




" 

I ___ ,,/ 

Foye;Teatro.Ka.trµenka. i<:;;;'L"T)l, ki'ika'telcwiz]i, s~n, tłumy 
- Nasz teatr istnieje jUi siedem lat, ale ż.adna z wcześ.m(~js:z:yciti,pre
miernie bym tal<®?Ukcescm - mówi Emilian Kamiński. agrali

śmy lo przedst~~e cztery razy i cztery razy z rzędu były owatje 
na stoją~o.To~:~~Ia.j we 7.darza. 

l .,Don Kichot z Kamienicy" ma podty4 

tul" ińskiego". Na scenie - remont: rnsz· 
towania, hetorńar~kl'ęd! się ospali robotnicy. Wchodzi Kamiński. 
Zapłakany akror pl'Qf,.uje wcisnąć majstrowi z trudem uzbierane 
4 tys. zt. łapówki Prost by pozwoli! mu zagrać jeszcze jeden spek
takl, zańi.m„nvaniacy", wspierani przez byłych oficerów wywiadu 

PRL, zamieniąjego teatr w burdel. N\ajster, c7kiwiek prosty, ale ho

norowy, odmawia. ,,Jak żeśmy zamykali kifłuZ\l rogiem, też chcieli 

jeszcze jedert~eaQ$",adp<Jwiada (to aluzja do .h.ieismiejącego już 
kina F " uliqy. 

Trz)I .tiPdano. że t:rtillian,Ctniński może srra -
cc swój bowiem w kan~ zarLądzanej przez 
wspólnotęfi':)ile:s~wą,a ta postanowiła sprtedaćczę.<ić bud}'llku 

(w tyrn;po~cnta zajmowane pr-1.ez scen~ł ~półce biznesmena 
Adriana ActQrdi~K':rawt\1. - On lawiruje wśró ;paragrafów praw

nych jak owsik,aJeja:r;rm się nic d;un- zapewnia Kamiński. Znany 
aktor i teźyserrrl:oze liczy< na solida mość wid.-:ó~v, ma też przychyl

ność władz miasta. Sprawą już zajęly się sąd i CBA. 
Katniń.-;kl.parli ofiarą patologii przcksnalcet'l własnościowych 

o tym w swoim pnedstawicniu. Nie on 

się zmierzyć z kłopotami. 

BEZ l ,.1!,~l~~\l ~tLOPl 
Toma~?Jłl.'.amlaR;.zaf~ciel i dyrektor artystyczny Teatru IMKA, od

wołał vviębzu~speftakli zaplanowanych najesieó tego roku, na

wet"tt'„,1e!frrttne"ptżez puflti~„tJ7.ienniki" wg Gombrowicza 

i „Kwartet". -Podjęliśmy trudne kroki związane z restrukturyzacją 

zespołu. Robimy wszystko, żeby uratować naszą scenę. Niestety, bez 

wsparcia sponsorów nie prletrwamy. Na działalność potrzebujemy 

co najmniej 3 mln zl - apelował. Wyglądało na to, że teatr z koń

cem grudnia zostanie zamknięty. Na szczęście znalazł się hojny dar
czyńca. który w ostatniej chwili go ocalił. IM.KA nie znika z mapy 

Warszawy, a.le repertuar zostanie okrojony. 

- Doskonale rozumiem te problemy - mówi Maria Seweryn. 
Kieruje Och-Teatrem, założonym, podobnie jak Teatr Polonia, przez 

Fundację Krystyny Jandy na rzecz Kultury. - Parę razy traciliśmy 

płynność finansową, popadliśmy w milionowy dlug, bo byliśmy 

źk zarządzani. Już z rego wyszliśmy, sytuacja jest stabilna, ale na

dal nic mamy rezerw fmansowyd1. Pracujemy na ohągio. Urlop? 

Nic znam tego słowa. 

- Wlasny teatr to pot i łzy - mówi bez ogródek Micha! Żebrow
ski, współwłaściciel i dyrektor Teatru 6 . piętto (wspólnie z Euge

niuszem Końnem). - Za każdy błąd placi się z wJasnej kieszeni. To 

bardzo bolesna kara. 

