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STOP KARMIENIU PSEUDOPOLSKOSCI 
Maja Kleczewska odbierze dziś w Wenecji 
Srebrnego Lwa za innowacyjność w teatrze, 
a jej „Wściekłość" otworzy Biennale. 

- Wciąż żyjemy w świecie stereotypów. 
W szkołach i teatrach kobiety wciąż muszą 
wykazywać, że są lepsze od mężczyzn. 

ROZMOWA Z 
MAJĄ KLECZEWSKĄ 
reżyserką teatralną 

IZABB.ASZVMAŃSKA: Tegoroczne Bien
nale w Wenecji pokazuje dokonania 
reżyserek. Taki klucz jest w ogóle 
potrzebny? 
MAJA KLECZEWSKA: Kiedy Antonio 
Late11a, nowy dyrektor festiwalu, za
dzwonił do mnie z zaproszeniem, 
powiedział, że teatr we Włoszech 
jest zdominowany przez mężczyzn 
i dlatego poświęcenie tegorocznej 
edycji kobietom jest ważne. Pierw
szą moją myślą było: "Po co paryte-

- ty? Poradzimy sobie, nie musimy 
mieć festiwali przeznaczonych 
dla kobiet". Ale po chwili przyszła 
kolejna myśl, że to ważny gest. Teatr 
europejski pełen jest niezwykle wy
razistych mężczyzn, kobiet jest ma
ło. Są, ale ich obecność nie jest in
tensywna. 

Kiedy zaczynałam studia. .. 
„.mówlo się. że reżyserka to miejsce cła 
akustyków, a nie zawód dla kobiety? 

-Tak. Mówiono też, że reżyser jest 
jak kapitan okrętu, który w czasie bu
rzy musi wiedzieć, jakie wydać ko
mendy. Kobieta nie poradzi sobie 
w kryzysowej sytuacji. Opowiadano 
o Zamkow, Skuszance, Meissner, Cy
wińskiej, ale one były wyjątkami po
twierdzającymi regułę. 

Na mój rok przyjęto rekordowąjak 
na tamte czasy liczbę kobiet - dwie, 
Anię Trojanowską i mnie. Wzbudziło 
to nasze podejrzenia, że jedną z nas 
z pewnością po pierwszym roku wy
rzucą. Ale na następny rok przyjęto 
znowu dwie kobiety. Uznałyśmy to za 
zmianę paradygmatu. 
Wykładasz na Akademii Teatralnej, 
masz student:lo? 

- Jest dużo kobiet odważnych, dy
namicznych, z niesłychaną wy
obraźnią, wrażliwością, tempera
mentem. Ale nie mają łatwo. Trudno 
jest pogodzić posiadanie dzieci i stu
diowanie. Żyjemy dalej w świecie peł
nym stereotypów. Dopuszczamy, by 
na roku była połowa kobiet, dopusz
czamy myśl, że mogą być same ko
biety. Mówimy: "Jasne, skoro są do
bre, to je przyjmijmy". Nie, właści
wie mówimy: "Skoro są lepsze od 
mężczyzn, to je przyjmijmy". 

Trudno jest precyzyjnie uchwycić 
to zjawisko, ale myślę, że i w szkole, 
i potem na spotkaniach z dyrektora
mi teatrów kobiety muszą wykazać, 
iesąlepsze. 

Ciebie to też spotkało, gdy zaczyna
łaś pracę? 

- Oczywiście, teraz uświada
miam sobie, ile bezowocnych rozmów 
prowadziłam z niezliczoną ilością dy
rektorów. Jak się przyjrzeć temu zja
wisku, to widać dysproporcję, a nie
chętnie się przyglądam, bo nie chcę 
byćw "dyskryminowanej grupie". 

Teraz Marcin Hycnar zaplanował 
w Teatrze im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie sezon "Kobiety o kobie
tach" - myślę, że to jest ciekawy kie
runek, może trzeba robić to takim zde
cydowanym gestem, postanowić, 
dać im przestrzeń. Mam cały czas nie
dosyt teatru kobiet, za mało jest spek
takli Korczakowskiej, Ols ten; Pęci
kiewicz w ogóle przestała praco
wać. Sporo pracują Strzępka, Wy
socka, Duda-Gracz. Jest też grupa 
młodych: Karasińska, Marciniak, 
Szpecht, Wdowik, Kalwat. Ale samo 
to, że jestem w stanie wymienić ich 
nazwiska jednym tchem, pokazuje, 
że jest ich mało. 
A jak ty sobie radziłaś z dziećmi, 
rodziną? 

- Dobre pytanie. Moje dzieci ma
ją dziesięć lat i nie wykluczam, że za 
chwilę zapytają: "Co jest dla ciebie 
ważniejsze, dzieci czy teatr'? I dlaczego 
teatr?". 
Postawią taką tezę? 

