znakomity
choreogr af, twórca
Polskieg o Teatru Tańca inscenizuje u nas „Szkołę błaz
nów" Ghelder ode'a. To wspaniały utwór, o wielu piętrach
znaczeni owych i mamy nadzieję, że uda się z niego możli-

wie wiele przekazać. W każ
dym razie Drzewie cki bardzo się zapalił do tej roboty. Będzie to jego debiut w
dramaci e.
- Sekcja teatrolor ll istnlej(\ca na Uniwers ytecie Poznańskim przy
filolorll polskiej kierowa nej przez Jerzego Ziomka, zaangażowała Pani~ do współpracy.
- A tak, od "roku prowadzę
zajęcia ze studenta mi mające
na celu zapoz.na nie ich z warsztatem teatralny m. Zajęcia
odbywają się w Nowym, studenci nie tylko zdobywają
wiedzę o tym,
jak rodzi się
spektakl , lecz i wrastają w
atmosferę teatru.
Mają
oni
poza tym wolny wstęp na
przedsta wienia, z czego chęt
nie korzystają, tak że żartuje
my, iż nie bardzo wiadomo ,
czy teatr jest przy wydziale
filologii, czy filologia przy
teatrze.
- Poznański Tea'r Nowy
ma piękne i stare tradycje .
- Wydaliśmy album poś
więcony 50-leclu istnienia Teatru (1923-19 73). Czternas tego
września
1923 r. otworzo no
teatr „Przecho dniem" Bogdana
Kate rwy
(pseudon im
Szczepa na Jeleńskiego) bardzo
popularn ego wówczas autora
poznańskiego. Grali
na tej
scenie aktorzy tej miary, co
Irena Solska, Józef. Węgrzyn,
Stefan Jaracz,
Mieczysław
Frenkiel , Kazimie rz Kamiński,
Karol Adwento wicz, Stanisła
wa Wysocka , Solski, Cwikliń
ska. Reżyserowali między innymi - Wysocka , Leon Schiller, Teofil Trzciński. W latach 1927/28 kierował tą sceną Edmund Wierciński.
To tylko kilka wybrany ch
na chybił trafił wybitny ch
nazwisk , które się przez tę
scenę przewinęły. W każdym
razie dość, żeby powiedzieć, iż
jest się do czego przymierzać.
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