
Trzeba mieć ciekawość dziecka 
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WSPOLNOTA EMOCJI 
Rozmowa z Anną Augustynowicz, dyrektorem arlJSlrcznym Teab'U Wsp6łczesnego w Szczecinie 

- Z pani praktyki reżyserskiej wy
nika, że temat rozmowy o współcze
sności równie dobne może wypły
wać z ,,Romea i Julii" czy ,,Ballady
ny", co z ,,Młodej śmierci" lub ,,Pop 
cornu". 

- Tworząc teatr, bazujemy na lite
raturze. Słowo jest punktem wyjścia 
do realizacji widowiska. Jeżeli jest ono 
w stanie na tyle aktora podekscytować, 
by nasycił je własną ekspresją, można 
przy pomocy tego słowa rozmawiać z 
widownią. Wychodząc od najprostszej 
relacji „człowiek-człowiek" teatr za
tacza coraz szersze kręgi i w którymś 
momencie zaczyna mówić o drama
tycznej sytuacji całej grupy ludzkiej, 
społeczeństwa, i tak dalej i tak dalej. 

- Po „Balladynie" w pani reżyse
rii przeczytałam zdanie ,,Anna Au
gustynowicz jak zwykle brutalna". 

- Jeśli ktoś tak napisał, to znaczy, 
że tak to czuje. Ludzie piszący o te
atrże próbują porządkować i nazywać 
rzeczywistość teatralną. Natomiast 
trudno, aby reżyser zakładał brutal
ność. 

Po niektórych spektaklach można by 
pewnie powiedzieć, że jestem łagod
na i delikatna. I to też będzie prawdą. 
Nie czuję, aby widz przychodzący do 
naszego teatru był przez moją brutal
ność obrażany. Traktuję widzów rów
nie poważnie, jak aktorów. Nie zajmu
ję się obscenami, aby szokować, ale 
dlatego, że są one mi potrzebne jako 
jeden z elementów teatralnej zabawy. 
Nie zajmuję się muzyką techno, bo ją 

· lubię, a częścią mojego życia jest tech-

no party . . Biorę takiF ~jawisko na 
warsztat teatralny, ponieważ ono jest. 
Próbuję bawić się nim, przy użyciu 
takiego języka opowiadać o świecie. 
Teatr jest konglomeratem różnych 

sztuk, ma prawo odwoływać się także 
do mediów czy różnych gadżetów pop
kultury. 

- Raz jeszcze odwołam się do kry
tyków teatralnych, którzy zgodnie 
twierdzą, że ma pani wyrazisty styl, 
rodzaj własnego „charakteru pi
sma", który sprawia, że pani spek
takle są rozpoznawalne. · 

- Dla teatru słowo „styl" jest zgub
ne. Nie lubię tego słowa. Jestem prak
tykiem teatralnym i tworząc spektakle 
nie zastanawiam się nad tym, czy mam 
swój styl. Pewnie raczej go nie mam, 
ale i specjalnie też go nie szukam. Na
tomiast można rozważać, czy zespół 
aktorski mówi wspólnym językiem. 
Pracujemy tutaj ze sobą osiem lat. 
Przez cały ten czas uczymy się wspól
nego języka. Aby przedstawienie było 
spójne, każdy musi mówić swoim gło
sem, mieć własny głęboki oddech i 
tchnienie. Jednocześnie świat skon
struowany na scenie wymaga podpo
rządkowania się pewnym regułom gry, 
których uczymy się podczas prób. Ra
zem szukamy tego, co jest istotne w 
tym świecie i tej przestrzeni, jaką pro
ponuje autor tekstu, szukamy języka, 
sposobu porozumiewania się , odkry
wania świata. Ponieważ długo pra,cu
jemy razem, być może można znaleźć 
podobieństwa pomiędzy spektaklem, 
który powstał kil.ka lat temu i przed
stawieniem nowo powstałym. Ale 
wciąż trzeba mieć ciekawość dziecka 
i podchodzić do kolejnych zadań z ab
solutną niewiedzą. Inaczej zaczęliby
-śmy zjadać koniec własnego ogona. 
To, co ro6imy, przefiałoby ciekawić 
,i;arówno, nas, jak i tych, którzy iprzy
chodzą•do ~ńasżego teatru. " ,,.;. i " .,,.,~, 

- A jacy pnychodzą? Czy swoje 
spektakle adresuje pani do konkret
nej grupy odbiorców? 

