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.._ Bop1ław Kłere, pneka.zuJ'4' 
,.. Pul ręce klerGwnfctwo arły• 
lriyczne Współczesnego, nie ukry
wał nadz.łel na kontynuację au
łoraklego profilu repertuarowego 
tej sceny, Twórcza samodzielność 
wyklucza jednak naśladownictwo 
cudzych, choćby najdoskonalszych, 
.lroncepcji i pomysłów. W ja.ki 
sposób za.miena Pani w takiej sy
tuacji zachować ciągłość dotych
C1lasowego oblicza teatru? 

- Wydaje mi się, że podobnie 
- jak Bogusław Kierc - p<>jmu-
ję misję, jalką spełniać powinien 
teatr - ootatnie dziś miejsce ob
rony podstawowych wartości. W 
sztuce na.jwaźniejuy jest dJ.a mnie 
człowiek z tego emocjami i pro
stymi uczuciami - miłością, nie
nawiścią, bólem I cierpieniem. 
Pod~tawowym zadaniem teatru 
jest pokazanie lltll scenie prawdzi
wych wią.z.ań, powstających mię
dzy ludźmi. Sztuka teatru to 
szczególna umiejętność objaśnia
nia świata. Niezależnie od tego, 
jaki on jes.t. To także zdolność 
do mówienia pi'awdy o kondycji 
człowieka współczesnego. I»atego 
prowedz.ony prae:r.e rmrie teatr 
musi być i będ:tie w dalnym cią
gu miejscem alfiTmacji cuowieka. 
Oczywiście, różnica temperamen
tu, czy po proetu inna stera za
interesowań, nie pozwalają mi 
kontynuować, realizowanego od 
dwóch lat nurtu tzw. „rękopisów". 
Nie oznacz.a to, te rezygnuję z form 
kameralnych. Przeciwnie - chcia 
łabym nawet u~ztałtować taki 
model teatru, który blisikd byłby 
zac:z.erpniętemu wprost z ,,Panny 
Julii" S~rindberg.a ()(kreśleniu: 
teatr intymny, 

- Warunki Teałru Wsp6łczea-
11ego nie sprzyjaj' chyba łaklm 
prezentacjom? 

- Ten problem udało się hiż 
roa..".riązać. Pracowniia plastyczna, 
po niewieNcich zabiegach adapta
cyjnych, co wieczór będzie prze
obrażać się w „Scenę w Malarni". 
Ro·zpoczęły się już próby _ do 
„Dwustronnego lustra" Arthura Mil 
lera, które w tej wymarz.onej dla 
teatru scenerii inscenLzu j ą : Piotr 
Jędrzejczak - reżyser i Ryszard 
Kaja sceno·graf. Premiery, 
inaugurujące j działalność „Sceny 
w Malarni" spodziiewać się więc 
możemy niebawem. 

- Tymmasem tegoroczny sezon 
otwierają, prezeotowaine na dużej 
scenie, w-miowiienia „Zemsty" i 
„Kopciuszka". Na nowości reper
tuarowe będziemy musieli Jeszcze 
poczeka6? 

- Pi~ premierę 1ezollll1 
planujemy w drugiej połowie paź
dzierndlk:a. Będ:r.ie to ,,Maciej Kor
bowa i BeUatrix" Witlkacego, w 
mojej reżyserii t IZ muzyką Jac
ka Ostaszewskdego. Scenagralfię 
przygotowuje Jan Banucha, który 
opracuje plastycznie również ko
lejne przedstawienie - „Drugą 
śmierć Joanny d'Arc" Stefana Ca
neea, w reżyserii Waldemara Mo
destowicia. Tek wyglądają najbliż
sze, „twarde" plany repertuaro
we. Reszta je6t 1praiwą. przypad
ku, w którego · silę artystycui.ą 
wciąż jencze wierzę. Kryje się w 
tym pewne Tyzykio, ale teł prze
ważnie w ten sposób powstają 
najwartościowsze dzieła sztuld. 
Być może, w przyszłości zrealizu
ję pewne plany „&zekspirowskie", 
ale wszystko zalety od tego, Ue 
naprawdę energii znajdę w sobie 
i zespo~. Ostatnio, na przykład, 
okazało się, że do wystawienia 
„Peer Gy.nta" Henryk Ibsena, 
energii te nie s-tarczył . 

- Jak o enla P zesp6ł Tea-
tru Wsp6ł 

- Grupa aktorów, związanych 
z tym teatrem, ma w sobie walor 
naj.cenniejszy - umiejętność 
wspólnego brzmienia na scenie 
oraz niezbędną dys'Cyplinę arty
styczną podczas pracy. Jest to, 
moim zdaniem, bardzo sprężysty 
zespół, podatny na burze twórcze 
i ucu:iwy w robocie. 

- Na Jaklegio widza oczekiwać 
będ:zle teatr Anny Augustyno
wicz? 

- Bardzo me lubię dzielić 1.u
dzl i przycz.epi at w idrom etykie
tek. Na pewno jednak chciała 
bym spotkać w naszym teatrze 
c:r.ło~ka ciekawego świ ata , 
aktywnie nastawionego do życia, 
gotowego chłonąć na•j1ba.rdz.iej na
wet szgku j ące propozycje arty
styczne. Zależy mi przede wszyst
kim na tych, którzy nie są do 
końca pewni, jak powinien wy
glądać porządek świata, potrafiią 
jeszcze szukać własnej dTogi nie 
tylko przez iinJt.elelkt, ale też przez 
obraz, wzajemną wymianę energii 
i emocje, które znaleźć mogą w 
teatrze. Jeśli uda się nam wspól· 
nie przejść tę drogę będzie to na.j 
więks·zy sukices. 

- Dziękuję za rozmowę. 


