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Z okcuji MięchynOłodo

weto Dnia Teatru poprosi· 

liśmy o wypowiedź znaną 

aktorkę Teatru „Wybrze

że", laureatkę konkursów 

Teatru Jednego Aktora, 

przewodniczącą Zarządu 

Gdańskiego Oddziału 

SPATiF, HALINĘ SlOJEW-

SKĄ. 

- Od stycz.ni<i br. objęliśmy 

nowy lokoł Zorządu Oddz io łu 

SPATiF przy ul. Mariackiej w 

Gdońsku. To świetny pookt -
Mariooko powoli przeksztołca 

~::? w skLtpisko artystów. Po a

daptacji pomieszczenia chcemy 
stworzyć tam klub dla środowis

ko teotrolnego Wybrzeżo i brat
nich zw i ązków twórczych. To pier 

wszo sprawo, która nam obec - , 
nie leży na sercu. 

Chcemy następnie w pelni po
')rzeć inicjatywę sekcji teatralnej 
GTPS - założen i a w Gdańsku 
teatralnego archiwum, ośrodka 
teatralnej dokumentacji. Tea 
tral ia n:szczeją, giną - należy 
je zachować. o nostęJ>11ie stok?. 
systematyczn ie uzupełniać 
Szczegółowy projekt takiego o
środka został już zresztą opubli 
kowany w .• Glos ie Wybrzeża", 

Dolsze sprawo. którą chcemy 
się zająć. to ałarmujący brok 
dopływu kadr technicznych do te 
otru, dotujący się od zlikwidowa 
n io liceum tecfi.nik teatralnych w 
naszym województwie. Widzimy 
no razie drogę wyjścia w stwo-

rzeniu w naszych srlcołoch tech
nicznych specjalistycmych klas. 
Tom kształcil iby się technicy te
atro!n i i modelatorzy nawet dla 
całej Polski półnoonej . W dal
szym etapie postułu•jemy powo

łan ie oddzielnego liceum tech
nik teatralnych. 

Zm iano struktury teatru, za. 
równo od strony artystycznej, jak 

Teatr u progu zmian 

i ekonomicznej to chyba noj
istotniejszy obecnie dla nas pro
blem Z końcem ubiegłego roku 
złożyliśmy władzom memoriał. 
dotyczący zmian struktury teatru 
w Polsce, zasod kształtowania 
się zespołów teatralnych, stotu
;u dyrektorów, lepszego wykorzy 
stania O·k torów w teatrze. 

O tych I wielu innych no
brzmiolych sprawach teatru od 
downa już dyskutowoło s i ę w 
środowisku teatralnym SPATiF 
był pierwszą organizacją, która 
wystąpi/a z konkretnym projek 
tem zmian. Są szanse, że zm ia
ny te nostąpią z końcem bie
żąceto roku. 

Pr gn iemy również zojąć się 
spra ą warunków, w jo·kich pro
cuje Teatr Dramatyczny w Gdy
ni. J st najwyższy czas, oby 
runki te radykalnie popro · . 
' Pel ym sukcesem o alo s ię 

Studi Aktorskie Teatrze 

Muzycznym w Gdyni , zoloione 
jako pierwsza tego rodzaju pla
cówko w Polsce przez dyr. Da
nutę Baduszkową. Do tego stu
dium „przyzakfodowego" ścią
gają kondydocl z całej Polski, 
oby zdc-być kwaHfikocje aktora 
Teatru Muzycznego. Myślę, że w 
dużym stopniu studio to przy
czyni się do poprawy sytuacji 
kodrowej w Teatrze Muzycznym. 
Powstaje nowy, duży gmach dla 
tego teatru - w perspektywie 
najbliższych dwóch lot zespól 
poważnie się p0większy. 

I wreszcie - problem prow 
twórczych dla aktorów. Od lat 
występowaliśmy o przyzno·nie 
tych praw ludziom teatru. Obec
nie, w myśl projektu regulaminu 
orządu Głównego SPATiF, pra

wo twórcze będą przysługiwały 
również artystom teatru. Wyjaś
nię to no przyHadzle: firma „Wl 
fon" produkuje obecnie tzw. ko -

sety dźwi~kowe, zawierające na
gronio recytacji i fragmentów 
ról (w przyszłości będq to rów. 

nież „videokosety" dla TV). W 
obecnym stan ie rzeczy wykonow
cy - aktorzy są honorowani je. 

dnorazowo za tego typu nagra
n ia. Z chw.łą uzyskania praw 
twórczych aktorzy ci otrzymywoc! 
będą pełne tantiemy. 

Moja obecno praca w tea
trze ~ Przygotowuję się do pre
miery sztuki Crommelyncko „ A. 

nioł i cza rt" w reżyserii S. He
bonowskiego, mam tom iintere
sującą rolę. Występuję w „Te. 

otrze osobnym" Mirono Biało

szewskiego (muszę dodoć, i e 
jest to pierwsza prezentacjo u. 

tworów tego c1ekowego poety 

na scenie zawodowej), grom 
również 'W „Snie" Kruszewskiej. 

Jeśli idzie o monodramy, mam 
obecnie w repertuarze .,Fonto
my", dokonaną przez siebie a
doptację ksiąi:ki Morii Kunce
wiczowej I niejako dolszy c iąg 

tej stt1J1k!, r6wn ież adaptację, 

zatytułowaną przez-e rnnie „Pfq. 
czą się czosy, miejsca, nagrody, 
klęski". 

Jaka premiere e>becnie przygo 
towuję w formie monodromui 
Jeszcze nie- wiem - przystępuję 
do procy nad kolejnym mono
dromem tylko wtedy, gdy w 
lekturze łub w życiu natrafiom 
no fakt, który mnie najgłębiej 
porus.zy, zafascynuje. 

A no razie czeka mnie wyjazd 
z zespołem Teatru „Wybrzefe" 
no występy w Warszawie w 
gdańskiej Ponoramie 30-łecio. o 
w mo1u - no Festiwal Polskich 
Sztlłk Wsp61czesnych. 

Czego życzyła.bym teatrowi w 
dniu jego święta? Aby te pmt
miony, kt6re moją nasz 'teatr 
spotkać, były naprawdę twór
czymi, o·by umocniły s.połecrnq 

funkcję teatru, zdobyły dlo nie
go nowych widzów, wspóltwór
c6w soon iC211ego dzieło. 

NotoW<Jł: 

TADEUSZ 