- Teatr jest wspólnotą emocji. Dla
tego dobrze zrobione przedstawienie 
powinno być skonstruowane na kilku 
poziomach. To znaczy, że powinno z 
niego coś dla siebie wynieść dziecko, 

- O pani spektaklach mówi się, że 
bywają prowokacją. Tak pisano 
między innymi po prapremierze 
„Młodej śmierci". 

- Jeśli prowokacją do myślenia - to 
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a także kucharka, profesor czy facet 
spod budki z piwem - gdy najdzie go 
fantazja wybrać się do teatru. Zdarza 
nam się bywać artystami, ale nie moż
na założyć z góry, że dokonamy jakie
goś odkrycia. Jeśli tak się zdarzy - to 
świetnie. Każde przedstawienie musi 
by,~~q~ioµ,en~ę,t7llije ~ spębP~ć wa
runek tej właśnie wielopoziomowości, 
o której mówiłam. W sferze emocji 
mamy te same prawa i podlegamy tym 
samym regułom. 

w porządku. Nie zakładam żadnej in
nej prowokacji, którą rozumiem jako 
walenie między oczy, a agresja jest 
czymś, co wynika z nienawiści. Teatr 
powinno sir robić z miłości. Oczywi.
ście czasami z tej właśnie miłości trze
ba powiedzieć coś przykrego. W te
atrZe nie musi być zawsze miło. Trze
ba natomiast mówić prawdę, a przez 
to dążyć ku dobru. 

- Po premierze sztuki Wernera 

Schwaba „Moja wątroba jest bez 
sensu, czyli zagłada ludu" napisano: 
„równie sugestywnego wizerunku 
naszej skarlałej, wyzby~ej ducha 
epoki, na polskiej scenie nigdy wcze
śniej nie było". 

- Nie mówię o tym, co złe, bo ni
czego dobrego nie ma. Czasami zło 
może doprowadzić do czegoś dobre
go, czasami trzeba przejść przez pie
kło, aby znaleźć dobro; zawsze prze
cież można dowiedzieć się czegoś o 
sobie, coś zrozumieć. 

- Często przygotowuje pani pra
premiery, polskie a nawet światowe. 

- Po prostu mam ciekawość dla no
wych tekstów, dla tego o czym i jak 
ludzie myślą, jakie problemy rozwa
żaję. Jeśli trafię na nową, dobrą litera
turę, którą warto zajmować się podczas 
prób i zająć nią uwagę widzów - po
dejmujemy taką pracę. 

- Ostatnią premierą we „Współ
czesnym" - a zarazem polską pra
premierą sztuki Bena Eltona - był 

„Popcorn". To chyba kontynuacja 
tematu „Młodej śmierci?" 

- Grzegorz Nawrocki, autor ,,Mło
dej śmierci" - próbował oskarżać me
dia za zło dziejące się w świecie. Ben 
Elton poszedł krok dalej pokazując 
mechanizm kupowania przemocy. Nie 
byłoby jej w mediach, gdyby nie było 
tych, którzy włączają telewizor czy 
kupują kasetę wideo, aby obcować z 
przemocą. To znowu temat do zasta
nowienia, zadany nam wszystkim. Co 
ważne, Elton wyzwala śmiech, pozwa
la widzowi zdystansować się i za'śmiac 
z tego, w co on sam jest zanurz~my. 

,Może więc warto przyjść do teatru, aby 
zadziałał wentyl śmiechu. 
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