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Jak zostałam "W. 

Agnieszka Glińska 
odchodzi z Teatru 
Studio, z którego 
zrobiła jedną 

z ciekawszych 
warszawskich scen. 
Tym konfliktem żyje 
cała artystyczna stolica. 

WOJCIECH KARPIESZUK 
MAŁGORZATA ZUBIK 

D 
yrektorTeatruStudio 
Roman Osadnik: 
- Z dyrektor Glińską 
nie mam kontaktu. Od 

tygodni jest na zwolnieniu. Nie 
wiem, kiedy wróci do pracy. Nie 
odbiera telefonów. 

Dyrektorka artystyczna Teatru 
Studio Agnieszka Glińska: - Nie 
mam żadnych nieodebranych po
łączeń od Romana Osadnika. 

Od wielkiej bandy do wyzwisk 

-To już pożoga. Nie można nawet 
wejść do teatru bez opowiedzenia 
się po którejś stronie. Przemykasz 
przez bar Studio i idziesz prosto 
na widownię -wiadomo, że po
pierasz Glińską. Przesiadujesz 
w barze -jesteś za Osadnikiem 
- mówi anonimowo częsty widz 
teatru i bywalec baru. Zna kulisy. 

Grzegorz Lewandowski, pro
wadzi bar Studio: - Do lipca byli
śmy jedną wielką bandą. Dziś nie 
mówimy sobie "dzień dobry". 

Ostatnio aktorzywyzywali Le
wandowskiego od "eh ... ". 

Artystyczny świat Warszawy 
żyje od października konfliktem 
w miejskim Teatrze Studio. Po
kłóciło się dwoje dyrektorów: na
czelny- Roman Osadnik - i arty
styczny- Agnieszka Glińska. 

Miasto mianowało Osadnika 
szefem podupadającej sceny 
w lipcu 2011 r. Wcześniej był me
nedżerem prywatnych scen Kcy
styny Jandy: Polonii i Och-Teatru. 
Posadę stracił, dziś aktorka wspo
mina na blogu: "z trudem urato
wałami swoją psychikę, i naszą 
fundację po jego rządach". 

Po roku Osadnik ściąga 
Agnieszkę Glińską, popularną re
żyserkę. Scena rozkwita. "Studio 
pod artystyczn.ym kierownictwem 
Glińskiej stało się wyraźnym 
punktem na kulturalnej mapie 
Wclrszawy"-uza.5adnialeyw2013 r. 
przyznanie reżyserce Wdechy, 
kulturalnej nagrody "Gazety Co 
Jest Grane". Zdobywają w kate
gorii Człowiek Roku. Mówi: 
-Wszyscy tu, w Teatrze Studio,je
steśmy ludźmi roku. Od pań, któ
re sprzątają, przez wszystkich pra
cowników sceny, cały wspaniały 
i niepowtarzalny zespół aktorski, 
a kończąc na moich najbliższych 
współpracownikach: Agnieszce 
Zawadowskiej, Marcie Bartkow
skiej i Romanie Osadniku. 

Dziś Glińska i Osadnik nie od
zywają się do siebie. Reżyserka 

kontaktuje się z przełożonym przez 
prawniczkę. Osadnik skarży się, że 
i ten kontakt jest trudny - pełno
mocniczka poszła na urlop. 

Mnożą się oświadczenia. Pisze 
Osadnik, aktorzy, pracownicy, pod 
listem do prezydent Hanny Gron
kiewicz-Waltz podpisuje się kilka
dziesiąt znanych osób, "zaniepoko
jonych" sytuacją. Bronią reżyserki. 

Aktorzy w roll związkowców 
Romiawiamyz aktorami. Znane twa
rze. Proszą, by ich podpisać: "zespół 
artystyczny". Bez nazwisk. Ostatnio 
siedzą w papierach, założyli związek 
zawodowy. Zapisali się niemal wszy
scy aktorzy. 