\ l E \I \ .J \i\t ;.,JEBI E? 
- W Polsce istnieje już 100 pryivamych teatrów -- wylicza Doro
ta Buchwald, dyrektor instytutu Teatralnego w vVarszawie. Za· 
stm~ga, źe tym mianem przyjęło się określać teatry oicpaństvvo
we. 1ymczasem w Warszawie prywatne w 100 proc. są tylko dwie 
sceny: Teatr 6.piętro oraz Teatr Studio Buffo. PozostaJe ro funda

cje, które korzystają z rozmaitych. dotacji. Nie chodzi o wielkie 

sumy. Na przykład teatry Krysty-
ny Jandy ;v tym roku otrzymały 

84 5 tys. zr w ramach programów 
operacyjnych iVlinistcrstwa Kul
tury i DLiedzictwa Narodowego, 

a koszty ich działalności sięgnęły 

kilkn milionów złotych. Karolak 

założył Fllndację Odkrywcy Wy

obraźni, Kamiński - Fundację 

Atut, wspieraj.-i.cą twórcze inkja

tyivy teatralne. Obaj nie kryją, że 

służą one m.in. do pozyskiwania 

grantów. Bez pomo<.y sponsorów 

żaden teatr nie przeżyje. To roz

rywka elitarna, ceny biletów są 
stosunkowo niskie, a koszty pro

dukcji spektakli- wysokie. Teatr 
najwięcej zarabia, kiedy nie pra
cuje - stychać za kulisami. 
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Zatem: co każe aktorowi, który mógłby wystę

pować na na,ilepszych paó.stwowych scenach albo 

mieć status gwiazdy filmowej. tak ryzykować? 

Krystyna Janda. mówi, że otwierając własny te

atr, zagrała o siebie. Wcześniej była filarem Teatru 
Powszechnego, pracowała bardzo dużo, a mimo 

to nie miala swobody wyborów artystycznych. Jej 
droga zawodowa zależała od innych. To ją uwie
rało, kłóciło się z jej ambicjami i temperamentem. 

Emilian Kamiński, kiedyś związany m.in. z Te
atrem Narodowym, Ateneum i Powszechnym, 
wspomina, że pragnienit."TTI o wla~nym teatrze za
razi! go Tadeusz Łomnicki (założył Teatr na Woli 
w 1976 r.}. - Zawsze dużo grałem, ale nie d1cia łt:m 
do końca życia być czlowiekiem do wynajęcia. Bra
kowa to mi wolności i postanowiłem sam ją sobie 
zafundować- mówi. Znalazł ponadstuletnią ka
mienicę przy al. „Solidarności" w Warszawie, któ
ra przed wojną należała do bogatego żydowskiego 

handlarza skórą Miszy Roga (potem znalazła się 
w granicach getta, została zniszczona, straciła naj

wyższe piętra i oryginalną fasadę). Kamiński przez 
pięć Lat przygotowywał się do remontu, gromadził pieniądze i ma

teriały. Dzięki jego wytrwałości i funduszom unijnym powstal teatr 

BEZ PO:~IOCY SPONSORÓ''r 
ŻA.DENTE1\"fRNIE . 

PRZEZ1(JE. TO ROZR\7'\1KA 
.,; 

ELIT~t\llt'\'~.\, CEN1T BILETO'\V 
S~\STOSUNKO\\rO NISKIE, 

i\KOSZTITPRODUKCJI 
SPEKTA.KLI - V\rysoKIE. 

{ DZIAŁAM ZA RULISllłI } 

MICHAŁ ŻEBROWSKJ 
Przekom)f(>. ze Teatr 6.piętro te równ:ez 

oot i tzy. Ze otędy oraci sn;; z '.vtasne1 
kies11;rn, a to bardzo bc!esna Kira. 

i sąsiadujące z nim bi

stro Nasza Warszawa, 

urządzone w miejscu 
dawnej kawiarni. Mi

cha1 Żebrowski też 
przyznaje, że marzył 

o tym, by grać to, co 

chce, a nie to, co mu 
każą. - Jedni ucieka
ją z korporacji, a inni 
spod skrzydeł despo
tycznego dyrektora 

- tlumaGy. Maria Se-
weryn mó~"i podobnie. - Własny teatr to poroys! na życic. W ten 
sposób spełniam się zawodowo i zachowuje; niezależność. To dla 

artysty bardzo ważne. 

