
Przed Dworcem PKP w 
Zielonej Górze sznur tak· 
sówek. Obok postoju słup 
reklamujący przedstawienie 
„Maskarady" według Ja
rosława Iwaszkiewicza. 
Dwa zdjęcia ze spektaklu, 
afisz teatralny.„ Mało at· 
rakcyjny. 

Sinoniebieskie gmaszysko 
Teatru Lubuskiego im. L. 
KruC'ZJkowskieg0 ,przypomina
jące frontanem raczej halę 
sportową czy basen nie zachę
ca do chwilowego choćby za
trzymaruia. Wieczorem nic tu 
nie świeci, nie m:ga. Nie ma 
gablot z postaciami sceniczne
go Puszkina, jego pięknej nie
wiernej ż"ny Nathalie i Cara 
Mikołaja I. 

Gdy trafi się chętny, który 
chciałby obej1 leć dramat 
w~elkie,go poety, a izajrzy do 
kasy rano lub po południu, 
zoibaczy okienko s:zcz.elnie 
zamknięte. Godz.in otwarcia 
kasy nie wywieszono. Odej
dzie wtlęc bez bHetu. Chyba, 
że je.st :to zagorzały teatro
man. Wtedy wróci tu przed 
dziewiętnastą. Bilety na pew -
no kupi, bo sala nie jest ni
gdy zapełniona do ostatn.iego· 
miejsca. 

Teatr 
Z ROZMOW 
O TEATRZE 

Student II roku WSI: - Do 
teatru chodzę :rizadko. Ostat
nio byłem na „Warszawian· 
ce". Spektakl mi się nie po
dobał. Może bankiet popre
mierowy był fajny, ale to, co 
pokazywa1i na scenie odbie
gało od poziomu · Teatru Tele
wizji. A najnowsza. \PI'(!'llliera 
„Maskarady"? M<llże się na 
nią wyibio!I'ę. Teraz są „Ba
chanalia". To mnie balidziej 
ciekaWli. 

Inny student: - W Zielo
nej Górze jestem drugi rok. 
W teatrze po remoncie jesz
cze nie byłem. Jak mnie 
czymś przyciągną może pójdę. 

Studentka WSP: - Ten te
atr mnie nie przyciąga. 
Może dlatego, że w czasie 
trwającego przez lata iremon-
1tu niewiele mY'ślano tu o wi
dzach. Teat.r a1bo był w roz
ja:zidach, albo serwował tY
dz.ień c,y dwa jedną sztukę. 
Potem :zmieniano repertuar. 
Nie było to zwY'kle nic re
welacyjnego. Ale pójść na po
przedni spekitakl nie mogłam. 
już go nie grali. Na ,,Maska
rad71ie" bY'li moi rodzice. Mó
wi.li że teraz po remoncie, 
d~ sala teatralna ,przestron
na fotele wy1godne, a i sztuka 
im' się podobała. Chyiba i ja 
ją obejrzę. 

Przedstawienie piątkowe l 
sobOtnie - piąte i szóste po 
premierze - nie ma _dobrej 
frekwencji. Na widowni prze
waża m~odzież. Akcja sztuki 
wciąga ją po paru minutac~. 
N:kt nie s-zeleśoi papierkami, 
n;e rozmawia. Na 'Lakoń<:zenie 
aktorzy nagradzani brawami. 
Kurtyna po<lnosi się raz, dru
gi, trzeci. 

Teraz te s•rawy też nie wy
glądają naj piej. Trzy cięża
rówki są n' prawne. WtSpół
czujemy d ktorowi jak on 
sobie z t kramem poradzi. 
Tyle tu p z lata zaniedba-
no, o tyl ważnych spra-
wach dla .tuki, teatru, w~-
clzów i a ·w nie myślano. 

DYREKTOR 
NIE TRACI NADZIEI 

- Przyjęli mnie tu życzli
wie, zarówno cały zespół jak 
i władze l"liejskie. Wicewoje
·woda zielonogórski Edl'l<"atd 

Hłodkowiei i dyr. Wydziału 
Kultury - Julian Dobosz ro
zumieją tru::lności i cały ba
gaż cbciążeń, z jak:m prze
jąłem te3.tr. Mają zaufan'ed.:> 
rr.o:ch poczynań a:-,tystycz
nych. Obiecują mies;kan'a 
dla kaU!ego aktora, którego 
uda mi się ściągnąć. BJ zes
pół nasz jest najmnie; :y w 
kraju. Artystów mamy zaled
w;e 20. W tym tylko czworo 
mlodyc.h. 