Mówią, że konflikt narastał od 
miesięcy. Wybuchł, kiedy Osadnik 
odwołał próby "Cwaniar" w reżyse
rii Glińskiej, a premierę przełożył na 
nieokreślony termin. - Odwołanie 
premiery własnego dyrektora to po
liczek -tłumaczą aktorzy. Dodają, że 
nie o personalny konflikt między dy
rektorami chodzi, ale o wizję Studia. 

Co im przeszkadza? - Powoli sta
je się to teatr nad barem Studio. A to 
nieteatrjestdlaknajpy!-mówią. Wy
pominają dyskoteki. Przy „Oniegi
nie" wystawianym w foyer aktorzy 
w kostiumach schodzili do baru, by 
prosić o ściszenie muzyki. Ale naj
ważniejsze są proporcje między sztu
ką a komercją. - Od trzech lat budo
waliśmy teatr od zera. Jak w druży
nie piłkarskiej - objaśniają. - Dyrek
tor to niszczy. Chce stworzyć dom 
produkcy,jny, który ma zarabiać. Gliń-

-

Agnieszka Glińska: 
- Odchodzę, ta walka niszczy 
I do niczego nie prowadzi 

ska była dla niego trampoliną. Zdał 
sobie sprawę, że nie da się ulepić 
Agnieszki, więc chce się jej pozbyć. 
My tworzymy zespół z przekona
niem, że to teatr Agnieszki Glińskiej. 
Ona jest naszym guru. 

Aktorom nie podoba się wynaj
mowanie teatru na „imprezy pod
świetlane na fioletowo", firmowe im
prezy w foyer, gdzie barmani leją drin
ki. Przeszkadza to, że wcześniej pre
miera „Cwaniar" planowana była na 
wtorek. W sobotę nie było terminu, 
a przecież premiera to święto. - Rok 
temu graliśmy 40 spektakli mie
sięcznie. Teraz 20 -wypominają. 

Zaglądamy do zestawienia z ra
tusza. Zeszły sezon: 9 premier, 30 po
zycji w repertuarze, 299 spektakli 
w siedzibie Studia, 43,3 tys. widzów, 
frekwencja 92 proc. W tym były dwie 
premiery, dwie są w planach. Wrze
sień to 'l7przedstawieńi18 wydarzeń 
dodatkowych, październik-34 przed
stawienia i 49 wydarzeń, listopad -33 
przedstawienia i 75 wydarzeń. Na 
grudzień zaplanowano 29 przedsta
wień i 25 wydarzeń, w styczniu 
22 przedstawienia i 8 wydarzeń. 

- My, aktorzy, chcemy być na sce
nie - mówi wieloletni aktor Teatru 
Studio. - Inaczej jest z zespołem tech
nicznym. Im jest wszystko jedno, czy 
zarabiają, dając światło do jakiegoś 
"hopsasa" czy do "Rewizora". 

Najpierw szepty, potem kwity 

W mieście się szepcze: dyrektor Gliń
ska wprowadziła do teatru rodzinę 
i pl'ZY,jaciół. W Studio zarabiają part- WAl 



WAl 
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Kiedy tu przy ed m, mle b 
Repertuar skromny, infrastruktura leżała. 
Zmieniliśmy to - chwali się Osadnik. 

dźmą 

Roman Osadnik: 
- Uczyłem, że jednak 
usiądziemy do mediacji 

'' Szepcze się, 
że Glińska 
zatrudnia 
rodzinę 
i przyjaciół. · 
Łącznie zarobili 
2 mln zł 

ner, syn, siostra, przyjaciółka ijej bli
scy. Przez nieco ponad trzy lata dzie
więć osób z tego kręgu zarobiło na 
etatach i umowach cywilnych ponad 
2 mln zł. Kwit na to krąży po mieście. 

Słyszymy i to: agencja muzyczna, 
w której pracuje bliski przyjaciel dy
rektora Osadnika, na korzystnych wa
runkach urządza w teatrze koncerty. 
A Studio ma na tym tracić: 28 tys. zł 
na marcowej "Sieście" prowadzonej 
przez Marcina Kydryńskiego. 

