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TlATRAlNl PRZYGODY MARII MAJ
najciekawszych oaktorskich tegorocznych Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych była mło
da aktorka miejscowego Teatru im. Norwida, Maria Maj.
Pokazała się festiwalowej publicxności w dwóch makomitych kreacjach: jako Leodamia w dramacie Wyspiańskie
go Inscenizowanym przez Henryka Tomaszewskiego oraz jako Ewa w autorskim spektaklu utalentowanego jeleniogórskiego reżysera, Krystiana
Lupy. Dała próbę doskonałe
go operov.łania· głosem i środ
kami ruchowymi. Stworzyła
szezególnie zaś - znakomite
kreacje dojrzałe, głęboko ludzkie, poruszające. Podczas tegorocznego festiwalu była już
go.ściem w przedstawieniach
Teatru Im. Norwida. Od bieżącego sezonu związała się na
stałe z opolskim Teatrem im.
Kochanowskiego.
Jedną &
sobowości

- Przypomnijmy
pierwsze
Pani kroki w zawodzie aktorskim...
student:lta łódzkiej
teatralnej, ale DO roku
zrezygnowano ze mnie. Nie
walczyłam o szkole. ale też nie
1
zrezy.!(nowalam z teatru. Przez
pieĆ lat terminowałam w łódz
kim teatrze lalek „Arlekin". To
bvta bardzo dobra szkoła zawodu. Wśród u.!«vtvch za parawanem lalkarzv. ?>racui<1cvch dla
teatru niemal anonimowo. nauczyłam sie p0korv i skromnosct: a·le nie lalki miały przynieść .mi oelna satysfakcje. JW:
DO el?ZalTlinie eksternistycznym,
iako oelnoPrawna aktorka-lalkarz. 1POStanowHam zaryzykować w
teatrze dramatycznym.
Pomvślalam o Jeleniej Górze.
N'a orowincii w:<-zedzic brak aktorów. a interesowała mnie ogromnie twórczo~ć Henr.'-ka 'To-

Byłam

szkoły

ma•zew.<ekie!!o -

usl'vszatam.

Leodamia

- Z Pantomimą
powedrowala Pani
nież

do

łak

zaczęła

ię

Pani pa-

roletnia wspólpracr. z naszym
wybitnym reżyserem i choreografem, przeradzając ie z czasem w piękna ł>rzyjaźń iawodowa ·~
1

- A zarazeir. prawdziwa tascynacja Henrykiem Tornaszewskim

ua '' ysłępy zagraniczne,
lekwlm i Wenezueli?

Nim wzięłam
udział w
tym tournee z , „Don Juanem"

że

bedzie · orzve:o~owvwał ·oektakl
z ieleni<>l!órskim zes'POlem ...
-- J

Wrocławslu1
zresztą, rów-

Moliera w Inscenizacji Krzy~ztota Pankiewicza. występowaliśmy z teatrem jeleniogórskim
na fe<tiwalu w Caracas. Grallśmv w tamtt::Jszvm Teatrze Narodov."Yll\. Pamietam. którei;ioś
dnia. pcimy'lalam sobie. iak
bvłobv cudownie. i?dvby mOi?la
tam wvstaąić pantomima Henrvka Toma;;zew:<k!esto. Marzyłam o t--m. by t;i cudowni Wenezuelrzvc.v _ zakochani w ruchu. te•kniacv za ~fo;konałościa
formv. sami - tak bardzo ŻY-

w

przedstawieniu HenTyk.a
1'01. Lessek Stnelee

ta:ka

wsoQlpra~

i~.

