KULT URA

Rozmowa z

reżyserem

Izabela
Cywińska
- Bywa moda na fasony sukle..
nek, czy myśli Pani, że I na te•
try?
I zmienia •się 1prawie 16w-nie
często jak parys!Ge iWS.kazania, choć
jak i tam są pewne stałe elementy.
- Czy Pani teatr - Teatr NoJest modny?
wy w Poznaniu wiem.
Właściwie sama inie
Chwflami.
- Od czego to zależy?
- Od bu:dow1nic.zych pomn•'ków.
Rozmawiałyśmy ·kiedyś

o

Konr~e

SWinarslCim, 1którego z.resztą uważam za inajvłrększego .powojennego
reżysera, że gdyby iwiedzłał, jak bę
dz!ie się jego 1n~włsko iprzeoią
gać pr2ez ,wszystkie szpalty ' uży
wać jako argumentu ostatecznego
w różny.eh sprawach, to albo by
dostał ataku śmiech.u, albo wybrał
jakikołwiek 1inny zawód. Bo jemu
wybudowano pomnik i
włiaśnie
przy:dzrelono śorśle określoną irolę.
się postać
lnnym albo pozwala
obok icokołu, albo przylepia s'ię etyk!łety.

- Do Jakiej grupy Pani się zall·
cza?
bardzo
- Ty.eh rz etykietami dobry orgarrłzator, tdyrekitor sprawnego :zespołu. A że jest .t o _teatr
„zespołowy", więc nazwiska al(to.rów 1nieozęsto się wymienia
jesteśmy chY<ba siódmy -raz w Warszawie 1i .co ,by,strzejs; z.nają już
pewnie ze 1dwa .nazw.iska iMó.wię to
bez żalu, lbo .naljw:iększym dla nas
komplementem ·jest, 1kiedy łudzie
odchodzą od kasy, na •której wisi
karltka „wszystkie bi'lety wyprzedan·e", a twarszawscy aktorzy 1p.rzychodzą za 1kułiisy i z zazdrością
mówią, że itak'"tego spektaklu w Warszawre .nie dałoby się zrobić, bo
do .t ego !tnzeba mieć zespół Cy;wiń
sW!ej.
- Pracował w tym zespole kiedyś mało wówczas Jeszcze znany
Prus. Jeden ze
reżyser Maciej
spektakli przedstawionych warszawskiej publiczności reżyserował Janusz Nyczak, który debiutował w
Pani teatrze jeszcze jako student
reżyserii. Czy nie jest to pewna
prawidłowość?
- .Ba, marzę

o tym, żeby zespół
wyichował solire drugiego reżysera,
~óry by myślał •ł .czuł tak jak my.
Ale reżyse11a 1całkowicie związane

go ;z tym zespołem. Jestem zazdrosna ł !bardzo lflie -lubię, jak repraoaje tak.że w innych teażyser 1
itraoh. Tym .bardztiej, jeżełf jest
młody, a izatem w tJ>8łni jeszcze nie
uk.sZtałtowany. Z Ny.czakiem jesteś
my zgocłDr .co do 'koncepcji pracy
p racy z ak-wew.nątllZ zespoł\I i 1
torem. Mamy ·leż podobne zainteresowania .repertuarowe. Wy.daje mi
się, że ty&ko ,,twłaślli" ·reżyserzy mozespołem
stałym
gą twraz .ze
ukmałltawać

dednol~ty.

