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pektakl ,,Popcorn" w reżyse
rii Anny Augustynowicz 
otworzy dziś w Grudziądzu 
Festiwal Teatralny, połączo

ny z konkursem na gospodarza nadcho- · 
dzącego sezonu teatralnego. Z reżyser-1,, 
ką ,,Popcornu" rozmawiał Andrzej Klim: 
ANDRZEJ KLIM: Czy reżyserowanie 
w teatrze to sposób na wyrażenie te
go, co Panią w obecnym świecie boli? 

ANNA AUGUSTYNOWICZ: żeby robić 
teatr, trzeba mieć powód do rozmowy 
z publicznością, żeby tej publiczności, 
która kupi bilet, nie zabierać niepotrzeb
nie czasu. W przeciwnym razie jestem 
tylko uzurpatorem. Powód do ,,rozmo
wy" musi wynikać z tego, co w istocie 
mnie obchodzi i dotyka, żebym jako re
żyser mogła zarazić aktorów, by z kolei 
oni nie byli letni i żeby łę energię,'lctórą 
jesteśmy w stanie zogńiskować podczas 
całego procesu prób, mogli prz.ez kolej
ne przedstawienia prz.enosić na publicz
ność, zarazić publiczność tym proble
mem, który nas obchodzi. 
Problem relacji · między mediami ~ 
a współcusnym człowiekiem-odbior- ~ 
cą zajmuje wiele miejsca w Pani przed- ~ 
stawieniach. Dlaczego? 

- Ponieważ wszyscy jesteśmy w jakiś 
sposób poddani truciźnie mediów (bo 
trzeba by się zupelnie odiwlować od rz.e
czywistości, żeby jej nie podlegać), pró
buję objaśniać mechanizm funkcjonowa
nia człowieka w świecie mediów, gdyż 
uważam, że teatr powinien „trzeźwić". 
Nie wszystkie recepty i nie wszystkie 
modele rzeczywistości proponowane 
przez media człowiekowi są dla niego 
rozwijające czy twórcze. W związku 
z tym zadaniem teatru jest przypomi
nanie, że dajemy się bałamucić, że da
jemy się oszołomić. Spektakle: „Młoda 
śmierć", „Balladyna" i „Popcorn", 
z tym że ,,Popcorn" jest jakby opowie
ścią o mediach bez mediów, dotykają 
problemu wpływu mediów. W dwóch 
pierwszych spektaklach używaliśmy 
środków wyrazu ze świata mediów, ba
wiliśmy się tymi środkami dla potrzeb 
naszych przedstawień, natomiast w ,,Pop
cornie" podjęliśmy rozmowę o mediach 
bez użycia tego typu środków. 
Tę tematykę majduje Pani nie tylko 
we · współczesnych dramatach, ale 

. Popcorn" w reżyserii Anny Augustynowicz będzie można obejrzeć w Grudziądzu 
dzi.3 o 19.00 · · 

i szacownej klasyce, że wymienię 
ws1>0mnianąjuż „Balladynę". 

- Problemy istotne, które dotyczą czło
witka, jego emocjonalności, mogą być 
tak samo dobrze zapisane zarówno 
w dramacie, który nazywamy klasycz
nym, jak i w tym, który określamy jako 
współczesny. To, że w repertuarze Tea
tru Współczesnego pojawia się tyle tek-

stów świeżo napisanych, świadczy o tym, 
że żywo interesuje nas ten czas, w któ
rym żyjemy, te prz.emiany, którym pod
legamy. Jeżeli tym, co istotne, możemy 
dzielić się z publicznością, a publicmość 
chce być z nami, to taki teatr ma sens. 
Dziękuję za rozmowę. 
Program Grudziądl.kiego Festiwalu Teatral
nego czytaj obok 
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Muzyka i archeologia 
•oruńska Orkiestra Kamer:tlna wraz 
I z UMK organizują kolejny „Kon

cert uniwersytecki" w Dworz.e Artusa. 
W części muzycznej imprezy usłyszy
my pierwszy koncert c-moll na forte
pian, trąbkę i orkiestrę smyczkową Szo
stakowicza oraz 29. Symfonię A-dur 
Mozarta. Jako soliści wystąpią Artur Ja
roń (fortepian) i Jakub Marszałek (trąb
ka). Kameralistów poprowadzi gościn-

nie Sławomir Chrzanowski, dyrektor ar- . 
tystyczny Filharmonii Zabrzańskiej. , 
"W części pozamuzycznej prof. An
dizej Kola z UMK wygłosi wykład ,,Ar
cheologia podwodna - geneza i subdy
scyplina". Na koncert wybrać się moż
na jutro o 18.00. JAN 

