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ROZMOWA Z GNJESZKĄ GLIŃSKĄ REŻYSERKĄ TEATRALNĄ I TELEWIZYJNĄ 

Z~KOCHUJĘ SIĘ W AKTORACH 

DoROTA WYżYŃSKA: Twoje spektakle 
przyciągają tłumy widzów, dostajesz 
entuzjastyczne recenzje, nagrody. Ak
torzy mówią, że potrafisz wyzwolić 
w nich tajemniczą siłę. Jak to się robi? 

AGNIESZKA GLIŃSKA: Nie mam goto
wych metod. W kółko czytam sztukę. 
Poznaję się z moimi bohaterami, zagłę
biam w ich historie. Dużo czytam o au
torze i prowadzę z nim wymyśloną roz
mowę. Staramy się z aktorami nie okre
ślać bohaterów przymiotnikami, nie sta
wiać jednoznacznych diagnoz. O czło
wieku najwięcej mówi rodzaj pytań, któ
re zadaje światu. Kiedy na próbach „ba
damy" postać, to zastanawiamy się , 
o czym marzy, do czego dąży, co ukry
wa, za czym tęskni. Wyobrażamy sobie 
na przykład, że bohaterka siada wieczo
rem nad swoim pamiętnikiem. I co pi
sze? To jak zabawa dziecka. Utwierdził 
mnie w tym mój syn Franek, kiedy osta
tnio bawił się w punkt obsługi klientów 
telefonów komórkowych. Na biurku po
łożył kartkę papieru, na której naryso
wał komputer. Zagiął kartkę i udawał, 
że to laptop. Gapił się w tę kartkę tak, 
jakby na tym papierowym monitorze na
prawdę pokazywały się jakieś znaczki. 
Palcami przebiera! po narysowanych kla
wiszach i czekał, kiedy napisy pojawią 
się na ekranie. Zabawa w teatr polega 
właśnie na takiej stuprocentowej wierze 
w to, że okoliczności, które przyjmuje
my za założone, są prawdziwe. 
żeby poczuć się takjak bohaterowie 
sztuki „Po deszczu" Sergi Belbela 
- sztuki, której akcja rozgrywa się na 
dachu 49-piętrowego wieżowca (ra
zem z Władysławem Kowalskim wy
stawiliście ją w warszawskim Teatrze 
Powszechnym) - wybraliście się z ak
torami na dach hotelu Marriott. 

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy bę
dziemy się bali . Jak z tej wysokości sły
chać miasto. jak mocno wieje wiatr? 
Utkwiła nam w pamięci telepiąca się 

ściereczka zawieszona na antenie, któ
ra poruszała się w rytm wiatru, i ten 
dziwny lęk o innych. Na dachu dotarło 
do nas, że samemu podejść do barierki 
nie jest trudno, ale kiedy widzimy, że 
ktoś inny wychyla się zbyt odważnie, 
ogarnia nas lęk . 
Dziś - 9 listopada - w warszawskim 
Teatrze Współczesnym premiera 
„Bambini di Praga" według Hraba
la w Twojej reżyserii. Pracując nad 
tą sztuką, wybraliście się latem z ak
torami na wycieczkę do Pragi. 
Nazwaliśmy tę wycieczkę: „16 osób 

w poszukiwaniu postaci". Piliśmy pi
wo w słynnej knajpie Hrabalowskiej, 
pływaliśmy statkiem po Wełtawie, 
przyglądaliśmy się ludziom. Spędziliś
my trochę czasu w klubach tanecznych. 
Oj , jak ci Czesi tańczą! Te Hrabalowe 
„lekcje tańca dla starszych i zaawanso
wanych" to jest autentyk, oni wszyscy 
fantastycznie tańcują. Album ze zdję
ciami Hrabala nosi tytuł: „Pamiętam 
tylko słoneczne dni''. Coś jest w tych 
ludziach takiego, że oni chodzą jasną 
stroną ulicy. 