Z \ \ ·1 \1 ELF \ GHOSZKA 
Jerzy Gudejko opowiada, że wpadł na pomysl własnej sceny ty1-
ko dlatego, że pewnego dnia zapornniat pnyjść na spektakl. Gral 
wtedy Elfa Groszka w „Śnie nocy letniej" wystawianym w jed

nym z państwowych teatrów: Kiedy to sobie uświadomil, oblał 
się zimnym potem. Gotów był pokryć straty za odwołany spek
takl. W teatrze dowkdzial się, że przedstawienie poszlo, tyle ie bez 

Elfa Groszka. Skoro takie rzeczy się dzieją, muszę szukać innego 
zajęcia, pomyślal. Na sztuce teatralnej zaczął zarabiać jako jeden 
z pierwszych . .Już w J 989 r. założył Agencję Aktorską (najstarszą 
i największą taką firmę w Polsce). 10 lat później wystawił „Mor
derstwo w hotelu". - Spektakl by! wielkim sukcesem, graliśmy go 

przy pclnych salach w Warszawie i Londynie - wspomina Karol 
Bytner, dyrektor Teatru Gudejko. Od tamtej pory regularnie pro

duk-ują sztuki teatralne. Nie udało się tylko raz, z musicalem „Nie 

ma Solidarności bez miłości". -Ten tytuł odstraszał publiczność 

, - ttumaczy Karol Bytner. Bardzo szybko zszedl z afisza. Za to „Golo 11111 i wesoło" miało 800 przedstawień, od premiery ;vłaśrrie mija JO lat 
[ i nadal bije rekordy popularności. Spektakle nawiązujące do tele-
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TOMASZ KAROLAK 
Zair.zyc;c:•; Dv1eklor :::r:ysr1cznv Tearru 

!ti.·!~<.;\ rus1al pcd1ąć trudn& kick! 
Z'Niązane z •·esr•ukturf;:&qą ze:;cotu 
VV'::..~1st.l\o po to by ratowa;,'.; scenę 

wizyjnego serialu .,Ranczo" też okazały się hitem. „Smak J1.-1am
rota" i „Cud medyczny w Wilkowyjach" wystav;iono już 600 razy. 

To lansowanie mniry, zżymają się laycycy: Szlagiery „prywacia
rzy" nazywają „komercyjną chałą", a występujących w nich aktorów 
„ostatnim sortem serialowych grajków'·. Co prawda, to prawda. U 
Kami!'J.skiego w „ Testamencie cnotJiwego rozpustnika" wystąpila se
ria.Iowa gwiazda Kasia Cichopek. w „Dziwn<;j parze" Teatru Gudejko 
- Cezary Żak i Artur Barciś, a u Żebrowskiego w „Zgraj to jeszcze raz, 
Sam" -- skandalista Kuba \'\'ojcwódzki. r co? Spektakl miał kompict 

550 widzów 150 razy! Wystawiona na tej samej scenic „Edukac:ja 
Rity" z Piotrem Fronczewskim i Małgorzatą So
chą (np. „Na Wspólnej") zgromadziła pełną wi

downię 1 OO razy. To znaczy. że się podoba. -Teatr 
jest dla widza, musimy sz.:inować jego gmt, bo to 
on jest naszym prawd1iwym mecenasem- rn<iwi 
Kamiński. - Poza rym, nie przesadzajmy, przed
stawienia powinny budzić emocje, rozwijać in
telekt, kszralwwać gust, ale też mogą po prostu 
bawić, dawać nadzieję na lepsze jutro. 

