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PRZEDWARSZAWSKĄPREMIE.lll-----------------

TYLKO W POLSCE 
TEATR MA TAKĄ POLITYCZNĄ MOC 
- Mowa nienawiści wobec Żyd6w była zawsze obecna i tolerowana. Latami nikt nie zwracał na nią 
uwagi, to było normalne. Teraz, nagle, wszyscy są zdzlwlanl, te nienawiść do jakiejkolwiek Inności 
wylała się z taką siłą. Nie pojawiło się to znikąd - m6wią retyserka Maja Kleczewska i dramaturg 
Łukasz Chotkowski. W niedziel• warszawska premiera Ich najnowszego przedstawienia .Malowany ptak" 

MAGDALENA llUBAOWSICA 

SpeklakJ na rriocywach po
wie6ci.Jerze§'.l ~ 
to koprodukcja Tuatru żY· 

• dowskiego w \\Vszawie i Tuatru R>l
skiego w Poznanlu, gdzie w marcu 
odbyta się premiera. 

w 'Mlrszawie prZ2dslawienie po
kaeywmebędziena90flliew An.I Siu

. dio. Ns,i1>1.i7.sze pokazy-28-30 maja. 
.Malowaeyplllt" tworzyąypt;ykz po
przednim tytułem, który i'eżyllerka 
i dnunaturgzrealizowali w'hlraeży. 
doMikirn:.Dybukiem", klóry1D81anie 
7.811l'B1\YW An.I Studio-li2czerwai. 

To dobry czas dla Mai Kleczew· 
skiej. którazoatala wlaśnie nagrodzo
na Srebrnym Lwem w kategorii .Tu
atr" na tegol'OCZJ\Ylll Bieruialew ~ 
necji. Biennale 25 lipca otworzy 
przedstawienie warszawakiego Tua
tru Pows7.echnego .Wścieldo6t" we
dlugBlfriede.Jelinek w rezyaerii Mai 
KI~j. 

---~Odnwca 
-spektllld byłsnnyw Poma-
nlu. ..... były rakąe? 
M1111rm-łnlierellłPby\yin
terpreCacjeoalalniej llCel\Y· ~Ko
lodziejczyk dri;ypodczaa~ 
tańca, w Cl.llliegeyslochm\y .KMl
tetu 118 koniec czuu" Oliviera Mee
siaena. Według r6Żl\Yd1 opinii~ 
raz jest .malowanym ptakiem", raz 
.puulllmlodą z ~·lllrzyŻXJWa
ną z ONR", .ludowym pla8Zorem 
wkabnadliwiankach" ~ .,dziwac2-
ną ngw-. w transie snu.Mai się mię
dzy widzami". MC>7.en\f też prz.ec:cy" 
lać, że .z tego oto potwora biol'll źy
dewszyalkiel!Eyjne pollllciz~ 
19~·.w~recenzjipa
da zdanie o ,;żydówce, która wype· 
dla z pociągu w białej zwiewnej 111-
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kience", a w spektaklu wypada z po
ciągu postaćwcz.arnej obcislej sukien
ce. Każdy widzi to, co chce zobaczyć. 
Z kolei Juliusz Tyszka napisał, że je
go syn gimnazjalista poczuł się obra
żony, bo to jest napastliwy spektakl. 
tuKASZ CHOTKOWSłU: Zatytułował re