Ta wycieczka dała nam wspólne 
wyobrażenie o świecie, w którym roz
grywa się ta historia. Łatwiej nam było 
zbudować wspólny kod, łatwiej zrozu-

mieć, o co chodzi w tej bajce, którą bę- się po warszawskiej Pradze, podglądałyś-
dziemy opowiadać. my dziewczyny, które tam siedzą na pod-
Zamiast jednej z prób odbył się wórkach. Nie wiem, czy teraz odważy-
wspólny pokaz filmu „Postrzyżyny". !abym się sięgnąć po ,,Jordana''. Coraz 

Aktorzy się ze mnie śmieją, że za- bardziej boję się teatru, który dotyka. 
wsze kiedy zaczynamy pracę nad tek- A wciąż go robisz. Ostatnio takim 
stem, to najpierw im daję listę filmów spektaklem było „Imię" Jona Fosse'a 
do obejrzenia. w Teatrze Współczesnym. Opowieść 

Moje zainteresowanie Hrabalem o szarym życiu młodej dziewczyny, 
pogłębiło się przez czeskie kino, które która spodziewa się dziecka. 
uwielbiam. Od filmów Formana, który Najaki świat trafi to dziecko? Jakich 
jest dla mnie punktem odniesienia będzie miało rodziców? z przyjemno- · 
w sposobie patrzenia na świat, do tego, ścią oglądamy telenowele dokumental-
co dzieje się w kinie czeskim dziś („Po- ne o tym, że rodzą się dzieci. Patrzymy 
wrót idioty", „Samotni"). na piękne porody i wzruszamy się razem 
W sztukach, które reżyserujesz, czę- z młodymi rodzicami. A czy zadajemy 
sto szukasz skojarzeń z kinem, np. sobie pytanie, co 

skaczę, chodzę, podgrywam. Trochę się 
wygłupiam . 

Z mojego krótkiego aktorowania 
pamiętam jedno: wstyd. Wstyd przy 
każdym występie, przy każdym egza
minie, przy każdej próbie. Nie wiem, 
co sobie wmówiłam , że zdecydowałam 
się zdawać na studia aktorskie. To nie 
było w mojej naturze. A kiedy już do
stałam się do PWST, uwierzyłam , że 
będę aktorką. Bo skoro mnie przyjęli 
do szkoły teatralnej ... Wydawało mi się , 
tak jak wszystkim moim kolegom ze 
studiów, że złapałam Pana Boga za no
gi. Początkowo nie zdawałam sobie 
sprawy, że się wstydzę. Udawałam przed 

sobą, że wszystko „ Trzy siostry" Czechowa porównałaś mamy temu dziecku 
do do filmów Brytyjczyka Mike'a Le- do zaproponowania? 
igh. W większości Twoich spektakli Czego możemy go 
- w „Po deszczu" Belbela, w „ Trzech nauczyć? 
siostrach" Czechowa, w „Imieniu" Zadajesz sobie ta- · 

Z MOJEJ KRÓTKIEJ KARIERY 

AKTORSKIEJ PAMIĘTAM JEDNO: 

jest w porządku . 
Później uświadomi
łam sobie, że nie je
stem w stanie upra
wiać tego zawodu. 
Chyba że dokonała
bym na sobie jakie-

Fosse'a - podglądamy zwyczajne ży- kie pytania? Jak 
cie. Również teraz w „Bambini di Pra- wychowujesz swo
ga" przyglądamy się zwykłym lu- jego syna? 

WSTYD. WSTYD PRZY KAŻDYM 

WYSTĘPIE, PRZY KAŻDYM 

EGZAMINIE, PRZY KAŻDEJ PRÓBIE 

ciziom. Staram się nie udawać przed Frankiem 
Leigh tak samo jak Czechow wchodzi mamy, która siedzi w domu i gotuje obia-