Aktorów boli, że główną rolę za
miast nich zaczął grać projekt Plac 
Defilad To imprezy pod Pałacem Kul
tury. Milionowy budżet (700 tys. zł 
od miasta, reszta od sponsorów), 110 
tys. widzów tego lata. Projektem do
wodzi Roman Osadnik, dodatkowe 
pieniądze zarabiają tu pracownicy 

teatru. W Plac zaangażował 49 osób 
(umowy o dzieło, umowy-zlecenia) 
i 27 firm. Teraz będzie też jeden etat. 

W sobotę wiceprezydent Warsza
wy Jarosław Jóżwiak (odpowiada za 
kulturę) wraz z Osadnikiem odpalą 
pod pałacem "multimedialną choin
kę RWE". To będzie start "zimowego 
Placu Defilad", z lodowiskiem, mu
zyką i "strefą dobrej energii". Szcze
góły ogłoszą w barze Studio. 

Aktorzy robią sceny 

- Zespół aktorski histeryzuje -ocenia 
bliski współpracownik Osadnika. 
- Odwołanie "Cwaniar" zbiegło się 
z ogłoszeniem metodyki. Aktorzy do
szli do wniosku, że chodzi o likwida
cję teatru. Przesadzają. 

"Metodykę", słynny już dokument, 
napisali specjaliści od zarządzania 
projektami. Zabolało m.in., że nie ma 
w nim słowa" aktor", a dokument 
przypomina wytyczne dla korpora
cji. - Chodziło o uporządkowanie 
ścieżki projektu w teatrze. Do kogo 
zwracać się z pomysłem, kto go oce
nia, na podstawie jakich kryteriów 
itd. Poza spektaklami w teatrze orga
nizowana jest cała gama wydarzeń: 
czytania, wystawy, warsztaty, scena 
tańca - tłumaczy Marta Bartkowska. 
Kiedyś odpowiadała za PR Studia, 
dziś zajmuje się projektem Plac De
filad. Do teatru przyszła od Krystyny 
Jandy razem z Osadnikiem. 

Bartkowska:-Teatr Studio to miej
sce inteniyscyplinarne od~. Sce
na jest sercem, ale działa też galeria, 
klubokawiarnia. Bar nie umniejsza 

. orzy, eh my by n 
Technicznym jest wszystko jedno, czy robią 
światła do "hopsasa" czy do „Rewizora" 

wagi teatru, powiedziałabym, wręcz 
odwrotnie. To po prostu przestrzeń 
innego kontaktu z publicznością, szan
sa na zdobycie nowych odbiorców. Si
ła i sukces projektu Plac Defilad też 
nie zagraża teatrowi. Ożywiamy prze
strzeń, przy okazji promując teatr. Za
pewnia, że Studio nie straciło na tym, 
że część ekipy zajmowała się Placem. 

Dyrektor kontra dyrektor 

Zobowiązania Romana Osadnika 
w umowie z miastem to 250 spekta
kli w sezonie, minimum cztery pre
miery i 45 tys. widzów. - Kiedy tu 
przyszedłem, miejsce było w złym 
stanie. Repertuar skromny, infra
struktura leżała, sztankiety wiązano 
na sznurki konopne - wspomina 
Osadnik. - Zmieniliśmy to. 

Przyznaje: - Zdarza się wynajem 
komercyjny. Ale zarobione pieniądze 
[w tym roku 580 tys. zł do końca li
stopada] przeznaczamy na działal
ność teatralną. Zależy mi. aby Agniesz
ka Glińska decydowała o spektaklach, 
reżyserach, obsadzie. Ale odpowie
dzialność za cały teatr ponosi dyrek
tor naczelny, nie artystyczny. 

Mówi się, że Glińska miała problem 
z utrzymalliem budżetu w ryzach. Czy 
Osadnik akceptował wydatki, z któ
rymi się nie z.gadzał?-Nie miałem WY,j
ścia, każda próba negocjacji kończy
ła się trzaskaniem drzwiami i oskar
żeniami, że to atak na sztukę. 

