Izabella CYWIŃSKA
Pr op o~c ja .d.:....;.o.......,n;;...a~g::f..r....;o;...;d;J...~-__.;;........,_ _
ur. 22.III.1935 Kamień Pułaski
1966 - PWST Warszawa Wydział Reżyserii
dyrektor, kierownik artystyczny Teatru Nowego w Poznaniu
zamieszkała; Poznań ul.Stalingrad zka 29

Etnografka z pierwszego wykształcenia, już w czasie studiów
na Wydziale Reżyserskim PWST w Warszawie zostaje zaangażowana
przez Erwina Axera do T.Współ~zesnego na stanowisko asystenta
reżysera /1.x;1963-31 . VIII.1965/. Po otrzymaniu dyplomu przez
trzy sezony /1965/66-196 7/68/ pracuje na stanowisku reżysera
w Teatrze im.A.Węgierki w Białymstoku, przez nastęne trzy
sezony w T.Dramatyczn ych w Poznaniu. W sezonie 1970/71 obejmuje dyrekcję i kierownictwo artystyczne w T.im.Bogusławskiego
w Kaliszu, też na trzy sezony i od 1973/74 do chwili obecnej
kieruje T.Nowym w Poznaniu.
Z chwilą objęcia kierownictwa potraf iła skupić wokół siebie ·
młodych, dobrze zapowiadających się reżyserów. To w jej teatrze
najlepsze swoje realizacje mieli: Maciej Prus, Janusz Nyczak,
Janusz Wiśniewski, ale nie tylko reżyserzy, bo ostatnio literat
Andrzej Mal eszkaJ jeden z najwybitniejs zych obecnie dramaturgów
dla dzieci i młodzieżyJzaczynał swoją karierę w Teatrze Nowym.
"Wielkoludy" /1986/ wyróżnione naXXVI Festiwalu Polskich Sztuk
Współczesnych we Wrocławiu /1987/, na Festiwalu Sztuk dla Dzieci
i Młodzieży w Wałbrzychu /1987/o-IY?Jn~ównież Nagrod1 Wielkopolski ego Funduszu Literatury w dziedzinie dramatu /1988/. Następną
prapremierą bardzo przychylnie przyjętą przez krytykę była
"Burz!l w teatrze Gogo 11 /1988/.
Kompozytor Jerzy Satanowski zadebiutował jako reżyser ~ dzięki
Izabelli Cywińskiej, dw:o :ma frl&lsta.wi~~Miłość czyli Życie 1
Śmierć i zmartwychwst anie zaśpiewane, wypłakane i w niebo wzięte"
wg Edwarda Stachury i własnym scenariuszem ''Decadance".
Potraf iła też skupić wokół siebie ciekawy zespół aktorski, który
pracuje z nią od chwili objęcia dyrekcji w Kaliszu.
Sama wyreżyserowała około 60 sztuk w teatrach dramatycznyc h i
10 w Teatrze TV.
fl
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" ••• Jej przedstawienia, fachowo zbudowane, przesycone są
zawsze jakąś ideą. Czuje się przez nie ogromną potrzebę nawią
zania dialogu z publicznością. Czasem ta chęć jest zbyt niecierpliwa, impulsywna, płaci się za to pewnym niedosytem intelektualnym, ale kontakt prawie zawsze jest nawiązany. Teatr
spełnia swoje społeczne zadanie. Myślę, że najlepsze przedstawienia ma jeszcze Izabella Cywińska przed sobą, choć ma w swym
dorobku naprawdę bardzo dobre 11 • /"Trybuna I.udu" 6/7 01 .1989/
"W Polsce Ludowej przewinęło się przez sceny kilka kobiet,
zajmujących się reżyserią i przewodzących zarazem zespołem
teatralnym. Tylko dwie - nie licząc niepowtarzalnego stanowiska w polskim teatrze Ireny Byrskiej - pionierską pracę z dala
od Warszawy rozpoczęły, skupiając wokół siebie podobnie myślą
cych rówieśników: Krystyna Skuszanka w Opolu /1949/ i w Nowej
Hucie /1955/ oraz Izabella Cywińska w Kaliszu /1970/ i w
Poznaniu /1973/. /"Teatr" 10.07.1977/
Cywińska podczas obu swoich dyrekcji potraf iła p~zyc~ągnąć
do współpracy wybitnych reżyserów i scenografów, "wychować"
znakomitych aktorów. Jej teatry miały określony profil podobnie jak określony charakter mają reżyserowane przez nią przedstawienia; "wyraźny moralizatorski charakter, zamiar przekształ
cenia widowni, i)asja moralnaJ pasja społeczna". /Teatr 10.07.77/
Jest członkiem Narodowej Rady Kultury.
ł.
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-Złoty Krzyż Zasługi
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Kawalerski OOP
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1973r. -II Nagroda na XII Kaliskich Spótkani.ach Teatralnych
a reżyserię sztuki "Smierć Tarełkina" w Teatrze
im.W.Bogusławskiego w Kaliszu
1974r. -NagDoda I stopnia na XIII Kaliskich Spotkaniach
Teatralnych za ukształtowanie walorów zespołowych
"Opery za trzy grosze" w Teatrze Nowym w Poznaniu
reżyserska na XVIr
Współczesnych we Wrocławiu

1976r. -Nagroda

Festiwalu Polskich Sztuk
za sztukę "WijunyJ!