że

ZdarZYło

sie

K~lmierz

Karabasz
ooszukhval nowYch twarzY do
filmu telewizyjnei;io „PrY'Zll1at"
i w paszukiwaniach SwYCh dotad rÓ~ież do mnie. Po zdieciach 'Próbnych żac:z:eła sie dla
jedna cudowna
wielka mzy.!(oda.
iak zawsze poletia.iaca tn"Zede
wszystkim na radości poznawania

mnie

lesuze

wooółpraca i

ciekawvch i serdecznvch ludzi. I to POZO!ltało we
mnie na trwale z moietio soot-

nowvch.

kania z filmem': bo sam debiut
filmowv nie wypadł chyba na.ileoiej, byłam w filmie now1-
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tOrÓW, a inte.resowala mnie ogromnie nvórczocić Henr 'ka 'Toma•zew~k:ie20 usl'vszalam. że
bedzie · orzvl!otow""'ał pektakl
z ieleni()l(órsklm zesPOłem._
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do l\lekwlm i Wenezueli?
-

Nim

wzięłam

udział

w

tym tournee z ,„Don Juanem"

llfoliera w !111 cenizacJ: Krz:vszto:ra Pankiewicza. występowa
liśmy z teatrem jelenlogórskim
na fe<.!iwaJu w Caracas. Graliś
- J łak zaczęła się Pani pamy w tamteJ.sz:vm Teatrze Naroletnia w półpraea z na~zym
rodoV\.-ym. Pamietam. któr~oś
wybitnym reżyserem l choreodnia. oomy'Jatam sobie.
jak
grafem. przeradzając sił'i z czabyłoby cudownie. iidvby m()l(ła
sem w piękna przyjaźń iawotam \\TVsta1;1ić Pantomima Hendową '?
rvka Toma:zew•k!esio. 'Marzy' łam o tirm. by ci cudowni Wenezuekzvcv - 7.itkochani w ru- A zaraze-rr. Prawdziwa taschu. te<tmlacv za do;konałościa
c\·nacja Henrykiem Tomaszewformv.
sami - tak bardzo żY
. kim \'\"'Paniał;:m ar 'l'ta i
wiotowi i natura.bi. a PTZ:V t:vm
·1·-Pan:ałvm · CZf<.•Wi< klem.
Było
lo rz cz,-wi•k1"' i~!tieii naclr..vv- ' tak \'1-rnżllwi na P<>ezie i mtst:vke: żebv oni
włafole
moi:?ll
czajne zrządze:nie losu. W 1972 r.
zetknać . ie z moim ukochanym
zaczynała~
pracę
w
Jeleteatrem
Henryka
Tomaszewniei Górze itie ''i€1kim epizosltieiro. Tvm wiek<ze bvlo modem w „L~endz!e" \\'yspiań
ie
l"Zczeście. że wraz z wizyta
skie20 w re2:yserii Toma~zew
Pantomimy
Wrocla·wskiei
w
<kicgo i końci:e - sn-ając role
Cara<:as oowróciłam tam I ia
tvtul<>wa w „Protesila.sie i Leow szere~ach tego znakomiteiio
damii"
również Wvspiań
zesoołu.
skieiio i Tomaszewskieiio. A
\'\"V'Steoowałam

Przecież

także

I

1v 'l>OZOIStałych ieiio inscenizacjach. prz°vqotowanych w Jelenie; Górze: w „Peer Gmcie"
IQsena. w ..Snie nocy letniej"
Szekspira oraz w „Androklesie
i lwie" Sha>1·a: a wreszcie i to była naiwspanial~za moja
orzvl!oda teatralna miałam
g<J6cinne wy teoy w
zesoole
Pantomimy Wrocławskiej. zastepuiac w roll Służacei Ewe
Czekal<ka w• „Przyjeżdżam jutro" Toma;;zewskie!?o.

