ROZMOWA Z

AGNIESZKĄ GLIŃSKĄ I TOMASZEM MANEM

Marzenie
o mieście idealnym
SKĄD SZALONY POMYSŁ NA ŁOTRZYKOW
SKĄ OPOWIEŚĆ O ROMACH W POWOJENNYM WROCŁAWIU?

GLIŃSKA Pomysłów było wiele. Konrad Imiela, dyrektor wrocławskiego Teatru Capitol, zwrócił się do mnie z ideą
spektaklu, w którym opowiedzielibyśmy
coś o Romach i który dotykałby bolą
czek dzisiejszego Wrocławia - Eur.o pejskiej Stolicy Kultury. Po namyśle
zaproponowałam mu Wrocław w czterdziestym piątym roku jako miejsce akcji i bohaterkę młodą Cygankę, która
podobnie jak setki tysięcy innych ludzi
trafia do wyzwolonego miasta po wojennych zawieruchach. Taki punkt wyjścia dał nam z Tomkiem szansę napisania historii, która jest takim pomostem
między wtedy a dziś .
MUSICAL TO CHYBA NOWY DLA PANI
GATUNEK. JEST TRUDNIEJ, PRZYJEMNIEJ,
INACZEJ •• .?

GLIŃSKA Nie widzę specjalnie róż
nicy. Poza radością z orkiestry na scenie, sama praca jest taka sama. Zresztą

nieraz już w moich spektaklach były
piosenki, choreografia w zasadzie też.
TOMKU, PISAŁEŚ TEN TEKST NA ZAMÓWIENIE, PODOBNIE JAK DRUKOWANEGO
PRZEZ NAS POPRZEDNIO „FAUSTA". TEŻ

SIĘ TAK DŁUGO MĘCZYŁEŚ Z TEMATEM?

MAN Znacznie krócej. Konrad Imiela
do mnie i zaproponował pisanie musicalu o tużpowojennym Wrocławiu, bo ktoś tam nie dał rady. Nakrę
cił mnie jak sprężynkę, podrzucił filmy.
Dostałem na to miesiąc . Potem spotkałem się z Agnieszką Glińską, która miała
pomysł na tekst. Agnieszka jest wrocła
wianką, więc szybko dogadaliśmy się,
o których miejscach Wrocławia będę
pisał. Opowiedziała mi o postaciach,
o tym, jak je widzi. Do inspiracji podrzuciła mi filmy i książki, tak żebyśmy
nadawali na wspólnej fali. Spotkałem
się z Romką, Justyną Matkowską, która
pisze doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim o kulturze Romów, i ona też
mi dużo fajnych rzeczy opowiedziała.
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Kulak, która na wylot zna historię Wroi podpowiedziała mi obraz
z „czerwonym dywanem" z cegieł, po
którym szła przez Wrocław pierwszy
raz. Poprosiłem moją żonę Aneczkę,
żeby mi pozwoliła pojechać nad morze,
oddzieliłem się od świata i napisałem.
cławia

JAK TO JEST WŁAŚCIWIE Z WIELOKULTU-

CAPITOLU DOŁOŻY

JESZCZE JEDEN MIT DO ROZBUDOWANEJ

JAKOŚ NIE WIDAĆ.

WROCŁAWSKIEJ MITOLOGII?

MAN Wrocław jest na granicy
Wschodu i Zachodu. To zetknięcie
nastąpiło po wojnie, kiedy przyjechali tu ludzie z Kresów. A na ulicach„.
Wpadają niemieckie wycieczki, przyjeżdżają z sentymentu, z miłości do
tego miasta. Pracowałem niedawno
w pięknie odnowionej Synagodze pod
Białym Bocianem, gdzie poznałem ży
dowską mniejszość. Romowie mają

MAN Agnieszka powiedziała na
pierwszej próbie czytanej, że napisałem
coś w rodzaju baśni i jeśli pytasz o baśń,
to pewnie trochę będziemy „czarować"
Wrocławiem. Dla mnie to opowieść
o miłości do wolności, o szukaniu swojego miejsca na świecie, zakręceniu,
szaleństwie, no i o zakolegowaniu się
z przeciwieństwami. O wpuszczeniu
do serca wszystkich, którzy chcą tam
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