1976r. -Nagroda reżyserska na II Opolskich Konfrontacjach
Teatralnych za reżyserlę sztuki "Oni" w Teatrze
Nowym w Poznaniu
1977r. -Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za
osiągnięcia w dziedzinie reżyserii
1981r. -II Nagroda w Konkursie Teatrów TV na XXI Kaliskich
Spotkaniach Tetaralnych za reżyserię i opracowanie
dramaturgiczne "Judasza z Kar$cithu"
1986r. -Nagroda Przewodnicząceg~~Radia i TV za przedstawienie "Ciemności kryją ziemię"
1987r.

na XXVI Festiwalu Polskich Sztuk Współcze
snych we Wrocławiu za reżyserię sztuki "Zorza" w
Teatrze . Nowym w Poznaniu

-Wyróżnienie

1989 r. I Nagroda na XV Opolskich Konfrontacjach Teatralnych
za reżyserię sztuki "Tartuffl' w Teatrze Nowym w
Po-an.aniu
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li.Pinter
-"00i6if6A"
/praca dyplomowa/
menażeria"

T.Williams

-"Szklana

S.Wyspiański

-"Klątwa"

G.Zapolska

-"Moralność

-T .wVsp6łczesny,
Warszawa
1967.
-T .Polski , Poznań
1969. .

pani Dulskiej

-T ,im.w ,Bogusławsk:
o,Kalis
1970.

A.Czechow

-;"Trzy siostry"

-1972.

A.Suchowo-Kobylin

-"Smierć Tarełkina"

-1972.

L,Pirandello

-"Giganci z g6r"

S,I.Witkiewicz

-"Oni"

-1

W.Majakowski

-"Łaźnia"

-1978.

M.Gogol

-"Rewizor"

-1979.

K.H,Rostworowski

-"Judasz z Kariothu"

-1

975.

981 •

scenariusz:J,Michałowski,I.Cywińska

-"Oskarżony: czerwiec pięćdziesiąt sześć
-1 981 •

W.Zawistowski

-"Wysocki"

-1

M,Hłasko

-"Cmentarze"

-1988.

Molier

-"Tartuffe"

-1

985.

989.

11

- 2 -

g~~~~~~!~-~~g~~~~~~~l\ł\

A.Suchowo-K obylin

-Smierć Tarełkina"

G.Zapolska

-Ich czworo

\\

\~

-Stany Zjednoczone
1975.
-ZSRR
1976.
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M.Gogol

-"Płaszcz"

1973.

M.Gorki

-"Zykowowie"

1975.

M.Gorki

-"Na dnie"

1980.

J.Andrzejews ki

-"Ciemności kryją ziemię;'

A.Kopkow

-"Słoń"

986.

1987.
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Izabel la CYW:nfSKA
Zdolny

<D

reżyser młodego

pokole nia, z dużymi ambicj ami
i głośnymi rezulta tami prowadziła przez trzy sezony
/1970 - 72/ T.im.Bogusławskie.go w Kalisz u, gromadząc wokół
siebie grupę młodych aktor6w i re!yser 6w. Sprawdziła się
jako rzutki , energic zny organi zator 1 dyrekt or, dbający
przede wszyst kim o efekty artysty czne i ich ogólno polski
rezona ns, co wpłynęło także na zainter esowan ie teatrem
w samym Kalisz u. Cechuj e ją duża łatwość nawiązywania
kontak tów z ludźmi, energi a i konsek wencja w realiz acji zamierzeń i inicjat yw. Przed objęciem dyrekc ji w Kalisz u
reżyserowała w teatrac h w Białymstoku, Warsza wie, Nowej
Hucie i Poznan iu m.in. ,. Dozorcęl\ Pinter a, ,,szklaną menażerie11
1
J
William sa /T.Współczesny/, W sieci ł Kisielewskiego, !lektrę ,,
\)
jł il
Sofokl esa. W Kalisz u m.in. , ~oralność pani Duleki e3,
Ioh
1
czworo \' Zapols kiej, ~mierć Ta~łkina Sucho3fo-Koby lina.
\\
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