-Być może. Ale to nieprawda Kie
dyś odmówilam pracywteatrzew Au
strii, bo czułam, że powinnam zostać 
z dziećmi, dużo wtedywyjeżdżałam, 
one były małe, miałam poczucie, że 
przegapiam ważne momenty ich roz
woju. Kiedy powiedziałam, jaki jest 
powód mojej rezygnacj~ rozpętała się 
burza. Usłyszałam, że się nie nadaję, 
że reżyser nie może używać takiego 
argumentu, że reżyser nie ma dzieci. 
PrzekonaU cię? 

- Nie poddałam się presji i nie po
jechałam. To był koniec moich relacji 
z tym teatrem, ale poczułam, że waż
niejsze jest, by móc prowadzić te róż
ne życia jednocześnie i lekko zara
zem To się łączy często ze skompliko
waną logistyką, ale za tym nie muszą 
stać dramatyczne wybory, wyrzecze
nia, można zaplanować życie tak, że
by móc realizować się na wszystkich 
planach. Nawetjeślijest się reżyserką. 
Ty, realizując się w teatrze, realizo
wałaś się też w różnorodnych tema
tach. Oglądając "Makbeta", .,Sen nocy 
letniej" czy "Fedrę", miałam wrai:enle, 
że portretujesz ludzi w bliskim planie, 
zakleszczonych w raniących rela
cjach. A potem kamera odjechała i plan 
zrobił się szerszy, pojedyncze rela
cje zastąpiły tematy polityczne, spo
łeczne. 

-Ta zmiana łączy się ze spektaklem 
"Babel" z Teatru Polskiego w Byd
goszczy z 2010 r. na podstawie tekstu 
Elfriede Jelinek. To był nowy począ
tek, przyglądanie się zjawiskom, na 
które jednostka jest skazana. Postaci 

W spektaklu Kleczewskiej w studiu Wścleklość.lV spotykają się pielgrzym 
- katolckl lnteilrvsta. gniewny nacjonalsta kibol oraz czarnoskóry uchocttca 

-Aura niepokoju jest 
nie do wytrzymania, 
skutkuje ogromnym 
usztywnieniem, 
wzrostem agresji. 
To przerażające, 
a dla sztuki fatalne 

u Jelinek właściwie nie istnieją, to je
den wielki niekończący się ludzki mo
nolog. Skowyt albo lament. Ta zmia
najest teżzwiązanazlinią,jakąPaweł 
Łysak, ówczesny dyrektor Teatru Pol
skiego w Bydgoszczy i dzisiejszy Po
wszechnego w Warszawie, przyjął, 
czyli "teatru, który się wtrąca". To po
stulat tworzeniaS'Ztuki, którajestwdia
logu z tym, co aktualnie nas dotyczy. 
Kiedy rozmawiałyśmy przed premierą 
"Wścleklości" rok temu, mówiłyśmy, że 
wściekłość jako emocja zaczyna pano
wać nad Ucttni. Jak dziś na to~ 

- Jest coraz gorzej. Zamach w re
dakcji "Charlie Hebdo", który był dla 
Jelinek kluczowym impulsem do na
pisania "Wściekłości", okazał się po
czątkiem nadchodzącej fali zama
chów. Byłam zimą w Berlinie. Cho
dziłam po przedświątecznym kier
maszu i myślałam: "Ludzie sobie ku
pują ozdoby, rozmawiają, planują świę
ta, przyjemnie jest na nich popatrzeć". 
Później poszłam do teatru. Pod ko
niec spektaklu przedstawienie prze
rwano, na scenę wszedł dyrektor i po
wiedział, że był zamach, że ludzie na 
kiennarni ~ęli, wjechała w nich cię
żarówka. Widzowie zaczęli wybie-

gać z sali, rozdzwoniły się telefony. 
W sztukę brutalnie wtargnęła rze
czywistość. Kiedy wyszłam z teatru, na 
ulicach było pusto. Właściwie nie ma 
na to słów. Zostajemy z ciszą. Bo jaka 
może być refleksja poza tym, że czu
jemy strach, że to się powtórzy? Czy 
jak mówi Jelinek "Och,jakączujemy 
ulgę, że to nie my. Jacyś »oni«, a to mo
glibyśmy być przecież my". 

Stopień lęku jest nieprawdopo
dobny. Kiedy kilka lat temu bylain w No
wym Jorku, uderzyło mnie, żew oglo
szeniu na dworcu mówiono: "Obser
wuj wszystkich, zwracaj uwagę na po
zostawione torby, patrz ludziom 
w oczy". Mam patrzeć człowiekowi 
w oczy, by się upewnić, że mamy taką 
umowę bez słów, że nie planujemy się 
nawzajem wysadzić w powietrze. 
Jeden z bohatel f:NJ "w~ mówi, 
że przyczyną dzisiejszego kryzysu jest 
ufundowanie świata na zdobyczach 
rewolucji lat 60. 