- Obok oantomimłczneiro, ma
Pani również za sob11, lilmowy
debiut.u?
- Re:!:vserŻV filmoWi konysUja raczej z aktorów jut
sprawdzonvch w :filmie lub
zwiazanvch z teatranµ. w t>Obliżu którvch nracuje ekipa
filmowa. Mv. w Jeleniej Górze.
niewielka miel!śmy szanse na

ooszukhval nowvch twarzy do
filmu telewizyjnego „PrY'Zmat„
i w ooszukiwaniach swvch dota<rł również do mnie. Po zdjeclach oróbnych żaaeła sie dla
mnie Jeszcze
Jedna cudowna
v; półpraca i wielka l>f'ZY.lloda.
lak zawsze l>O)ega.ląca pnede
wszystkim na radości poznawania
nowvch. ciek:awvch i serdecznvch ludzi. I to 'POZ<l6tało we
mnie na trwale Z mojego S'POtkania z filmem': bo sam debiut
filmowY nie wypadł chyba najlepiei. bvłam w filmie nowi,..
ciuszka.„
- A tymczasem. z Jeleniej
Góry docierały do nas echa kolejnych Pani kreacji„.
- Grałam
&p0ro i
chyba
nigdzie indziej nie udałoby mi
sie praoować w tych pierwszvch
latach tak intensywnie. Może .
w innym· teatrze. przyUoezona
wspan!al'vmi osobowo.ściami a~
torskimi, nie mogłabym rozw1nać swojej własnej?
A może
byłoby
wręcz
odwrotnie? Z
oewnościt ied.nak. gdzie indziej
nie miałabym tak dużei!o udziału w tworzeniu teatru. takie!!o W'SPółistnienia w iirupie
Judzi oodobnie myślacych, takiel możliwości partnerstwa 1
wspólnoty praimień. Znalazlam
to wszvstko w teatrze Aliny
Obidniak
wśród
twórców
współpracujących z je!enioeórską seeną i w tym zespole. To
ogromna satysfakcja. Szczególną
radość przvniosły mi sootkania
w pracy z Krzvsztofem Pankiewiczem. Rzadkie i ciekawe doświadczenia
wyniosłam
ze
współpracy z Krystianem Lupą
- mVŚle tu orzede wszystkim o
ostatnim iei!o przedstawieniu
pt, „Przeźroczvsty 'OOkój", który współtworzyliśmy z reżYse
rem na zasadzie kreacji zbiorowej. Krystianowi zawdzieczam
także ukochana moja role Zosi
w „Nadobnisiach 1 koczkodanach" Witkacego.
- Jak wobec łel'o uzasadni"
P,anl deeyZję zmiany teatru?
__; W Jeleniej Górze wszvstko
mi sie Jut &Pełniło. Ozas. w
którym kształtowałam sie i uczyłam

zawodu.

chciałam

za-

chować w oamieci fako ooś wYfa tkowCJ{o, wspapialel!'.o. szcześll·

WCJ{O.
Potrzebowałam zmiany,
by z perspektywy czasu i nowvch dośWiadc:zeń móc prawidłowo ocenić · swó.t okres ieleniogórski, by za nim z.ateisiknić.
Jako kolejny "W moim żYclu
zmak losu ~Y.lełam wiec prooozvcje współpracy ze !!trony
Bo.lldana Cybulskiei;:o i oools!dei;(o teatru. PrzYIS!llla w najwłaściwszym
momencie. Mam
zaufanie do Cybulskie,e;o i do
ludzi,
z
którymi
za~ierza
pra.eować. Są wśród nich mło
d'Zi twórcy, których sootkałam
iuż w Jeleniej Górze: Tadeusz
Nyczak,
Maree!
Koi:hańczyik,
Mikołaj Ckabowski; jest ciekawY zespół aktorski. WszYSrko.
co wiem o tym teatrze. daje
mi »ewność, te iam właśnie
chce być. Takich Przemieszczeń
aktorskich zdarza sie wiele
każdego sezonu i 1est to zjawisko zupełnie normalne. Dla
mnie je<in.ak rozooczma sie nowa fascynująca Pl'ZYeoda tealll'alna„.
Rozmawiał:

PAWEŁ

CHYNOWSKI

. j