TE\THYZDtSZ ·\ 

Przed laty Joseph Papp, rC'i.yser z Broadwayu, 
zdradzil mu, na czym polegi.1 sukces jego teatru. 
„Mam dwie sceny - matą i dużą_ Na dużej grnm 
lekkie komedie, na małej- poważne sztuki. Tym 
sposobem zadowalam róine gusta, a duża scena 

zarabia na ma.tą". Kamiński poszedł tym tropem. 
Jego Teatr Kamienica to nie jedna, ale trzy sceny 
(Oficyna, Parter i Piwnica Warsz.a) z widownia

mi, które mieszczą od 340 do I OO os<ib. 
Każdy z warsLawskich teatralnych „prywa

ciarzy" ma inną receptę na przeżycie. Gudej
ko robi przedstawienia dla mas, nie ma wła
snej siedziby, nieustannie podróżuje, bawi całą 
Polskę i Polonię z,1 granicą. Żebrowski urządzil 
się w PKi.N, w 5ąsicdztwie Teatru Dramatycz
nego i Teatrn Studio. Fumlacja Krystyny Jandy 
na rzecz Kultury zagospodarowała zabytkowe 
kina. A Tea.tr D\1KA jak można się domyślić. za
jął przedwojenną siedzibę YMCA (Young Men':; 
Chris dan Assodation - Związku Chr1.eścijal'1skiej 

Mlodzie7.y lv1ęskiej J. - lVtiejsce ma znaczenie, tę
a tr musi mieć du~zę - podkreśl,1 Maria Sewe
ryn. Hol Kamienicy zdobi makieta przedwojen
nej Warsza'vy. - Pokazuję widzom, kt<irzy do nas 
przychodzą. w jakim pięknym mi<;jscu żyją - 1 tu
maczy Kam.i fiski. warsz.a wiak od pokoleń. - N aj
ważniejszy jest zachwyt - zgi.ldza się Żebrowski. 
- Nie ma zachwytu. nic ma biznesu. 

B[Z STR\Ż \hJh\ I PEIU 1'. \H.Ek. 
Lud1ie z pasją. którą chcą osiągać wielkie cele, potrafią zachwy
cić. Teatr IMKA od począt.ku szuka czegoś więcej niż bez:re!kk'iyjnej 
rozrywki. To scena elitarna, dla wprawi.onego widza. Proponuje wy
bitną literaturę. stawia ważne pytania, prowokuje do przemyśleń. 
Pokazuje spektakle najlepszych polskich reżyserów: Mikołaja Gra
bowskiego, Mai Kleczewskiej. Krystiana Lupy, Moniki Strzępki. Na
leży do najczęściej nagradzanych. choć jej roczny budżet jest o polo
wę niższy niż ten, którym dysponują najmniejsze teatry publiczne. 

- St.a.le poszukujemy nowych sponsorów, każdą złotówkę ob
racamy trzy razy, zanim ją ;yydatny 

KRYSTYNA JANDA 

Jego Kamienica to prawdziwie micszczaflskic ,-Fcdo w•slJS!K;n~ oo te. uy rnie~ swobccQ 

miejsce, ·wystawia komedie, dm maty. nawet spck- c.vLor,Jw srtyst;cznyci' 

takle misyjne: „Wroniec", przedstawienie o stanie 
wojennym, „My, dz.ieci z dworca ZOO" - o problemie narkomanii 
wśród mtod1jeży. 

- Teatr to szfochemy biznes, ale jednak biznes. Musi zarabiać 
- przyznaje Kamiński. On i jego rodzina z tego żyją, podobnie jak 
kilkanaśde irmych osób, które zatrudnia. 
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{DZIAŁAM ZA RULISAMJ } 

MARIA seWERYN 
Pr:vzna1e. ze Och-Teatr oarę razy, ~raCi! 

prynnosc finansową Dziś Sy1uacja 
jest stabilna, aie nadal n:e ma rezerw 

~iransovvych 

JEDNI l JCIEKAJ.i\Z KORPOR!\CJI, ~!\INI'.l SPOD SKRZ11>EL 
DESPOTYCZNEC.O D!'.REKTORA .. 'VL!\S~\ł~TEA1„R Tll . ~ 

POMYSLNi\ZYCIE. NA TO, BłTSPELNlilC SIĘZL\.,VOD<)W'O, 
. . . ,,, ~ 

Z1\Cll(),,7UJ.A.C l\IEZUEZNOSC . ... 

