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Z okar~ t.fięchynCJfOdo· 

wego Dnia Teatru poprosi· 

liśmy o wypowiedź znanq 

aktorkę Teatru „Wybne· 

ie", laureatkę konkursów 

Teatru Jednego Aktora, 

przewodnic:zqc:q Zarządu 

Gdańskiego Oddziału 

SPATiF, HALINĘ StOJEW· 

SKĄ. 

- Od stycznia br. objęliśmy 

f1owy loka l Zarządu Oddziału 

SPATiF przy ul. Mariaokiej w 

Gdańsku. To świ etny punkt -
Moriooko powoli przeksztoko 

się w skupisko artystów. Po a
daptacji pomieszczenia chce.my 

stworzyć tom klub dla środowis· 
ka teatralnego Wybrzeża i brat
nich zw1ąrków twórczych. To pier 
wsza sprawa, która nam obec 

nie leży no sercu. 

Chcemy następnie w peł.ni po
przeć inicjatywę sekcji teatralnej 
GTPS - założen ia w Gdańsku 
teatralnego archiwum, ośrodka 
teatralnej dokumentacj'i. Tea 
tralia niszczeje, giną - należy 
ie zachować, a następi'lie stale. 
~ystematycznie uzupełniać 
Szczegółowy projekt takiego o
środka został już zresztą opubli. 
kawony w „Glosie Wybrzeża". 

Dalsza sprawa. którą chcemy 
się zająć, to alarmujący brak 
dopływu kadr technicznych do te 
atru, datujący sie od zl ikwidowa 
f1 ia liceum techonik teatralnych w 
naszym województwie. Widzimy 
no razie drogę wyjścia w stwo-

rzeniu w naszych szkołach tech
nicznych specjalistycznych klas. 
Tam kształciliby się technicy te
atraln i I modelatorzy nawet dla 
całej Polski północnej. W dal 
szym etapie postuhrjemy powo
O'T1ie oddzielf1ego liceum tech
nik teatralnych. 

Zm iana struktury teotl"U, za
równo od strony artystycznej, jak 

Teatr u progu zmian 

i ekonomicznej - to chyba naJ
istotn'ejszy obecnie dla nas pro
blem Z końcem ubiegłego roku 
zlożyl i śmy wladzom memoriał. 
dotyczący zmiaf1 struktury teatru 
w Polsce. zasad kształtowan:a 
się zespołów teatrolnych, statu 
;u dyrektorów, lepszego wykorzy 
stania aktorów w teatrze. 

O tych I wielu innych na
brzmiałych sprawach teatru od 
dawno już dyskutowało się w 
środowisku teatralnym SPATiF 
był pierwszą organ i zacją, która 
wystąpiła z konkretnym projek 
tem zmian. Są szanse, że zmia
f1Y te nastąpią z końcem bie
żącego roku. 

Progn :emy również zająć się 
sprawą warun·ków, w jakich pro
cu.je Teatr Dramatyczny w Gdy
ni. Jest najwyższy czas, oby wo
run1ki te radykalnie poprawić. 

Pełny sulccesem okazało się 
Studio rskie przy Teatrze 

Muzycznym w Gdyni, założone 
jako pierwsza tego rodzaju plo-
cówka _w Polsce przez dyr. Da
nutę Baduszkową. Do tego stu
dium „przyzakładowego" ścią
gają kaf1dydaci z całej Polski, 
aby zdobyć kwalifikacje aktora 
Teatru Muzycznego. Myślę, że w 
dużym stopniu studio to przy
czyni się do poprawy sytuocji 
kadrowej w Teatrze Muzycznym. 
Powstaje nowy, duży gmach dla 
tego teatru - w perspektywie 
najbliższych dwóch lot zespól 
poważnie się powiększy. 

I wreszcie - problem praw 
twórczych dla aktorów. Od lot 
występowaliśmy o przyznanie 
tych praw ludziom teatru. Obec
n~. w myśl projektu regulomfnu 
Zarządu Głównego SPATiF, pra
wa twórcze będą przysługiwały 
również artystom teatru. Wy)a~
f1ię to A'!O przykładzie: firmo ,.Wi 

produ.f<u}e obecnie tzw. ko. 

sety dźwiękowe, zawierające !'a
gronio recytacji fragmentów 
ról (w przyszłości będq to rów. 
nie! „videoka sety" dla TV). W 

obeoo}'ITI sto r.ie rzeczy wykooow

cy - aktorzy są honorowani Je· 
dnorozowo za tego typu nagro,
f1ia. Z chw1łq uzyskania praw 
twórczych aktorzy ci otrzymywo«! 
będą pełne tantiemy. 

Moja obecna praca w tea. 
trze? P;zygotowuję się do pre
miery sztuki Crommelyncka „ A. 

niol i czo rt" w reżyserii S. He
banowskiego, mam tam mtere
sujqcq rolę. Występuję w „Te. 
otrze osobnym" Mirona Biało

szewskiego (muszę dodać, ie 
jest to pierwsza prezentacja u. 

tworów tego ciekawego poety 
no scenie zawodowej), grom 
również w „Snie" Kruszewskiej. 

Jeśli idzie o monodramy, mam 
:ibecnie w repertuarze „Fanto
my", dokonaną przez siebie a
daptację książki Marli Kunce
wiczowej i niejako dalszy ciąg 

tej sztuki, również adaptację, 

zatytułowaną przeze mnie ,,Plq. 
czą się czasy, miejsca, nagrody, 
klęski". 

Jaka,., prem ierę obecnie przygo 
towujff w formie m0f1odramui 
Jeszcze nie wiem - przystępuję 
do pracy nad kolejnym mono
dramem tylko wtedy, gdy w 
lekturze lub w życiu ootrofiom 
na fakt, który mnie na)głębiej 
porus.zy, zafascynuje. 

A na razie czeka mnie wyjazd 
z zes.połem Teatru .,Wybrzeże" 
no występy w Warszawie w 
gdańskiej Panoramie 30-lecia, a 
w moju - no Festiwal Pols.kich 
Sztuk Współczesnych. 

Czego życzyłabym teatrowi w 
dniu Jego męta? Aby te prze. 
mia.ny, które moją nasz Motr 
spotkać, były naprawdę twór
czymi, aby umocniły s.połecmq 

funkcję teatru, zdobyły dla nie
go nowych widzów. współtwór

ców scenicmego dzieło. 

Notował : 

TADEUSZ 