cenzję: .Ostateczne rozmiędlenie". 
Rzadko zwracatJ\Y uwagę na recen
zje, ale w tym przypadku są dla nas 
ciekawe pod względem socjologicz
nym. Ludzie widzą, co chcą widzieć. 
M.I<,: Czytam też sporo głosów osób, 
które są widzami, były na spektaklu 
i piszą o nim np. na blogach. Pytają. 
dlaczego ich postawa nie jest repre
zentowana. .Moja rodzina nie wyda· 
wala Żydów, nie prześladowała. Dla
~ IJ\Y, dobrzy Polscy, niejesteślny 
reprezentowani?". Tu bardzo dziwne 
zgłoszenie, bo przecież jak się W}'Sla
wiaSzekspira czy sztukiant;yczne, to 
niesi;ylfJać, 7.ebywid7.0wie chcieli być 
koniecznie reprezentowani 
t.CH.: Tu, co wydarzyło się 70 lat lemu, 
jest traumądlafulski, do tej pory nie
przerobioną, i terazpomalumożen\y 
próbować zacząć o tym rozmawiać. 
Pr1.ecie-ż tu, gdzie teraz siedzin\y(ka
wiamiamureumR>lin~ bylocenlrum 
getta. z Umschlagplatz, znajd~ 
się 300 metrów stąd, zostało wywie
zionych do Treblinki i zamordowa
nych przez niemieckiego okupanta 
400 \ys. ludzi. Polscy sąsiedzi byli te-
3> świadkami, a jeszcze 10 lal lmlu llD
lejne pokolenie Polaków opalalo się 
tutaj, jakby nie zauważali, gdzie są. 
W spektaklu mówimy o księdzu Do
łęgowskim, którypodpalil stodolę ze 
wspólobywatelam żydowskimi Kle
qypolskiespoleczellstv.usl;yszy ,,pod
pelooastodola", II\YŚ)i: Jedwabne. Ale 
toakuratniejesthisloriaz~ 
3>, tylko z Radziłowa. ~isto
dól, gdzie plonęli wspólobywalele zy.. 
dowscy,jest w Polsce wiele. Współo
bywatele źydowscy byli mordowani 
przez pob;kichsąsiadówwtakich mia
steczkach, jak Wąsosz, Szczuczyn, 
Skaje, Bzury, Lipnik, Goniądz. Raj
ltód.Kolno.Suchawola, Brail8k, Lub
lin, 18m6w, \\Wszawa, Kielce. Jbwiia. 
ją na ten temat książki. wybitni spe
c;jaliści od Holocaustu pisnio tym od 
lat. A Polscywświadomo!lci mają I>* 
ko jednąstodolę-w Jedwabnem. 
Ili.Il: Gdyby Jan Tomasz Grou tego 
nie obnażył i gdyby Anna Bikont nie 
napisala ,,Myz Jedwaboe!IC>", to spo
leczeństwu nie mialoby lrwiadomo
llci tej zbrodni 
t.CH.: Mmey wybitlzydl badaczy Ho
loawslu,klórzybadaJlłreląmiodzy 
'Mp6lobywal.ela~apoł
skimi. Co chwilę wychodzą nowe 
Jaili2Jdna ten tmlllł, np.oatatnioJnj: 
łuJlięnadnami" opoipaniewK$zy
nielrDloSandomierm. Rlbzllieto, :iJe 
zjednei slroeyjestopór, azdruglejjelt 
wielka potrzebeir=erej dyllkulQi 118 