do domów bohaterów i uczestniczy przez dy .. Częściej chodzimy na obiady, niż je 
chwilę w życiu tych ludzi. Widzimy ich robię w domu. Czy jakoś specjalnie go 
w sytuacjach zwyczajnych i ekstremal- wychowuję? Przede wszystkim nie ma-
nych. Wkraczamy w cudze życie w pew- my telewizora. Znaczy mamy telewizor, 
nym momencie i opuszczamy je niespo- w którym działa wideo, natomiast nie od-
dziewanie. To wycinek rzeczywistości. biera.żaden program. Stalo się tak przy-
Próbujemy się domyślić, co się stało padk1em. Prz. ep_rowa_dziliśmy się do no-

międzyc„asi • Tu .,..,..,..~,_,~·J-i---...;.._,.. __ _ 
autobusem ciągle tą samą trasą. Spotyka- na. Okazało się, że fantastycznie żyje się 
my wciąż tych samych ludzi. Nie wiemy bez telewizji. Franekjej nie ogląda, jaje-
o nich wiele, domyślamy się: „O, ta pani stem z tego dumna i on też to polubił, 
się zmieniła, a ta pani teraz czyta, kiedyś choć na początku trochę się buntował. 
nie czytała. A ten pan się chyba zakochał Występował w Twoim spektaklu te-
w tej pani, bo już tak długo razem jeż- lewizyjnym „Bankructwo małego 
dżą". Nagle spostrzegamy, że inny pan, Dżeka" według Korczaka. 
który jeździł z nami autobusem przez kil- Główną rolę zagrał jego przyrodni brat 
ka lat, już się nie pojawia: „Co się z nim Ignacy. Franek miałepizod-grałkolegę 
stalo?Zmieniłtrasę?" . z klasy. Odnalazł się 

Zasadnicza róż- FANTASTYCZNIE ŻYJE SIĘ fahtastycznie, okaza-
nica między literatu- BEZ TELEWIZJI. FRANEK JEJ Io się, że zupełnie nie 
rą rosyjską, którą się boi się kamery. Kiedy 
zajmowałam do tej NIE OGLĄDA, JA JESTEM zobaczył się na ekra-
pory, a światem Hra- Z TEGO DUMNA nie, powiedział : ,,Bo-
bala polega na tym, I ON TEŻ TO POLUBIŁ ze, jak ja strasnie sep-
że tu nie ma amplitu- lenie", i z dnia na 
dy uniesień rodem z Dostojewskiego. dzień zaczął mówić poprawnie. 
To jest świat, w którym się chwyta chwi- Masz swoich aktorów, fascynacje, 
lę, kontempluje zwykły dzień , pije pi- które powracają w twoich spekta-
wo i spogląda na świecące słońce. kiach, np. Dorota Landowska (,,Jor-

W ,,Bambini di Praga" nie wydarza- dan", „Uciekła mi przepióreczka", 
ją się wielkie dramaty. Nie rozdrapuje- „Bambuko"), Dominika Ostałowska 
my tu duszy, ale „hrabalujemy", próbu- („Korowód", „Opowieści Lasku Wie
jemy uchwycić granicę między realiz- deńskiego", „Niektóre gatunki dzie-
mem a abstrakcją. Ten dziwny humor, wie"), Aleksandra Popławska (Solan-
tę lekkość, tę słoneczną stronę ulicy. ge w „Lecie w Nohant"). 
Twoje pierwsze głośne przedstawie- Odkryłam to już dawno: zakochuję 
nie to ,,Jordan" w warszawskim Te- się w aktorach, z którymi pracuję. Za-
atrze Powszechnym w 1996 roku kochuję się tak, jak kochają 17-latki 
- wstrząsająca opowieść o młodej - pierwszą miłością, bezkrytycznie. 
matce, która zabiła swoje dziecko. A moje przedstawienia to są dzieci mi-
Twój syn Franek nie miał jeszcze wte- !ości. Robię to z premedytacją. Wierzę, 
dy dwóch lat. Jak przeżywałaś ten że jeżeli przedstawienie powstaje w ta-
tekst? Dlaczego po niego sięgnęłaś? kim uczuciu, to akto~y lubią je grać , 