okreśłony

profH teatru. Gościnni •reżyserzy zapraszani ·raz tna jaldiś c.zas są potraeblli .ohociażiby dla łiigłeny psycłliamej a'J«o.rQ'N, ale bazować na.leży ina własnych siła.eh.
- Jak by Pani określiła profil
swojego teatru?
Może 'inaczej, bo to tematNajważn'iejsze dla nas są
rzeka.
~prawy, iktóre dotyczą nas wszystldch, 'które dz·ieją się TU i TERAZ.
Nawet jeśli jest it o 1kilasyka. Wtedy
To banalne. Wiem.
szcze.gółnie.
Ohcieftłbyśmy, aby teatr mówił d:o
łudzli absolutni'e serio właśnie o
ty.m, zmuszając ich do wspóh..rcłzia
ł·U w spektaklu .n•e poprzez fcmnę,
ale pfiZez >to, że za żadną z racj•
S'ię do koń<;a
nie Qpowiadamy

tym samym widzowł
dokonan'i a każdorazowe
go moralnego iwy.boru.
Nie Jest Pani zwolenniczką
zabiegów fonnalnych?
- Fo.rma służy do wyrażania

stwa11Zając
możliwość

treśoi.

- Przejdźmy do innej sprawy. Na
ogól dyrektorami teatrów są męż
czyźni_.

Pew.n1e dlatego na początku
jest ·bardzo trudno, bo
WSZ)1Stk!ie . po.tknięcia, /które darowuje się mężcz}'tZnom, nie przebacza się tak łatwo kobietom i kwituje się !to 1krótk:im „o. baba z
niej .wy.lazła". I in ie .w iadomo, dlaozego jest to określenie zaWStZe
pejoraty!Wine, rN momencie, kiedy
stwierdzenie „wył~ z niego męż
~est ikOl'J\Plementem. Alle
czyzna"
w tym wypadku
jeżelf człowiek ·k obieta - 1prz.ebije <Się już przez
te 1początki, .k iedy ;popeł.nia sj.ę masę błędów, a rNięc automatyCZinJe
oo ·krok jest się 1naz}1Wanym .~ba
potem iZostają już ty.łko
bą", to 1
same 1pLusy. W zespole mam łuż
takie zaufanie, 1akbym była ,Jnormalnym" dojrzałym .mężcz)'illlą.
- Co należy rozumieć jako komplement?
- Oczywiście. A z drugiej strony czasem udaje nam się trochę
'inaczej odczytać tekst. A~e to też
.na początku było kryitykowa.ne.
~czególrite panie ·recenzenti<Ji zar.1Jucały mi, że roł)ię babs.klie przed..
stawren'ia. I •niezależnie od tego, czy
ty.m koń
było ł<> dobre ·czy !Ziłe, .na 1
-

kab~etom

czyła

się

cała

,wnrldtwość

recen-

zencka. Natomrast tteraz zdarza się
(inie mówię o 1recenzentach), że .k oledzy .reżyserzy - mężczyźni, przychodzą za ~ut"tsy i korr\plememują,
że on'i by tego !tak nie odczy,tali.
z moicłl
Co IWICale nie ~nika
szczegótnych talentów, ale po prostu •nnej tkonstrukcjt psychanej.
Oczy.wiście jesteśmy bard2'iej pon'ie zawsze
datne 1na załamanFa,
po.trafimy itf'.Z)mać .wszystl<o stlną rę
oeahy .ty,powo k·obiece czaką :i ite 1
sem ,pnzeszikadzają.
- A Pani ma silną rękę?
- Rómie to 'b}1Wa, ale staram
w .sWOim
się być .konsekwentna
działanhl. ,, ina pew,no o'"rgdy me
będę tolerowała 1riiepoważnego traktowania zawodu, a ,tym samym lekceważerlia Widza. Pewnie dlatego
bardzo rtriudno :byłoby mi się znaleźć
w warszaw!Sk!łm iteat~e. gdzie iz koriiec21ności dy.rektor na .w iele .rzerzy musi patr.zeć przez paLce. Czę
sto jest cena, ·~arą się płaci, aby
„gwiazdorski" z~pół.
utrzymać
JeżeH Się już wybrało ten zawód.
to trzeba niteć ŚWfadomość, że za
kailcfym .razem tt:rzeba zacz~nać od
poozątkiu iZ ttaką samą siłą, z tym
samym !Przekonaniem, wiarą
bo w teatrze jedna nieudana premiera może przekreś~ić wszystkie
pQpr.zednie sukcesy i osiągniędia.
Rozmawiała ANNA BORKOWSKA

