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Z „Expressem• przy pół czarnej 

bcSZofia Rysiówna 
C 

OKAZ -..dej obok wiei• 
kich ln-nlsacjl aa 1cenę 

- trafia~ monodram„. W 
cąm Pani apałnlje łe1I 
wzrolł alaleresowanla 

Tułrem Jecłneso Aktora! - p7WDJ 
makomlł\ aktorkt, z.n, ~16wa" 

- InacaeS odpowie widz, lJlaenS -
u.pewne - aktor. Dla publlcsnołcl, "* 
dzę, to atut obcowania a tekstem -
jeśli lnterea!ljllCY - bes teatralnej ram· 
py. Aktor prezentuj11cy monodram lita.le 
si-i w taklm apel<taklu po prostu jed• 
nym s dfalo1Ul11cych, jakby przedmów• 
~ w rozmowie o sprawach, które mot• 
na dyskutować w ehwfl41 po zamUkn1ę
oiu oklasków. Dla aktora - to sZAnsa 
p~~wlenla nrolch aatnte"'1owań. 
racji, motllwołct warsztatu bez ucie• 
kania 11• do czyjejkolwiek p1eC%y. 

- Sama Pani nadto. .l\tra •• łel 
formnlJ' teatru" 

- Istotnie. Przt!d laty przygotowa· 
t11m monodram Brylla „tycie", nie 
tak dawno - poemat Grochowiaka 
,.Allende". Przyznam szczerze, te 
nie często zdarza ml się napot1'.a~ 11· 
teraturę, która zajęłaby mnie na tyle, 
by z niej skomponować spektakl. 
Chelat ..• może się mylę. Na tegorocz· 
nym X Festiwalu Teatrów Jednego 
Aktora we Wrocławiu obejrzałam kil· 
lta arcyinteresujących spektakli. 

- Była Pani pn:ewodnlc~~ jury. 
- Tak. I przeżywałam ten swój sę-

dziowski debiut z ogromną ciekawo
ścią, jako widz właśnie. Trzy najcie· 
kawsze spektakle: J. Hejnowicza. 
W Kornasy i J. W. Krzyszczaka na
grÓdzillśmy jednomyślnie. I żałuję, 
te na razie tylko Wrocław je oalą
dał. 

- ~ nie ._.si Pani, te ta teatral
na młodzlet. po~ Ile a po
~łków ltarie17 na trudn11 fonnulfl 
monodramu, jall l'lb'bJ' lnlt!ftJ' •117 
na zamlU'J'T 

- A e6t w ł)'m .aeaot ~ Q:lon
na powiedzieć, t.e nawet klllran„ełe 
nieudanych prób pn:eataJ• lic Uczyć 
wobec 'ednej tntere1u,11cej. Nawet lełll 
Jedynym atutem aktora jelt widnie ta 
ehęć pokazania własnego apektaklu -
fest to atut największy. A cót ma zro
bić miody człowiek. statystujacy prnz 

rłJlll•l'illB~ata w teatru. aktor, llt617 eo Wieczór 
powtarza: „Konie zajecha?y"T Jdll zde· 
cydował si• na wybór I opracowanie 
tekstu, robi to na pewno a potrzeby 
działania, dlalosu • widzem, • 10~ u
mym. 

- Dotknęła Pani łemała·nekł: wy
korąsłanl• llaclr akłorlklcb w łea
łn:e. 

- Katdy z nu kiedyś tego do· 
świadczył. I nie jest tajemnicą, że 
reżyserzy niechętnie widzą nowe 
twarze, z reguły dokonując wyboru 
według przypisanych aktorowi ety
kiet. Latwiej jest zaangażować spraw· 
dzonefO aktora. Kto więc tym „no· 
wym" da szansę? Szukają jej sami, 
1.akże w Teatrze Jedneio Aktora. 

- Tak sit jakoł składa, le ta wro
cławska Impreza, ebŃ • randze oról· 
nopolskieJ, pozosłaJe w dułej mierze 
prze:tyclem dla kilkuset widzów 
uczuplej PIWDICJ' Swłdnlcklt!j. 

- I te10 Włatni9 ... lllO" poJ11d. 
Myślę, te ten testiwal powołany przez 
ZMS przed 10 laty, jest nledoeentony. 
Przez animatorów tycia Jrulturalnego, 
kierowników klubów, domów kultury. 
Spektakle 01"1'.TA li\ konkret"ll ofertą 
s.rtystycz.n11 I ldeow11. Ofe~ szalenie 
przystępn11 I 1kromn11 organizacyjnie, 
a nader wartośclow11. Dla tysięcy Wf· 
dzów - szanSłl óbcowania s teatrem ty· 
wym, takte 1 tam, Idzi• ntcdy nie do· 
tr7e wielka 11cenL 

- Słowo o poafeałłwal•W)'eb 1pra· 
wacb: w tym ron aCZt!lłnlcąla Paul 
w słotnym statu lnlłJ'lału Aktora 
podczu Sezoaa Teatru Narod6w. 

- Wokół prac Instytutu, wokół &a• 
mego Grotow11kle10 narollło t)'le mitów, 
te łrudno byłoby je tłumaczyć w jed• 
nym zdaniu. z ubolewaniem czytałam 
w prasie kulturalnej niektóre komen· 
tarze I uw&11 na ten temat. Te pn:ed· 
wczesne ł pochopne 111dy mo111 wpro
wadzić wiele niepotrzebnych nieporo
zumień. utrudnić 1 tak trudn11 1prawę, 
!•kil Ili poszukiwania Grotowskleco. 
Nlezaletnle do cze10 Grotowski dojdzie 
- je10 prace zmuszaJ11 stale do no
wych przemyśleń, Nawet teatr zawodo
wy - przyznając •l~. lub nie - s tych 
doświadczeń Grotow11kle10 czerpie. Sam 
stał był - najogólnieJ mówiąc - włel· 

przygod11 lntelektualn11, cyklem 
potkań, których ld941 tworzyło bezln· 
resowne poszukiwanie kontaktów ml..
zyl!Jtkkłch. sztuka, teatr 111 prz..:ł 
>0wołane do budzenia naauso a 
-D~„O. tpeG 