Bo za żadne skarby nie mogłam tej ko- a jak aktorzy lubią je grać, to zwykle 
biety zrozumieć i w jakikolwiek sposób widzowie też lubią oglądać. To prosta 
usprawiedliwić. Chciałam dotrzeć do te- wymiana energetyczna. Ile dasz, tyle 
go, co się dzieje w jej głowie. To młoda otrzymasz. Niewątpliwie jestem podat-
dziewczyna - moja rówieśniczka. Taka na na zakochiwanie się w talentach. 
jak milion innych dziewczyn. Nagle poz- Ty też miałaś być aktorką. Zanim do-
woliła swojemu życiu płynąć, przestała stałaś się na reżyserię, skończyłaś stu
o nim decydować i doszło do tragedii. dia aktorskie. Czy teraz, siedząc za 
Z Dorotą Landowską, która· zagrała pulpitem reżyserskim, nie masz cza-
w tym monodramie, długo nie byłyśmy sem ochoty wybiec na scenę? 
w stanie rozpocząć normalnych prób. Za- Nigdy nie siedzę za żadnym pulpi-
miastpracować w teatrze, szwendałyśmy tern. Na próbach biegam, łażę , tupię, 

goś gwałtu . Zagra
~am w kilku spektaklach telewizyjnych 
1 w teatrze„. 
Jako asystentka reżysera zrobiłaś na
głe zastępstwo i zagrałaś Hermię 
w „Śnie nocy letniej" w Teatrze Po
wszechnym. 

Zaraz po premierze Justyna Sieńczył
ło zachorowała. Wszystko wskazywało 
na to, że tr.zebahedzi · 
próbach. Umiałam tekst na pamięć, bo 
zawsze wchodzi mi sam do głowy. Za
łożyłam kostium Justyny, który sięgał 
mi do kolan. Grałam Hermię- „niewy
darzone minimum kobiety" przy mo
ich 176 cm wzrostu. Wtedy po raz pier
wszy wyszłam na scenę odważnie. 

Powtórzyło się to w „Opowieściach 
Lasku Wiedeńskiego" w Ateneum. Ma
ria Ciunelis nie zdążyła na czas urodzić 
dziecka i zagrałam za nią. Jednak to nie 
ma nic wspólnego z aktorstwem, robię 
to w obronie przedstawiepia. 
Jaka była Agnieszka Glińska w dzie
ciństwie? 

Potwornie przemądrzała i zmyślają
ca. Typ: najlepsza uczennica. Umiałam 
udawać, że wiem, i przez wiele rzeczy 
się prześlizgnęłam . A jednocześnie by
łam okropnie nieśmiała i miałam kło
poty z wyrażeniem własnego zdania. 
Nigdy się nie spóźniałam, bo bałam się 
wejść, kiedy już wszyscy czekali. 
„Czwartą siostrę" Janusza Głowac
kiego reżyserowałaś w rodzinnym 
Wrocławiu - w Teatrze Polskim. 

To było dziwne uczucie. Nie umiałam 
tego w sobie pogodzić, że jestem w do
mu u rodziców, że jestem córką, a cho
dzę do jakieś pracy, że jest tu ze mną mój 
synek. Do teatru jeździłam tym samym 
tramwajem, którym przed laty jeździłam 
do liceum. Kilka razy miałam taki odruch, 
żeby wysiąść na przystanku przy szkole. 

Strasznie przeżywałam te próby. 
Pewnego dnia przyszłam do domu zary
czana, w nerwach„. Moja mama mówi: 
„Córeczko, ale po co ty to robisz, skoro 
to cię tyle kosztuje„.". Nie mogła zrozu
mieć, że dla mnie praca jest mozołem , 
całe życie jest mozołem i walką. To nie 
jest tak, że ja jestem taka fajna, przycho
dzę na te próby i wszystko mi się udaje. 
Ryczę na próbach, męczę się, targają mną 
różne sprzeczności, walczę, nie radzę so
bie. No, ale taką wybralam drogę. 

Ro::.mawiała DOROTA WYŻY ~KA 