temat przemilczany i wstydliwy dla 
polskiego spoleczeństwa. 
Włączyliście do se~ frag
menty m.ln" ksiąłek prof. Jana Gra
bowskiego, Cladue'a l.anzmanna, 
ksląticę .Dzieci łydowskie oskarła
Ją", .M1astaśmlercl•, aletakłe .Czar
ni!go ptaslora" Joanny Siedleckiej. ..... 
portalu z wioski. w której podczas 
wojny IJlavwala się rodzina Jerzego 
Koslńsklego. Miało to demaskować 
.Malowanago ptaka" jako kłamstwo. 
LCH:: Obiegowa opinia mówi, że Kt>
sińskisklamal, mimo że pisał w przed. 
mowie do drugiego wydania am ery· 
kańskiego, że ,,Małowal\yptak" to nie 
autobiografia. tylko książka na moty· 
wach autobiograficzrzyh. Jest świet· 
l\Yfilmdokumentah\ym.in.:oDąbro
wie ~ej. w której Kosiflskisię 
ukrywał: .Sex, Lies and Jerzy Kosiń
ski". Jedna mieszkanka mówi w nim: 
.Jakiś Żyd w Ameryce się powiesił, 
a oni przyjeżdżają i nasze byki mmu
ją". A potem: ;z.a to, co on napisał, co 
nam zrobił, toja bym go lak nożem" 
- tu następuje gest podrzynania gai-
dla. Roman Polański mówi w tym m
mie dziennikarce: ,,Pani nie wie, co to 
Zl18C1,Ybyć ~dzieckiem na 
polskiej wsi podc:zas v.ujl\Y'I". I urywa 
wypawiedź.NilrtzPolakówruewie, 
jale to było być Żydem w tamtym cza
sie,aco.ą.ero~dzieckiem 
Kiedy Kosiński mieS1.kałw Dąbrowie, 
polscychlopcymieliobsesję, żeby z~ 
baczyć jego obrzezanego penisa. Jo.. 
anoa Siedlecka pisze, że to takie żarty, 
nic~.Aleistniejeberdzodu
it> reJarji świadków, z któl)di wynika, . 
że takie sytuacje ~7.agrożenieźy
da. WJmii2xie,,I>z.ieci ~ookal' 
7.a,iri"jeethilltoria~chlop
ca, który Iapesię w stawie. Dopadają 
~ polscychlopcy, zdejmu,M mu spo
denki i zastanawio,ją się, czy~ zabić, 
c:zyzaprowadzićnagestapo. 
MJC,: Niezdawaliśn\Ysobiesprawy, że 
Kosiński jest takbardmflekooolowa
l\Y0 jakn zdradziecki Żyd, który kalał 
IPliazdo, d2ięki któremu sięlD'llloMll. 
Zezrolilwielliąkrzywdę JblaliDln. :że 
jeetOamitern,Icarierowiczeni ws:zyst
k>zlubvalnaahdutl\Ymldam9twie. 
Niedreleyudawadniaćwspeklaldu, 
że Kaiński napisalautobiol!l'aftę. I>* 
kDpokamć, żedoświadczaliczulwię
ai niż to,do~ mialreall\}'dostęp . 
Jest tu kilka paOOmów świadomości: 
~dlklpiecwDębrowie,Ko
sińskijakD trzydziestoparoletni czło
wiek w ~klórypis'nic,próbu
jeliędoslai\do pamięci tamtegomale-
31dllopra. Jaitw końcu łllkżecalasl'e
ra~robyloprzednim ulayte. Chb
piecwid:zi~ wie,żedokądśA 
aleniewieoAullrhwitz. Treblince. Nie 
znaatruklurobaru~ 
AleP'J.SC211WBśmierćiwieliiederpe-
nle. Widzi, jak jedno dziecko wypada WA 1 
z pocUigu i wniera, i to się przenosi na -+ 
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milionyimzych dzieci, które w tym sa
IT\)'111 czasie giną. JestzanurzonywZ.... 
gladzie, nie mając do tego dostępu jak 
dorosła, świadoma osoba Z kolei per
spektywa Joanny Siedleckiej była dla 
nas ciekawa, bo autorka reprezentuje 
pewną grupę Polaków. którzy myślą 
podobnie. Ona reprezentttje niewraż
liwe Polaków patrzenie na żydowskie 
dziecko w czasie wojny. 
A czytacie komentarze czytelników 
np. pod recenzjami? Nie będę ich cv
towac, bo są obrzydliwe, ale głów
nie Odnoszą się właśnie do antypol
skości i kłamstwa Kosińskiego. 
ŁCH.: Ludzie domagają się często, żeby 
cala Dąbrowa~ wktór'li ukcy
wał się Kosiński, dostała odznaczenie 
Spm,iedlmychwśródNarodówŚWia
ta Alejedr\)'m zktj t.erium przymawa
nia tego medalujest to, żewybawcanie 
może za pomoc pobierać pieniędzy. 

