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Agnieszka Glińska 
ebiutowała zaledwie 7 lat temu 
(notabene w Opolu), a dziś jest 
jednym z najbardziej uznanych 

reżyserów młodego pokolenia. Naj
pierw chciała zostać aktorką i jej pro
fesorowie w warszawskiej PWST by
li zgodni, że to trafny wybór. Nim 
skończyła studia, doszła jednak do 
wniosku, że aktorstwo nie współgra 
z jej psychiką, że zbyt wiele w niej 
wstydu i oporów wewnętrznych. Dla
tego, nawet bez próby potwierdzeni!l 
tych spostrzeżeń na scenie, od razu po 
uzyskaniu jednego dyplomu rozpo
częła studia reżyserskie. Po drugim ro
ku reżyserii zaproponowano jej wy
reżyserowanie czegoś w Opolu. Mia
ła 24 lata i wybrała farsę Rattigana 
„Arlekinada'',. choć jej koledzy uwa
żali, że powinna zadebiutować jakimś 
poważniejszym tekstem. Ona jednak 
rozsądnie postanowiła najpierw spraw
dzić swoje umiejętności warsztatowe. 
Potem reżyserowała ,,Niebo-piekło" 
Merimee i „Kram Karoliny" Ghelde
rode' a w Starym Teatrze w Krakowie, 
„Gołą babę" Szczepkowskiej, „Trzy 
siostry" Czechowa w Teatrze Po
wszechnym w Warszawie, ,,Korowód" 
Schnitzlera i „Opowieści Lasku Wie
deńskiego" Horvatha w Teatrze Ate
neum, „Moralność pani Dulskiej" Za
polskiej i „Damy i huzary" Fredry w 
Teatrze Powszechnym w Łodzi (któ
re w poniedziałek oglądaliśmy w ra-

mach XXV 
Opolskich 
Konfrontacji 
Teatralnych) 
oraz „Czwartą 
siostrę" Gło

wackiego w 
Teatrze Pol
skim we Wro
cławiu. Ma na 
swoim koncie 

także przedstawienia telewizyjne, m.in. 
„Lato w Nohant" Iwaszkiewicza, któ
re we wtorek było oceniane w ramach 
Konkursu Teatru Telewizji, odbywa
jącego się podczas opolskiego festi
wal u klasyki. Robi w teatrze to, na 
co ma ochotę - sztuki wybiera sama (z 
wyjątkiem „Korowodu"), nie braku
je jej cierpliwości, gdy trzeba, czeka, 
aż dyrektor sceny zmięknie i zgodzi 
się na jej propozycję. Jest osoba ma
ło potulną (m.in. dlatego nie zdecy
dowała się zostać aktorką), ale świet
nie dogaduje się z aktorami. Jest w niej 
ciekawoŚć drugiego człowieka i otwar
tość na to, czego można się od niego 
nauczyć. Jest ambitna, nie toleruje by
lejakości i braku odwagi. Marzy o pro
wadzeniu własnego teatru. Za swoją 
twórczość otrzymała Nagrodę Korze
niowskiego przyznawaną przez Mini
sterstwo Kultury, Nagrodę Schillera 
od ZASP-u i Paszport „Polityki". 
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