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Ostatnio więcej mówi się i pisze o sytuacji ekonomiczn6j, niż o artystycznej kondycji leatru, więcej o zagrożeniach,
niż o możliwościach i sposobach ich przezwy,cię~etiia: Włądza ma ważniejsze problemy: daje ile może. a resztą ·
się nie zajmuje. Ale chętnych do rządzeAia nie brak(jj~: - ZVfiązki zawodowe już wiedzą. że ma być „demokracja "~
Kierownicy ni~kt?rych scen go~ią ~ą repertuarem . i:f9rMa~:i p~zy~kującymi "".idz~. in.ni zape"'.łne wierzą w cud i. tworzą „autorskie' teatry - dla s1eb1e samych. RecenzeJi! c1 tdaJą się być obrazem: rezyserzy 1aktorzy zawodzą ich
oczekiwania. Publiczność jest coraz bardziej zqezo~ięn(ąwar:ia i obojętna. Aktorom zagląda w oczy widmo bezrobo.. ·
cia, bądź zmiany zawodu. Ten st(\~ ~ tiw:a qd roku - stan niepewności, niepokoju, .
· pomysłów Skazanych na niepowodzenie, wiesz'cze~ ia ·upadku, indolencji w sferze programu. A jednocześnie - hle
upadł żaden teatr, na wolne stanowiska dyrektorskie zgł~sza się po kilkunastu kandydatów, do szkół teatralnych było
więcej chętnych niż w poprzednich latach, powstają l<ursy i prywatne studia ?ktorskie.
,
· ·
'Przed rokiem w warszawskiej' PWST zaprezento.~ario spektakle dyplomowe - najpierw „Wesele w PWST" wg
Wyspiańskiego, potem „Teraz ja".wg' Czechowa i Ostrowski'eg.o. Okazało się, że mury uczelni opuszcza kolejny.zdolny rok. Co z ni.mi będzie - · rozmyślali pedagodZY'':!!:'%.ifzńajatie pracę? Znaleźli wszyscy. Dzisiaj są w teatrach; po
debiucie lub po kilku rolach. I właśnie, do nich zwrócilfśmy się z prośbą o wypowiedź dla „Sceny". Czy nie żałują
wyboru zawqdt;i, co dała im szkoła , ·
jak widzą teatr, swoje w nim miejsce, swoją przy~zła$ć\ -Przede wszystkim zaś chodziło o ich osobis~y stosunek db
tego, co robią, o swego rodzaju „temperaturę uczuć", Sro w końcu to od nich, od ich pokolenia, zależy , wjakiej kondycji wyjdzie teatr z okresu zawirowań , z kolejnego (tyrn ,ra~em może rzeczywistego) „kryiysu teatru"?
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Gdy decydo~~łam się na zdawanie do
szkoły teatralnęj , . r byłam przekonana, że
mam coś do powiepzenia - ludziom, świa
tu. I że dzięk i. stupiom aktorskim zyskam
najpełniejszą szansę spełniania tych zamierżeń. T a r:nyśl tow?rzyszyła mi przez pierwsi.e fata nauki. Począwszy jednak od trze-
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ciego roku zaczęłam uświadam iać ~obie, że
w tym zawodzie na mówienie „od siebie"
mogą pozwolić sobie tylko niel[czn i, wybrani, zaś losem ogromnej większbśc i jest wypełnianie czyjejś woli. A ja nadal jestem przekonana, że mogę i potrafię tworzyć własne
światy i w ten sposób rozmawi ać z innymi.
By nie być zdaną na jedną' tylko - bardzo
niepewną drogę, posta~owiłaiTI studiować reżyserię . Uprawiam jednocześn ie za' wód aktorski, bo chcę się sprawdzfć w teatrze, zweryfikować rezultaty lat.nauki, a także lepiej i wszechstronn iej poznać teatr. Nie
ukrywam jednak, że reżyseria jest moim życ iowym celem.
·
Często mówi się, że reżyseria ńie jest pó
. prostu zawodem, ale sztuką: i nie można jej
poznać bez szczególnych cech, predyspozycj i. Jeszcze nie wiem, czy to prawda.
Rozpoczęłam studia z . wi arą , że od moich
profesorów - wybitnych tworców teatru zyskam to. co stanowi eleme.ntarz, bez czego w ogóle n.ie· mo~na się porus~ać . Wiem
również, że pod ich opi~ką mogę pbpełn i ać
· błędy , które zostaną dostrzezone i to uchroni mnie przed popełnian i em icn w przy szłości . gdy bęóę sama za siebie. odpowiadała. I jeszcze jedno: te studia mają mi pomóc w dopełnieniu wiedzy, w zdobyciu peł
nego wykształcenia , bez.którego ·nie sposób
·.
. przeci eż kierować innymi.
Przyszłość nie jest. dziś dla ·mnie p(zedmiotem analiz i spekulacji1Ufam, że będzie
dobra. bo ciągle mam to przekonanie, które
. skierowało mnie. w stronę teatru. ' Oczywiś 
·cie, . że nie mogę ·nie zauważać głosów
o·kryzysie, o konieczności zacriykania teatrów,
o ich komercjalilacji. fvloim · zóar\iem nje
·może to być proces powszęchny, bo oznaczałby począte_k upadku kultury. Teatr bę
dzie istniał i ci, którzy chcą ~o tworzyć , będą
potrzebni. Nasz kraj jest duzy, j a rlie my.ślę
. „osiąść " w stolicy i wyczekiwać ha propozycje. Cl)cę pracować tam: gdzie bę9ę po. trze.bna. Naprawdę wierzę . żę jeśl i uczciwie wykonuje si ę zawód, ma si ę coś istot nego dei powiedzenia i umie s i ę to zrobi ć
w sposób artystycznie odpowieqzialny - .zyskuje s i ę szansę tworzenia prawdziwego
teatru. Prawdziwego, a wi ęc nieob ·ętnego
ludziom.
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