Otóżludzie, którzy~Kosiński& 
mu, pieniądze brali. W spektaklu wy
mieniarrzy, że \\>'Śród SprawiedliW}'Ch 
jest6626polskichobywateli. Wfulsce 
i;ylowóm'.7JIS31 milionów Polaków. Ja
kie to są proporcje? Dlaczego polskie 
społeczeństwo tak niechętnie poma
galo swoim współobywatelom żydow
skim, a np. tak chętnie konspirowało 
w Państwie fudziemtzym, za co teżgro
zilaśmierćrodzin KogonąJbardziej bal 
się Polak ukrywającywspółobyw.atela 
Żyda? Sąsiada fulaka. Maja przywoła
ła ostatnio arcykul, kogo obecnie doty
czy mowa nienawiści w Polsce. Prze. 
de wszystkim osób homoseksuał!\}tli, 

· muzuhnanówiŻydów. Mowaniena
wiściwobecżur<lówbylazawszeoboo
na i tolerowana Latami nikt nie zwra
cał na nią uwagi. to było nonnalne. 'Je. 
raz, nagle, wszyscysązdziwieni,żenie
nawiśćdojakiejlrołwiekinnościwylala 
sięztakąsilą.Niepojawiłosiętomikąd. 

WRiłsoejesto<lwiec21wan~tyzm, 
zawsze był i zawsze będzie. W 1939 r. 
w Jedwabnemnaprawdęwkościolach 
śpiewano .Od żydów Polskę racz wy
bawić, Panie", a kler podsyca! antyi;y
dowskie nastroje. 
Jakiego przyjęcia spodziewacie się 
w Warszawie? 
M.K.: - Na razie jesteśmy zdziwieni, 
że ponad 12 tys. osób podpisało pety
cję .Reduty dobrego imienia", która 
domagasięzakazanianaszegospek
taklu, bo jest antypolski, oparty na 
książce kłamstwie, że atakujmy Koś
ciół . .Nie zgadzamy się na stygmaty-. 
zację narodu polskiego, nie zgadza
my się, aby kłamliwy obraz społe
czeństwa lokalnego miał się stać do
wodem na antysemicy,m, bestialstwo 
i kolaborację narodu polskiego". 
Zdaje się, że to część tego samego 
tjawiska, co demonstracje przed Tea
trem Powszechnym w czasie wysta
wiania .Klątwy". (?{teraz ludzie będą 
sięgał po takle narzędzia wobec tea
tru? Blokada? Petycje? . 

M.K.: To jest coś nowego. Preceden
sem była niestety .Golgota Picnic". 
Gdybytenspektakljednaksięod· 
był na festiwalu Malta, nie byłoby 
takiego poczucia sprawstwa, że 
można zablokować przedstawie

. nie. Z .Golgotą" się udało, więc te
raz też próbują blokować .Klątwę". 
ŁCH.: Tylko w Polsce teatr ma tak 
silną polityczną moc. Spektakl jest 
na okładkach gazet, wywołuje cl,ys
kusjewp~ch tełewizy,jl\)"Ch 
i radiowych, dlatego obecna wła
dza się go boi i próbuje zniszczyć. 
M.K.: Jest grupa osób przewrażli
wionych na punkcie .dobrego 
imienia Polaka". ,,My, Polacy.jako 
dobrzy łudzie,jako ofiary Holoca
ustu" .• Holocaustianizmjako re
ligia", która-jakpisze Paweł Lisic
ki -odbiera nam, Polakom, prawo 
docierpienia Jest cały zestaw sił· 
ąych reakcji emocjonal!Jl'Ch. któ
re wzbudzają się zawsze, kiedy się 
mówi o Żydach i wraca do tematu 
II wojny światowej. 

Nie spodziewaliśmy się tak ma
sowanej reakcji obronnej. Są też 
glosy: .Znowu o tych piecach? Ile 
można?Przecieżjest2017rok, ten 
tematdawnomarnyjużzamknię
ty. Wszystko wierny, wszystko zo
stało przerobione. Powiedziane. 
Poco?". 
"Malowany ptak" i .Dybuk" to 
dyptyk. Od początku było takie 
założenie? 

M.K.: Mieliśmy poczucie, żew .DY
buku" nie powiedzieliśmy wszyst
kiego, co trzeba było powiedzieć, 
min na tematrełatji polski:>-ż;)dow 
skich. Taniewyrażonaczęśćzosta-

-la. c:z.ekalaiznalazla przestrzeń w!M
nie w .Malowanym ptaku". 
ŁCH" Bardzo ważnej est, i.e .Malo
wany ptak" to koprodukcja Tuatru 
Polskiego i Tuatru Żydowskiego. Tu 
nazwysądlanassymbolicme. 

Scenografia do obu przedsta
wień to odwzorowanie sali prób 
Teatru Żydowskiego, który nie
dawno stracił siedzibę. 
M.K.: Kiedy robiliśmy .Dybuka", 
sala prób bardzo nas zainspirowa
ła. Ale wtedy nie mieliśmy poję
cia, że budynek zostanie zburzo
ny. Teraz nagle ta scenografia na
brała nowego znaczenia. 
t.CH.: W7.o!'aj bylem na placu Grzy
bowskim. Tuatrzostaldoszczętnie 
2'1'Ównanyzziemią. Obecnośćwsa
li prób odwwrowanejjedendojed
negotodlaaktorówiGołdyTuncer 
silne przei,}<:ie, bo to jedynypozo
stazyelernent po teatrze, w którym 
twórcy niekiedy spędzili cale ży
cie. Budynku teatru już nie ma, ale 
jego ideajesti trwa. Miasto jak naj
szybciej musi przyznać nową flel
noprawną siedzibę Tuatrowi Ży
dowskiemu. O 
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JERZY WALC~AK - AKTOR Z TEATRU ŻYDOWSKIEGO 

PATRZYMY WIDZOM PROSTO W OCZY 
MAGDALENA OUBROWSKA 

- W tym przedstawieniu jestem 
aktorem, który przejmuje rolę 
Kosińskiego, natomiast nie 
wiem; czy to konkretnie on. 
To taka postać świadka, kogoś, 
kto chciałby wejśc głębiej w ten 
temat, powiedzieć więcej, 

niż zostało powiedziane, zadać 
pytania - mówi Jerzy Walczak, 
aktor Teatru Żydowskiego, 
którego będziemy mogli 
obejrzeć w .Malowanym ptaku". 