-To fragment przemowy austriac
kiego nacjonalisty. W Wiedniu czyta
nie "Podopiecznych" Jelinek na uni
wersytecie przerwała grupa, która wy
lałaczeIWOnąfarbę i odczytała oświad
czenie, którego treść można sprowa
dzić do dwóch wątków: chcemy nAu
strii dla Austriaków" i nie życzymy so
bie "multi-kulti". Radykalne nastroje 
rozprzestrzeniają się w Europie jak epi
demia. Czy nacjonalizmjest wyra
zem lęku wobec tego, co dzieje się na 
świecie, a co ogarniamy tylko w nikłym 
procencie? Auraniepokojujestniedo 
wytrzymania, skutkuje ogromnym 
usztywnieniem, wzrostem agresj~ pra
gnieniem rozwiązań silowych. To prze
rażające, a dla sztuki fatalne. 

Teatralne Biennale 
poraz45. 

Międzynarodowy Festiwal Te
atralny w Wenecji zacznie się dziś 
I potrwa do 12 sierpnia. Nowy dy
rektor Antonio Latella chce pokazać 
teatr kobiet, reżyserek około 40. ro
ku życia. które mają krytyczne podej
ście do rzeczywistości, a swoje ob
serwacje przekładają na nowocze
sny język teatralny. 

Festiwal otworzy .Wścieklość" 
w reżyserii Mai Kleczewskiej według 
Elfriede Jelinek (premiera we wrze
śniu 2016 r. w Teatrze Powszechnym 
w WarS"ZaWie)- kolaż o narastającej 
przemocy, ksenofobii, bezsilności 
wobec radykałów i kryzysu uchodż
czego. 

W kolejnych dniach będzie można 
zobaczyć spektakle Ene-Liisy Sem
per z Estonii, Nathalii Beasse z Fran
cji, Anny Sophie Mahler ze Szwajca
rii czy Włoszki Marii Grazii Cipriani. 

Pierwszego dnia festiwalu Maja 
Kleczewska odbierze nagrodę 
Srebrnego Lwa za innowacyjność 
w teatrze. Złotego Lwa za caloksztalt 
twOrczoScl otrzyma Katrin Brack 
- scenografka, wieloletnia współ
pracowniczka Luka Percevala; przez 
cały czas trwania festiwalu będzie 
można oglądać jej instalację we foyer 
Teatro alle Tese. o 

Dlatego powstała Gikla Polskich Reży
serów I Reżyserek Teatralnych? 

- Pomysł Krzysztofa Garbaczew
skiego zbiegł się z powołaniem Marka 
Mikosa na dyrektora Starego Teatru 
w Krakowie. Przyszedł czas, żebyśmy 
się spotkali i wypowiedzieli głośno na
sze obawy, że sztuka przestanie być de
mokratyczna. Rządzący mają pokusę, 
by kultura wspierała nową politykę hi
stol)Wlą, wzmacniałana&rojepseudo
patriotyczne, wspominała narodowo
wyzwoleńcze mity, karmiła pseudo
polskość - a to obce duchowi sztu
ki. Zbigniew Libera mówi, że sztuka 
współczesna w Polsce się nie przyjęła 
-być może ma rację, być może społe
czeństwujest ona niepotrzebna. 
Tylko jaka wtedy sztuka? Same~ 
strukcje? 

-Tak, serial o Jagiellonach, Piastach, 
tematy można mnożyć. Obawiam się, 
że najbliższe lata spowodują potężny 
kryzys w teatrze - Krzysztof Miesz
kowski budował Teatr Polski we Wro
cławi u przez 10 lat, sezon po sezo
nie, bo to skomplikowany i dlugi pro
ces. A zburzono go w dwa, trzy mie
siące. Dlatego niepokoimy się o przy
szłość Starego Teatru. Program, któ
ry ministerstwo wybrało jako najlep
szy, nie był najlepszy. Dyrektor arty
styczny nazwany "najbardziej zna
nym polskim reżyserem za granicą" 
wcale nim nie jest. 

Takie działania zagrażają trwającej 
od20 lat zmianie w polskim teatrzear
t.ystyl:zr\ym. Gdy nurt rozpoc:zętyprzez. 
"ojcobójców" zostanie przerwany, kto 
będzie jutro szedł na studia, kto będzie 
się chciał zajmować sztuką, skoro nie 
będzie miał gdzie pracować? o 