Osadnik wolałby mieć możliwość 
wyboru grafików, niż - jak mówi 
- mieć przymus zatrudniania wska
zanych osób z rodziny scenografki. 

Odpiera zarzut o współpracę z agen
cją, w której pracuje jego przyjaciel: 
-Jest tam szeregowym pracownikiem. 
Tylko przez tę agencję można zapro
sić Annę Marię Jopek. Koncerty "Sie
staw Studio", które organizowaliśmy, 
przekształciły się w festiwal "Siesta 
w drodze". To też promocja 

Przyznaje, że marcowy koncert 
przyniósł ok. 28 tys. zł straty, ale inny 
-RichardaBony-:zarobił33 tys. :zl -Zysk 
za cały cykl był na tyłemały, że nie kon
tynuujemywspółpracy- stwierdza 

Inaczej widzi sytuację Agnieszka 
Glińska. - Odczuwam działania dy
rektora wobec mnie jako mobbing 
w białych rękawiczkach - mówi. Do
daje, że od dawna był problem z po
działem kompetencji. - Zwracałam 
na to uwagę. Próbowałam rozmawiać, 
pisałam e-maiłe. Bez skutku. 

Glińska mówi, że Osadnik decy
dował bez niej o imprezach w Studio. 
- Projekt Plac Defilad też zmienił ob
licze teatru. Sprowadził nas do kąta. 

Przykład: próby generalne do "Jak 
zostałam wiedźmą" w reżyserii Gliń
skiej. Nagle znikają akustycy.- Ich obec
ność była konieczna. Okazało się, że 
poszli przygotowywać sprzęt na kon
ferencję prasową projektu Plac Defi
lad - relacjonuje Glińska. - Przecież 
premiera w teatrze to rzecz najświęt
sza Wszystko inne odsuwa się na bok. 

jak użyczamy wnętrz, sprzętu? Nie 
wiem, a powinnam - stwierdza. 

O kwitach dotyczących zarobków 
jej rodziny i przyjaciół mówi:-To pró
ba oszkalowania mnie i odwrócenia 
uwagi od istoty sprawy. Nie przy
szłam tu dla posady. Od lat pracuję 
z tą samą grupą ludzi, mamy do sie
bie zaufanie. W pracy twórczej to pod
stawa. Nigdy nie wywierałam naci
sku, by zatrudniać akurat te osoby. 

Czynsz i burgery 
Rykoszetem dostał Grzegorz Le
wandowski. Do holu Studio ściągnął 
go Osadnik, chciał mieć przy scenie 
animatora kultury. Lewandowskie
mu udało się przyciągnąć ludzi: bar 
to też miejsce debat i spotkań. 

Ostatnio relacje się popsuły. Wła
ścicielowi baru ktoś miał odkręcić 
śruby od kół w aucie, nasłać sanepid. 

Aktorzy zapytali o umowę najmu. 
Okazało się, że czynsz za bar Studio 
to ok. 3,3 tys. zł miesięcznie. Cafe Kul
turalna w Teatrze Dramatycznym pła
ci frzyrazywięcej. Kłujewoczyi to, 
że Lewandowski wziął w ajencję bu
fet pracowniczy w teatrze, płaci za 
niego 200 zł (Osadnik tłumaczy, że 
obiady dlazespolu mają być tanie, 
więc trudno na nich zarobić). 

-To już po całości. Niech tam, po
wiem. W bufecie chcę kupić bułkę, 
ale słyszę, że to nie dla nas, a na bur
gery do baru. Tam nie ma kuchni, 
więc gotują w naszym bufecie - mó
wiz zażenowaniem jeden z aktorów. 

Lewandowski tłumaczy: bar dzia
ła w przejściu, poza czynszem świad
czy na rzecz teatru bezpłatne usługi, 
dostarcza catering na premiery. - Mo
gę przedstawić rozliczenia - mówi. 

Bufet pracowniczy to prawdopo
dobnie utopione pieniądze. Lewan
dowski zainwestował ze wspólnikiem 
50 tys. zł, a teraz"wakcie buntu" ak
torzy przestali się tam stołować. 
Dzienny utarg: od 16do140 zł. 