~PllOGRAM -
" FES'nWAWI 

Grudziądzki 'Festiwal Teatralny po
trwa od c!Źiś do niedzieli. s~ · 
kie pok~ są w Centrum Ku~ 
tury „Teatr" w Grudziądzu (ul. Fo
cłla): Bilety kosztu'A'.s-20 zł {kar-
,nety tylko na spektakle:k0nkurso-
we.:·,.:30;z1). · · ' ' · : · · 
Piątek " . , .. <. • 

~ 16.00 -1eatr SriNł z~ 
- plenerowy spektakl .Republika 
rnaneń" wg Brurma Sdlulza w reż. ·• 
Zdzislawa ~(~na· ' 
Rybnym RYnkU). - ~r;zedstawienie 
opowiada o ludzkich. rnąri,ęniach 

.~ v.Yo1brzymioO)dl' geśterii: mimi~ 
pomaklwan)dl na biak> twarzy, eks
tatycznym tańcem na wysokich 
52CZl.dład1. • 
t 17.00 - Stowarzyszenie Dialog 
z Krakowa ~ .Sztuka" Yasminy Re
zy,, w reżyserii Edwa,rda żeritą~. 

• Dialog ~ostatnie dwa lata b)ł • 
gospodarzem gńmiądzkich selo-
róN teatraln)dl. 
t 18.30-Otwarcie festiwalu; <:J..war
cie WJStaNy Bronislawa Pietruszkie. . · 
wicl.ą z Torunia . 
• 19.QO - Teatr Ws~y ze 
S2C2eeina - .Popcorn" (reż. Anna 

- Al€ustynowicz). Spektakl traktuje 
o odpowiedzialności mediów za 
WZ1J>Sl priestępcmści wśród ~ 

·dzieży. • . . 
Sobota 
.• 11.00- Centrum Kultuiy • Teatr" 
z Grulziądza po raz pierwszy pod. 
jęk> się realiz.atji sztuki dla dzieci . 
it. .o rybaku, złotej rybce I śpiącej_ 
króleYmie". Spektakl~ 
Zbigniew Kulwicki. . 
• .15.00' i 17.00 - Teatr Kriket 
z Ctooowa - .Oskar i Ruth" w ,e_ 
żyserii IJ'€1l'lara Villquista. Pierwszy 
z tr2edl ~ ubiegają<:)dl się 
o funktję gospodatza gn.Dziąclzkie
go sezonu teatralnego •• Oskar 
i RUth" jest godzimą OJX7Nieścią 
z'i)tia ~o mal2eństwa. 

.H~.00 -Teatr 0$9b0Wy-'Mkr 
dzieżowa Akademia Wtystyczna 
z Wroclawia. ~ zespól zakwal~ 
fikowany do konkursu„ Podczas 
ubieglorocznej imr:xezy 2Cklt_7ili na
grodę ~ GnXlziądza za net 
lepszy_spektakl, W tym roku poku 

·żą~ie i:t. .Jak wam się . 
pcdCba?" w<:~ d.-a.Tu""tu Sze:Gpi-
· ra, .~ ~OOlwali w Jt.ooperaqi 
z,~im.~wt.e-

~.~~)., , 
~ .. 
t ii;3ó 115.00-Stl.Kllo Teatr Test 
z~.T!2eClz~. któ
re wystartują w krokursie. Test~ 
W.ml~~~~· 
ny (lrdrzej Maria Marczewski. Po
każ.ą spektakl ri .Kto• w reżyse
'rii Marc:zewsklego. AkQa dzieje się 
wspóbeśnie w Pa!Yż4. ' 
• 17.00 - Teatr Powszechny im. 
Hubnera z. Warszawy. - .Kaleka 

' z lnishmaan" w ieźyseni .Agnieszki , 
' Glińskiej i 'Nladyslawa Kc7Nalskie'.. 
go. Aktja spektaklu toczy się w ma-

, lej wiosce. Pl2.yjemia tu fiirrowiec, 
, który !<fęci na pOOliskiej v.Yspie 00. 
·- kument z~iarybakćw. M~ 
· cy ulegają pokusie dotknięcia ma- ' 

gii. Hollywood, obejmuje to nawet 
ka~e.z niedowłaPein prawej~ 
i nogi. ' „ , OPR. MAG 
PatronaJ prasowy nad festiwalem 
objęła „ Gazeta »)>~rei.a '.'.. 
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Dla naszych czytelników mamy 
po dwie podwójne wejściówki na 
każdy spektakl Grudziądzkiego Fe
stiwalu Teatralnego. Dostaną je ci, 
którzy jako pierwsi dodzwonią się 

~do nas dziś między IO.OO a 10.15. 
~ Na telefony czekamy w redakcji 
~ w Bydgoszczy (tel. 347 70 76) . . 
~ MAG 

·. 