Był już dyr. Wawrzyniak w 
Krakowie, Łodzi ~ Warsuwie. 
W szkołach teatralnych ::-:i
kał chętnych, którzy rpo-więk
szyliby j:>.go zespół. Mimo za
pewnionego rni€szk.ania, u
dziiału w paru premierach w 
roku i pcd.5tawowej pe:isj.; 
3200, n!e znalazł nikogo. Te
raz liczy na troi~, może czwo
ro abs :·'went6w Wrocław
skiego Stud;1 Teatralnego. 

Uważam s:ę - mówi - za 
zawodowe~. I:iatego nie chcę 
w swoim t~atrze żadnych 
adeptów i tinnych amators.'i{ic'i 
p<>czynań. Marzy mi się po
większenie zespołu do 35 o
sób. Mo-1..e - myśli - gdy u
atrakcyjnię repertuar gdy 
ob:·k !\'!rożka. Sartre'a znaj
dzie się Majakowski, kiedy 

weco, ~ !;)'ie cbc:hadaltcłllO 
wspókzesnycll, ie ludzie będą 
do ni~ lgnJłĆ. 

CZY MIASTO 
ATEATRALNE? 

DzM.:aj odnosi się wratenl-e, 
t.e Zielona Góra to miasto a
teatralne. W miejscowej ,pra
sie (dwutygodnik społeczno
-kulturalny „Nadodrze", dzien
nik „Gazeta Lubuska") teatr I 
je&<> sprawy z.ajmują znilrome 
m~)lce. Od ~tku roku u
kazały 1ię w na.ej dwa wy
wiady z dyre~. recenzja 
„Maskarady". 

Na ulicach miasta, ł.eatl"U 
teZ nie widać. Za to „Bacha
nalia" reklamowane są boga
tym serwisem fotografic:inym 
w witrynie dornu towarowe
go. Plakaty zaś rozwieszone 
na ~ ilłupacb. na 
drzwiach Mu„~"-it Okl:W>'"
g<>. 

P.rwd faatrern grupa mło
dzież~r. „MaBltaraia" - , czy
tają t.e4tst afisza. Wiesze w 
;rzekładzie„. O nie! To już 
lepiej chodźmy do parku. 

Wlcewojew-Ocla Edward 
Hładklewlicz: - Zielonogór
ska publiczność wymaga bod:t
ca. Nie jest ateatralna. Naj. 
pierw trzeba ją za.in teTe.sować, 
p:::tern uczyć. Mamy zaufanie 
do dy:ektora Wawrzyniaka. 
Chcć ni"-' we wszystkich spra
wach jesteśmy jednomy-ślni. 

Teatr musi zdobywać oobie 
auwrytet wśród publiczności, 
a w tym główna rola dyrek
tora i całego zespołu. My 
możemy tylko do.pomóc. Ak
torzy też odczu\Vają nasze za
in~ere-'<>wa:n ie. Po kaU!ej pre
mierze przychodzimy do nich. 
Rozmaw~y. Nie tylko o 
s~awach zawodowych, ale i 
osctbistych, rodz.innych. 

MóWli pani, że remont trwał 
tak długo. Kto za to odpo-

Scena ze sPekta.kht „Maskar~a" w reriyserii M. Słra.-
newakiej. Fot. VIOLETT A w ARSI~SKA 

sfinalizuję współpracę z Je
rzym Tomaszewsk:m, Conra
dem Drzew:eckirn, Jerzym 
Kreczmarem - nazwiska tych 
teatralnych tuzów przyciągną 
do nas aktorską młodzież, że 
już nie WSiPOrnnę o najważ
niejszej dla nas - pu,bliczno
ścl. 

----.....u~lii.l.10:.::w:.!:a.i:.!:w:.!cz::.:Y~n:!.i_V.:..:l:::I:_I .:::k::.:las.:.:.:_y • .__ _ __ A~R..__._EKLAMY 

wia:da? Je.st tylko jeden w 
kraju - w Warszawie - Za
!kład Usług Teatralnych. On 
właśnie podjął się wykonania 
części prac. Do samej pn:e
budowy trzeba był<> zaanga
żować 'kilka przedsiębiorstw 
niewyspecjalizo.wanych. A te
raz są ~go ikon.sekwencje. 
Trzeba wygłUBZyć pracę urzą
dzeń wentylacyjnych, obnityć 
scenę lub podw}ru'Zyć wudow-



dużci sala teatraina przestron
na, fotele wygodne, a i sztuka 
im się podobała. Chyiba i ja 
ją obejrzę. 

