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Po jubileusz0-
ROZMOWA Z ANNĄ AUGUSTYNOWICZ 

S zczeclńska scena przy 
Wałach Chro
breCo fetowała 
w uble&fą IO-

- swe dwudzieste u~ 
ny. Bohat.,. 
ml tej miłej 
uroczystoicl 
byll wszyscy 
pracownicy Teatru, ale Anna Alł
gustynowlcz - podw6Jnle: jako 
dyrektor artystyczny I jako tag. 
roczna laureatka N8CJOdy Arty
stycznej Prezydenta Szczecina. 

WITOLD BACHORZ: - Jak smakował 
jubileuszowy tort? 

ANNA AUGUSTYNOWICZ - Był w sam 
raz. Nie był, na Sl.Częście, prr.esadnie lu
krowany, a życzenia bmniały Sl.Czerz.e. 
Nie jestemzwolenniczkąłBJcmych jubile
uszy, ale ludziom, którzy oieaadko są we 
Współczesnym od samego początku- ID 
się należało. Razem z 17-0SObowym :zes.. 
polem aktaUw pracuje tu 11&'168 osób. To 
dobt7.e, i.e jubileuszowa pubłicmOOćmog
ła ich również ujrzeć na scenie. 
- Jak się żyje Współczesnemu pod 
miejskimmecemtem? 
- Normalniej. W tym sezonie poczu

liśmy, że pod względem wysokości do
tacji osiągamy pewien poziom przyzwo
itości. Przedtem było naprawdę drama
tycznie. Teatr przeżywał kłopoty mate
rialne, o których nie chciałabym mówić 
- tak były żenujące. Teraz jest na tyle 
lepiej, że możemy myśleć np. o wymia
nie przestarzałego, jeszcze enerdow
skiego oświetlenia, możemy zaplano
wać jakieś elementarne remonty, nadro
bić zaległości. I skupić się na pracy arty
stycznej. Na szczęście mam zespół dy
namicznych, zdolnych Judzi, z którymi 
pracuje się wspaniale. Zazdroszczą mi 
tego reżyserzy z całej Polski. 
- I nie tylko z Polski. Czy po~ 
nych występach w Niema.ech i po pani 

wizytach w Skandynawii jest sr.ansa, 
ł.eszaedńąaktony~mmię
dzynarodowychsceoach? 

~ &h!edt:::yJ~k:~;y:-
;:; wialiśmy tam ,,Poskromienie złośnicy", 
~ 31 maja jedziemy tam z ,,Poi.ądaniem 
~ schwytanym za ogon". Wcześniej, 27 
:i: kwietnia, będziemy w Kaliningradzie z 

,,Magnifikatem", podczas Dni Kultury 
Polskiej. Mamy również wstępne zapro
szenie do Sztokholmu, który w 1998 ro
ku pełnił będzie rolę stolicy kultury eu
ropejskiej. 
- Co r.obaczymy w Dltjbliiszym a.a
sie? 
- Po powrocie z IV Międzynarodo

wego Festiwalu ,,Swiat Literacki'96" 
w Warszawie, zagramy w ,,Malarni" 
,,Naczelnego" Larssona ( 1 i 2 maja), 
potem jedziemy znów do Warszawy -
tym razem z ,,Młodą śmiercią", na 
konkurs współczesnej dramaturgii 
polskiej. A co do najnowszych realiza
cji - pojutrze, w czwartek zaczynamy 
próby do Gombrowiczowskiej ,,Iwo
ny, księżniczki Burgunda". Premiera 
we wrześniu. 
- Dziękuję :r.a rozmowę. 

R01JflaWiał: WITOLD BACHORZ 