Odpiera zarzuty, że barowi goście 
uprzykrzają występy. - Od ponad ro
ku problemjest rozwiązany- za
pewnia. - Kiedy aktorzy grają w foy
er, zamykamy bar na półtorej godzi
ny. Działam przy teatrze i dla teatru. 

Głos z widowni 
Obserwator konfliktu: -Wyciąga się 
kwity na Glińską, bo jest kobietą, ła
twym celem. W teatrach takie sytu
acje są nagminne. Dyrektorom nikt 
nie wytknie, że zatrudniają żony ak
torki. W każdym teatrze jestem w sta
nie coś takiego znależć. 
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O zatrudnianie rodziny i przyja
ciół przez Glińską pytamy aktorów. 
Przeszkadza im, że syn reżyserki two
rzy wideo do spektakli? - Franek nie 
jest nieudacznikiem, który jest w ze
spole dzięki matce. \\'.ycypajew [Iwan, 
znanyreżyser]goodkrył.Robiświet

ne wideo -mówią.-Zatrudnianie zna
jomych? Można powiedzieć, że wszy
scy jesteśmy zatrudnieni po znajo
mości, Agnieszka nas tu ściągnęła. 

Aktorów uwiera za to zażyłość wła
ściciela baru Studio z wiceprezyden
tem Jóżwiakiem, który jest stałym by
walcem nie tylko baru, ale i zaplecza 

Epilog 

Władze Warszawy nie interweniują. 
Tomasz Thun-Janowski, dyrektor biu
ra kultury: - Naszą rolą nie jest przy
znawanie racji którejś ze stron. Jest 
nią stworzenie stabilnych warunków 
do realizacji misji Teatru Studio. 

Dodaje: -W teatrze swoje role ma
ją i artysta, i menedżer. Kłótnia, kto jest 
ważniejszy, nie ma sensu. Prawna ab
solutna odpowiedzialnośćjest po stro
nie dyrektora naczelnego, ale musi on 
dogadywać się ze swoim zastępcą, dy
rektorem artystyczny.m. I vice versa. 

Miasto nie przewiduje zmiany te
atru w dom produkcyjny. Chce, by 
Studio nadal było teatrem repertu
arowym, ze stałym zespołem, przed
stawieniami, premierami i innymi 
działaniami społeczno-kulturalnymi. 

Ratusz postawił na zewnętrznego 
mediatora. Na mediacje zgodził się 
Osadnik. Glińska postawiła warunki: 
ustalenie podziału kompetencji, 
uwzględnienie jej roli w kreowaniu im
prez. Mówi, że nikt się do tego nie od
niósi poza tym mediacje straciły sens, 
kiedy kilka dni temu Osadnik bez jej 
wiedzy powołał nową wicedyrektorkę 
-Aldonę Machnowską-Górę, która ma 
sięzająć"projektamipozateatrałnymi". 

Glińska:-Miasto jest właścicielem 
teatru. Ma prawo zrobić z tym miej
scem, co chce, nawet pijalnię piwa Czu
ję się odpowiedzialna za zespół arty
styczny, za aktorów, ale ta walka nisz
czy i do niczego dobrego nie prowadzi. 
Nie widzę możliwości dalszego peł
nienia funkcji dyrektora artystycznego. 

Osadnik:- Myślałem, że jednak 
usiądziemy do mediacji. 

Aktorzy: - Nie damy się spuścić 
w kiblu. 

Wczoraj Agnieszka Glińska ogło
siła rezygnację z funkcji dyrektora. 
Thun-Janowski: Informację przyję
liśmy z przykrością. 

Kurtyna.o 

Glińska dodaje, że nie mogła do
prosić się o dokumenty projektu Plac 
Defilad. -Przez teatr przechodzi miej
ska dotacja Jak jest rozliczana w sto
sunku do działań teatralnych? Na ja
kich zasadach nasi pracownicy są kie
rowani do pracy przy tym projekcie, 
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