Przedstawienie piątkowe 1 
sob<ltnie - piąte i szóste po 
premierze - nie ma dobrej 
frekwencji. Na widowni prze
waża m~odzież. Akcja s7.tuki 
wciąga ją Po paru minutach. 
N!kt nie sre1eśoi papierkami, 
nie r<Jzmawia. Na rzakończenie 
aktorzy nagrad"Zani brawami. 
Kurtyna podnosi się raz, dru
gi, trzeci. 

WychowawC'.ZYni VIII klasy, 
r!L5ycystka: - Chętn1ie przy_ 
jeżiżalibyśmy na ka!Zdą pre
miere. Szkcda tylko, że nie 
dostajEmv wcześniej z. teatru 
jak:ejś b:roszu.ry informującej 
-0 przedstawieniu. o samym 
utworze, no i dniach kiedy 
tu na mie~scu, możemy sztu
kę obejrzeć. Dzisiaj przyje
chaliśmy do Zielonej Góry 
bez większej n~dziei na te
atr. Oka7ało ."ie. że bilety jesz
cze są . Dlatel(o dziecia!ki oibej
rz.ały już dru~:e piz.Edstawie
nie w tym roku. 

* 
Dyre!d<ir Teatr" Lubuskie 

go - Mirosław Wawrzyniak 
- gosoodarzem jest tu od 1 
stycr.n:"a br. Przed nim co 
rok, co dwa lata zmieniała s'ę 
dyrekcja. Jedni mówili, że 
z.męczyła uch trudna sytuacja 
lokalowa teatru, mającego je
dynie małą niewygodną scenę 
kameralną i ciągły bałagan. 
Był on skutkiem przedłuża
jącego s'ę remontu. Inni zaś 
nie wytr7ymywali kłc'P<ltów 
związanych z charakterem 
tego teatru. Ma on wszak u
powszechniać kulturę teatral
ną w całym województw!e. 
Sale zaś, do których teatr 
przyjeżdża ł nie były z re
guły do tego przygot:ware. 
Sceny mal'i!. bez mcżliwo~ci 
zainstalowania sceno.grafii, bez 
zaplecza garderobianego.„ 

- P-0 każdym takim wy
!e:' d•'.e - mówią aktorzy -
nes?e ko5tiumy przypominały 
brudne, pomiete łachy. Przez 
parę dni gardero·biane przy
wracały im dawny wyghid . 
Bo jak tu przewozić stroje, 
dekoracje, gdy polowa samo
chodów niesprawna. Czasem 
w ostatni.ej chwili ktoś z nas, 
kto miał prywatny samo
chód, brał kolegów i wi6zł w 
teren. Ale bywało I tak, że 
przedstawienie trzeba było 
dwołać . Właś.-nie z powodu 
braku śrcdków transportu. 

Scena ze 91>ekta.klu „Maskar~a" w reriyserll M. Słra.-
87.ew•kiej. Fot. VlOLETTA WARSl~SKA 

sfinalizuję współpracę z Je
rzym Tomaszewsk:m, Conra
dem Drzewieckim, Jerzym 
Kreczmarem - nazwiska tych 
teatralnych tuzów przyciągną 
do nas aktorską młodzież, że 
już nie WS1Pomnę o najważ
niejszej dla nas - pu,bliczno
ści. 

A REKLAMY 
WCIĄ% ZA MAŁO 

- Mówi pani, że mało u 
nas reklamy, że niewiele ro
bimy, by przyciągnąć w idzów 
do teatru, odnowić dawne, 
przez lata remontu zapomnia
ne tradycje. Proszę przejść 
do domów towarowych. Usły
szy tam ,pani nadawane od 21 
kwiertnia br. - a więc od 
premiery „Maskarady" - re
klamowe mdni-5łuchowiska. 
Najpierw leci nasz. syignał: Tu 
teatr, tu teatr„. Potem wak 
Chaczaturiana, a dalej wy
brane scenki spektaklu. Te 
mb!-sl ucho w iska nadawane 
są też poC:czas przerwy we 
wszystkich zakładach pracy 
w Z·ielonej Górze, w kinach 
przed seansami fllmowymi. 

