
rozmowa o sztuce. Więc niewia-

rozmowa z Anną Auguśtynowicz 

. doma, ryzyko porażlrj, a I go
rycz. - muszq być w to wszys
tko wpisane. Tak jest vesztą z 
każdlt premką, która ż reguły 
jest niespełnieniem. Gdyby dziś 
można było przewidzieć, czy się 
uda i jak to będzie - cała zaba
wa nie miałaby sensu i smaku. 

- A jak amakuj• świado
~ te zrulzowana przez 
pani• ·10ętwa··, mimo dobrej 
praay, przez pubUczne>śt przy
jęta została dość chłodno? 
Ze awej atrony wiem, Iż ta re
zerwa miała również ewe 
źródło wdraatycznoścl tema
tu: kalądz-grzeeznlk. 

:- dyrektol9fTI artystycznym Teatru Współczesnego. 
- NIE 8'dzi pani, te przyj- roz,ywkowe. Takie dla „masowe

mowanle poeady dyrektora go widza„. To bzdura. A powoła
arty8trcznego w dzl8iejuych nie się na jakieś pseudooczeki
tak trudnych dla teatru cza- wania publiczności świadczy ra
uch jeet fo~ eleganckiego czej o niezrozumieniu idei teatru. 
umobójatwe? . Do teatru nie trzeba nikogo 
I A.A.· - Nigdy nie miałam i „przycllłgać„. On jest odrębną, 

. nie mam dyrektorskich ambicji. integ~ną wartością i to :ovtaśnie 
Chciałam być i czuję się przede nad&19 mu sens. To właśnie spra-

AA.: - Nie zniechęca mnie 
to, przeciwnie - mobilizuje. Bo 
schematy odbioru sztuki trzeba 
łamać. A przyzwyczailiśmy się 
w Polsce do odbierania teatru 
poprzez padające ze sceny 
aluzje. Tymczasem teatr grający 
aluzjami już się skończył. Mnie 

. wszystkim reżyserem. Toteż uję- wia, że wcięł jest ludziom po-
ło mnie bardzo, że gdy zjawiłam trzebny. . 
się w tym teatrze po raz pier- - W rodzlmef kulturze zaaz
wszy, dyrektor Kierc pozwolił mi ły jednak ostatnio epore zmla-

I 
zrobić u siebie „Klątwę„, czyli 
to, co właśnie zrobić chciałam. 
A to się nieczęsto zdarza dyrek
torom an~jącym reżyserów. 
Porozumieliśmy się więc od po
~tku i kiedy później obaj pa
nowie dyrektorzy, Krzanowski i 

. Kierc, zaproponowali mi to sta
nowisko, mimo wątpliwości, 
zgodziłam się. Była w tej decyzji 
i ciekawość, i korcąca ochota 
by wypróbować nowej przygody, 

· i przekonanie, że właśnie teraz, 
gdy jest trudno, nie można się 
wytuęcać od podejmowania od
powiedzialności. 

, -Nle~alę,adać 
80ble radę, to Jednak osobne 
zagadnienia ••• 
'; A.A.: - Oczywiście, łatwiej 
_jest być w teatrze gościem, wy-

ny. Stała .... m6więc delikat- zresztą nigdy taki teatr · nie inte
ni„ mniej elitarna. resował. Na scenie nie zajmuję 

A.A.: - Bo zmienił się w ogó- się polityką. Chciałabym robić 
le sposób odbioru sztuki. Choć- teatr niosący emocje, dzielący 
by z racji COl'8Z szerszego w niej się nimi z widzem. Myślę o 
udziału telewizji (filmy video, spektaklach pokazujących czło
program satelitarny) . Nie odkry- wieka w całoś9i, z jego podsta
wam tu zresztą Ameryki, wiele o wowymi, silnymi przeżyciami: 
tym piszą socjologowie: poprzez bólem, strachem, nienawiścią, 
obcowanie z ekranem lV ludzie miłością. Interesują mnie bezpo
p~li się do oglądania średnie związki między ludźmi. 
bardzo bliskich sytuacji między A w~ taki, mó~iąc za Stńn
człowiekiem a człowiekiem do · dberg1em, teatr _intymny. Choć 
intymności. Dominuje więc t~h- c~~ podkreśl.ić, że nie. mar:n ja
nika video-clipu, oddzielnie wi- kiejś własne)... reguluiącei t~ 
dzimy oko ucho płynące po wszystko, WIZll teatru, której 
twarzy łzy. '1 ludzi~ trudno się podpor_zild~ałabym każde 
przestawić na odbiór tych sytua- swe działanie. 
cji w teatrze, gdzie z ogromnego - Przyjdzie pani działK W' 
kadru sceny trzeba wybierać, konkretnym teatrze, z kon
samodzielnie dokonywać rozbio- kretnym zespołem. Jak pani 

-- - znajduje jego aktualną kondy
cję? 