- przyznaje Karolak. Ale nie żałuje . Zanim podjął decyzję o otvvar

ciu Teatru IMKA. zetknął się z kilkoma stolecznymi teatrami. To 
jednak nic były sosy, w których chciał się znaleźć. Stworzył \.\rięc 

inny sos, swój własny; i ten mu odpowiada. A pieniądze? Zarabia je 
w telewizji. Inni działają podobnie - nie utrzymują stałych zespo
łów. Aktorów, reżyserów czy scenografów wynajmują do określo
nego przedsięwzięcia. Nie mają na etacie buJetovvych, strażaków, 
garderobianych i perukarek. Na takie luksusy stać tylko teatry pań
stwow<.\ uważane za instytucje misyjne, które wystawiają ambitne, 
często deficytowe sztuki i z tego powodu mu-
szą być zasilane kilkumilionowymi dotacjami 

w stolicy- Teatr Studio Buffo. W 1992 r. założyli go reżyser Janusz Jó
zefowicz i kompozytor Janusz Stokłosa . Zdecydowali się na ten ruch, 
bo nic mogli znaleźć sceny, która wystawiłaby ich musical „Metro". 
Tymczasem spektakl odniósł niebywaly sukces, jest grany do dziś. 

Do czcrwrn 2015 r. "-'YStawiono go 1900 razy! W kategorii musicalu 
to z pewnością rekord Polski, a i w skali europejsldtj niezły 1v1'Irik. 

Producenci z West Emh1 i Broadwayu dochodzą do wielkich 
majątków. - U nas też można - zapewnia Gudejko. i przytacza 
nazwisko biznesmena Wiktora Kubiaka, który pod koniec lat 90. 

znala1J się na li~cie najbogatszych Polaków. To 
JERZY GUDEJKO on był producentem i inwestorem wspornnia- · 

samorządóvv. 

Jednak ten podział się zaciera . Teatrowi 
IM.KA trndno odmówić ambicji, Teatr Polonia 
też proponuje klasykę, a Och-Teatr każdego 
lata stawia na działalność non profit i wyStCi
puje w plenerze. Misja? Jak najbardzit~j. Z kolei 

teatry publiczne, próbując gonić konkurt'Ilcję, 
proponują komedie i angażują aktorów „zna
nych i lubianych", z seriali telewizyjnych. 
- Janda, Karolak, Żebrowski, Kamiński sta

wiają pod znakiem zapytania stare struktury 

W;x>dl r,1 pomysł wtasrie1 sceny '\1ko 
dlatego, ze pewre-;io dnia raponn,al 

przyjść na spektakl Uznał wl!2Cy, te poa 

nego „Metra" . 
Rzeczywiście, prognozy dla teatru są dobre. 

Frekwencja rośnie z każdym rokiem. Nowi wi

dzowie to często ludzie młodzi, dobrze wy
kmakeni, których znudzifa ogłupiająca tclevri
zja. Są już urządzeni, mają samochody i pel:ne 
lodówki. Teraz wypada gdzieś się vvybrać, :zo
baczyć jakiś spektakl. PrLybywa też chętnych 

do wejścia w teatralny biznes. Aktorzy nie v..'i
dzą już niczego niestosownego w mariażu pie
niędzy z kulturą. Sponsorzy tea.rrów Krystyny 
Jandy mają „własne" fotele na widowni. 01.na

kowane ich. nazwiskami. W Wielkiej Brytanii 

czy USA lokowanie pieniędzy w sztukę teatral
ną ma długą tradycję . I jest powodem do dumy. 

U nas też staje się modne, bo sponsorowanie 
teatrów nobilituje. Eł 

- ucina lvlaria Seweryn. 

PEL\A f,()Df)\\ hA. 
\VL\S\ Y F<HEL 
To, że nurie być inaczej, udowodnił już pierwszy 

po wojnic i przez wiele lat jedyny prywatny teatr l_ 