Dyrektor dwoi się i troi. 
Rozmawiał już o rek!amie wi
zualnej z szefami NOWITY, 
Polskiej Wełny, LUMEL-u, 
ZAST AL-u i paru jeszcze iin
nych w '.elkich zakładów prze
mysłowych. Mają w nich po
ws'ać ściany teatralne z gab
lotami, w których z:iajdą się 
pre.gramy, plakaty, serwisy 
zdięciowe z premier. Chce też 
nawiązać wspó'.pracę ze stu
dentami dwóch wyżs zych u
czelni: Wyższej Sz'rnły In
żyn'ersk'ej i Wyższej Szkoły 
Peda~cg:cznej. Nied:i.wno z.a_ 
pro.sił ich na spektakl i na 
spe.tkanie z a.kto·rami. Na dys
kusji o teatrze nie został anii 
jede;n student. Wszyscy wy
brali maraton jazzowy. 

W planach dyrektora jest 
też zdobywanie widza i wy
chowywanie aktywnego u
crestnika teatralnych spekta
kli. Służyć temu będą semi
naria teatralne dla poloni
stów, stałe konkursy na ry
sunek, plakat teatralny, re
cenzję, fotografię, spotkania 
po spektaklach i ścisłą współ
pracę z teatrami amatorskimi. 
.Atnbicją moją - powiedz.lał 
- jest .stworzenie teatru ży-

wiad.a? Je.<1t tylko jeden w 
kraju - w Warszawie - Za
kład U~ług Teatralnych. On 
właśnie podjął się wykopania 
części prac. Do samej pr:ze
budowy trzeba było zaanga
żować kHka przedsiębiol"StW 
niewyspecjalizo•wanych. A te
raz są te.go konsekwencje. 
Trzeba wygłuszyć pracę urzą
dzeń wentylacyjnych, obni.tyć 
SC(IDę lub podwymyć wlidow
nię, z.ain.stalować dźwigi. Błę
dy wynikły z tego, iż nie 
pneprowadzono we właści
wym terminie fachowych roz
mów z projektantami. Winę 
za to .pcmomą poprzednde dy
rekcje, ale nie tylko. 

Dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Wojewódzkiego, Ju
lian Dobelrz: - Pyta pani, 
dlaczego teatr w Zielonej Gó
rze cierpiał na chorobę ciągłej 
z.miany dyre-ktorów. Na to 
pytanie nie mogę odpowlie
dzieć. Na tym stanowiaku ie
stem od nie11pelna dwóch mie
s'.ęcy. że scena ta jest' w mie
ście potrzebna to nie ulega 
w,tpliwości. Tradycja teatral
na ma u nas boga.ty rodowód. 

Zawodowy tea.tr d.ttnieje od 
1951 roklu. Jednym udanym 
przed.stawi~iem „Maskarady • 
rwwy dyrektor i zespół nieoo
robi narosłych przez lata za
niedbań. Musjmy mobilizować 
i<:'h do pracy. Przez lepsze wa
runki techniczne, mieszkania 
dla tych, którzy pnyjdą do 
zespołu. Zostawiamy jedno
cześnie pełną swobodę dyrek
torowi. Liczymy na niego. A 
o środkach transportu tei my
ślimy. Chcemy przydzielić im 
dwa sam-0ehody. 

Dyrektor Muzeum Okręgo
wero w Zielonej Górze, clr 
Ja.n Munyński, nie clu:e wy
powiadać si~ o kształcie arty
stycznym i roli, jaką Teatr 
Lubuski pełni w Zielonej G6-
ne. Teatr to bowiem - jego 
zdaniem - pociątJmjący. Nie 
należy tet sądzić, by styuacja 
zastana przez dyrektora Waw
rzyniaka zmieniła i.ię przez. 
najbliższe miesiące. '!'rzeba na 
to poczekać rok, mot~ dwa. 
Ważne sę oczywiście warunki, 
jako:e teatrowi mstaną stwo
rzcne, by wr6st M w klimat 
miasta. Chciałbym - mówi dr 
Munyński - aby dyrektor 
miał świadomoś~, że mamy 
do niego zaufanie. A on ma 
cz.aa . 