. A.A.: - Zespół jest młody, 
wciąż pełen zapału i chęci do 
pracy. Kiedy więc słyszę od ak
tora: wiesz, pieniądze nie są 
najważniejsze, ważne, żeby było 
co pograć, czym żyć - to czy 
może być dla mnie istotniejszy 
argument za współdziałaniem, 
współtworzeniem z tymi ludźmi? 
Choć, oczywiście, muszę pa
miętać, by nie stresowali się 
brakiem środków do życia, by 
nie przyszło im pracować za 
darmo. _ 

- Nie przepadam za pyta-
niami w stylu: jak pani - mło

reżyserować ś 1 .....:-."'ać -- - da kobieta - radzi sobie w tak 

podczas -~ ... „,.....d dw. ~ ru teatralnej syntezy, odbierać męskim zawodzie? Trudno go 
moJ81 pracy na ie- ciepło emanujące z tego, co się Jednak nie zadać, zwłaszcza, 

,ma realizacjami we Współczes- na niej dzieje. To jest pewien wy- Iż przyznała aię pani, Iż dyrak-
. ~-~~ n~m~: siłek, na który nie każdy ma torowanie ni• należy do jej 
dzieję ...,. ochotę, zwłaszcza gdy ma miej- emploi. · 

: kon~ :ie= zm~ sce w odległym sektorze. AA: - A mnie trudno odpo-
, chciałabym być dla tych ludzi - Zdobrcle publlcznoścl nie wiedzieć, jestem prżecież zde
' koleżanką, 1 nie pania\ dyrektor. Jeet Jednak równoznaczne n terminowana przez swą płeć. 
1 To nie mój styl, nie moje emploi. zdobyciem plen~. Choć, rzeczywiście, jako baba 
Zamierzam więc- w tym wzglę- A.A.: - Jeśti ktoś je daje jesz- m~. już "na wejściu·: ~e kilka

' dzie zachować poczucie humoru cze na zabawę pod tytułem teatr; ~18Sląt punkt?w mn18J. No i 
na własny temat. A czy to wys- czyli na sztukę, to . byłoby Jeszcze ta . moJB postura, ~ha
tarczy, by dać sobie radę? _ zo- nieuczclwościę przeznaczać te ra~er ..... Moi. kolec:tz): z wyd2;1ał~ 
, baczymy. dotacje na coś innego. Na jakąś rezysendy . 1dbyl!ect~1en1 • ~ ubawieru, 
• - Nalety pani do ostatni-„ masową rozrywkę i udawanie że g . się owi zie 1, ze zostałam 
w pol8klm teatra --.„.~ się jest teatrem. Trzeba więc; te parną dy~or. Cóż, własną sła
młodych, zdolnych ~- pieniądze SZMOWać, tym bar- bość mo~a ~~lczać;"" albo 
A to znaczyło dof.lld: takich z dziej że jest ich mato. na~czyć się z !"1ą zyć. Wt.asnej 

l
, styatycznyml ambicjamL Czy - Pani poprzednicy na tym płci zwalczać. rne myślę. A reży

da ... te ambicje pogodzić z atanowi8ku podobnie uwaialL serską profesję ~ma so_ble wr
ko laaml Boguetaw Kierc bronił teatru brałam. I sądzę, ze sobie z rną 

i -= drNkt::.; jakle •ka- przed populizmem, repertua- radzę. Owszem, b~o i tak, że 
1 1 A.A.: _ Ja nie chcę -z góry r'OWlł łatwlZft.1. ""Nie unłknęł po- stukałam. do drzwi dyre~~rów, 

1

..-......., ratek I goryczy. Odsuwa pani P~. ich o Pr:acę. a Of!! jakoś 

... ,_ o konieczności kompro- od aiebie jego do6wiadczenla? ni!! f!liell . do !""'e zaufania. Ale, 
misu. Wierzę w przypadek. Ale A.A.. . . widzi pan, wierzę w przypadek. 
przypadkowi, losowi, trzeba cza- . · .- Nie, .n:ioze !"'!wet J8S- Bo może właśnie dzięki temu 
sem pomagać. Toteż będę broni- tern "'':'11 bardzl8J obciążona, bd trafiłam do Szczecina. · 
ta teatru przed tymi którzy wi- znam J8 dobrze. Ale w teatrze R . 
dmlliby go jako prmdsiębiors nie może być sytuacji wygodnej: ozmawiał: 
. two '-eo w tym momencie kończy się Artur D. LISICOWACI( 


