z Anną Augustynowicz
rozmawia
Anna Kaniecka-Mazurek

Entuzjastycznie przyjęte Wesele, Złoty
Yorick za najlepszą inscenizację utworu
Szekspira dla Miarki za miarkę, Paszport
Polityki ... Jaki wpływ na pani twórczość
mają te zaszczyty?
trochę tak, jakby ludzie, którzy te nagrody przyznali, podzielili się dobrą energią.
Generalnie jednak nie traktuję nagród pragmatycznie, nie pracuję po to, by je dostać. Nagrody się po prostu w życiu zdarzają.

To jest

Czy pierwsza nagroda, jaką pani zdobyła
jako młoda reżyser, była dla pani zaskoczeniem? To był jakiś wyjątkowy tekst, wyjąt
kowy zespół?

Mieli taką potrzebę i ciekawość . W ubiegłym
roku, gdy na festiwalu Wyspiańskiego w Krakowie graliśmy Wesele, studenci poprosili
mnie o możliwość zrobienia przedstawienia
dyplomowego. Ponieważ miałam napięty harmonogram i nie mogłam pojechać do nich,
oni przyjechali do Szczecina. Zatopiona katedra wydała mi się bardzo interesująca , pomyślałam, że to ciekawy utwór - właśnie dla ludzi
zaczynających pracę w teatrze. Ten tekst pyta
o kondycję teatru, który się dzieje w świecie,
pyta także o kondycję aktora. Jonke, co prawda, używa niełatwego języka, poza tym utwór
został napisany jako partytura muzyczna,
wszystko to wydało mi się jednak tak ciekawe,
że zrobiliśmy przedstawienie. To był ich egzamin dyplomowy. Wszyscy zdali!

To rozpisana na głosy wypowiedź poety, utwór,
w którym trzeba usłyszeć rytm języka mówionego. W samej jego strukturze ukryta jest
wielość brzmień i wielość rytmów. Usłyszeć je,
nadać im - bezpośrednio przez każdego aktora - sens, czyniło naszą pracę ze studentami
pasjonującą.

Czy po utworze Gerta Jonke rozważa pani
zajęcie się na przykład tekstami Elfriede
Jelinek lub Thomasa Bernharda?
W drugiej połowie listopada Teatr Współcze
sny był gospodarzem Dni Teatru i Dramatu
Austriackiego. W związku z tym przypomnieliśmy przedstawienie Wernera Schwaba Moja
wątroba jest bez sensu. To był nasz pierwszy
tekst austriacki, mocno eksperymentujący,
wprowadzający autora na polskie sceny. Teraz
poja w i ła się szansa ponownego przeczytania
tego tekstu, usłyszenia, w jaki sposób rezonuje
on z rzeczywistością .
Dni dały perspektywę przyjrzenia się temu,
co w dramaturgii austriackiej dzieje się obecnie - a jest to ciekawa literatura dramatyczna.
Ich pomysł splótł się z ideą przedstawienia dyplomowego studentów z Krakowa . Natomiast
najbliższym tekstem, którym się zajmę, będą
Rowerzyści austriackiego dramaturga Volkera
•
Schmidta, przetłumaczeni na zamówienie

Zespołowa nagroda za Życie wewnętrzne Mar-

ka Koterskiego - przedstawienie warsztatowe, które zrobiłam w teatrze w Kaliszu - była
w iel ki m zaskoczeniem, ponieważ spektakl
pokazywany był poza konkursem. Cieszyliśmy
s ię bardzo, że to, co stworzyli ś my, spotkało się
z aprobatą publiczności . Wartość, która się
stawała w relacji z widownią - bo to jest najważniejsze w teatrze - jeszcze dodatkowo została uznana przez środowisko opiniotwórcze,
przez jurorów. Nagrody, wyjazdy na festiwale
są jedynie sporadycznymi i odświętnymi sytuacjami. Teatr nie składa się z chodzenia po
szczytach i nie można zakładać, że coś, co ro bimy, jest po to, by jechać na kolejny festiwal
czy żeby zdobyć następną nagrodę . W teatrze
tego typu napięcie jest - w moim odczuciu napięciem bardzo niezdrowym . Będąc ukierunkowanym na sukces, ulega się pewnego
rodzaju modom, chęci uznania, popularności.
Teatr nie musi się podobać . Teatr powinien
proponować rozmowy o rzeczywistości , która
czasami jest bardzo bolesna i która nie musi
być akceptowana przez publiczność. Ważne,
by publiczność w tę rozmowę weszła , nawet
jeżeli jest to trudne. Nawet jeżeli na jakiś tytuł
nie sprzeda się komplet, osoby, które przyjdą
obejrzeć przedstawienie, wejdą z nim w relację. I to jest wartość.

Co to oznacza, że Zatopiona katedra Gerta
Jonke zost a ła napisana jako partytura muzyczna?
Bezpośrednią inspiracją dramatu było preludium Debussy'ego. Powstał tekst niefabularny, oparty na monologu, utwór, który dzieje
się w wielu nielinearnych, przenikających się,
przestrzeniach i równie dobrze mógłby być
artykułowany przez jedną osobę. Jonke dla
swojego języka używa nazwy: „gramatyka
fantazji ' .
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Pani najnowsza sztuka - Zatopiona katedra - to spektakl dyplomowy studentów krakowskiej uczelni. Skąd pomysł, by
młodzi aktorzy z Krakowa robili dyplom
w Szczecinie?
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