Jerzy Walczak jest w zespo
le Tualru l'Qtloo-okiego od po
nad 30 łat, grai tu wwiększo-

ścispektakli m.in. w .Skrzypku na da
chu" wrei;yseriiJana Szurmieja, ,,Dy
buku" wrei;yserii SzymonaSzurmie
jai.Dybuku"Mai Kłeczewskiej,atak
że w ,,Aktorach żydowskich" Anny 
Smolar. Oglądaliśrnygorównieżwfił
mach, min. ,,Austerii" Jerzego Kawa
lerowicza, ,,Korczaku" Andrzeja \\llj
dy, .W ciemności" Agnieszki Holland 
oraz wnagrodzoI\Yffi Oscarem ,,synu 
Szawła" wrei,yserii Uszłó Nemesa. 

. . ~ 

MAlillllllNA DuaAow5l<A: Napisał %cz 

pan apel, kt6ry trafił do programu 
spektaklu .Malowany ptak": .Zwra
cam się dó Państwa z prośbą o przy
garnięcie pamięci o żydowskich 
mieszkańcach naszych ulic, o ży
clowskich właścicielach domów, 
w których teraz mieszkamy. O ży
dowskich lokatorach mieszkań, któ
re dziś są nasze.• 
JslzYw...mic Tu nie jest apel. cyll<oprolr 
ba O takązwykląpamięć, która nic nie 
kosztuje, wymaga tylko trochęwysil
ku, dobrej woli, żeby chcieć pamiętać. 
'Żm;tonieby\y~'Sl,}1d, cyll<o~ 
konkrebzych osób. Jak się ci ludzie na
zywali, kim byli. Żeby pamiętać czło
wieka. Częstowczasie~ginęlyca
łe pokolenia: dziadl<VIYie, rodzice, dzie
ci. I nie ma kto o~ ludziach pamię
tać. To jest też prośba o refleksję nad 
nami teraz,jacyjesteśnzy: 

Rxlczaspróbdo ,,Mak1'Yanego pta
ka" rozmawialiśn\ymin. o tym, czym 
jestpamięćiczymjestjej.brak,dlacze
goniektórerzeczyparniętarey,aim\)l'.'h 
niechcenzypamiętaćijeświadomie łub 
nie, wypieranzy: Powiedziałem wtedy, 

że chciałbym porozmawiać kiedyś 
z ludźmi, którzy mieszkają w małym 
miasteczku,np.naPodlasiu,gdziewy
darzylosię coś strasznego. Chciałbym 
sięspotkaćzludźmi,którzyurodzilisię 
już powojnie, i zapytać, co oni o tym 
wiedzą. Czy pytali swojego dziadka, 
skąd wziął się ich dom? Czy dziadek od
powiedział im, że dom kiedyś należał 
do żur<lów. Co się stało z tymi Żydami? 
Udało się panu z kimś takim poroz
mawiaC? 

- Próbowałem, ale ludzie nie chcą 
o tym mówić. Może to jeszcze zbyt bo
łesne.Możetekiłkadziesiątlat tozama
lo. Ale z drugiej stroey; cry rnymamy 
prawo zostawiać to następ Il) m poko
leniom'.' 1-.lożeto wlaśniernypcA\inniś
rnyprzerwać milczenie, niedomówie
nia o trudnej przeszłości polsko-żydow
skiej. Usiąść nie naprzeciwko siebie, cyl
kooboksiebieirozmawiać. Przecież są 
dokumenty, relatje świadków, dlacze. 
go my to wypieramy? Dwa lata temu 
ukazała się książka Mirosława Tcyczy
ka ,,Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogro
my żur<lów", która zawiera dokumen
ty z IPN-u, min. zeznaniaświadków 
pogromów ludności żydowskiej doko
T\)IWBl\)ICh przezfulakównaPodlasiu 

wlatadi40.XX w. WieleoOObwie, 
że w Jedwabnem wydarzyło 
się coś strasznego, ale było 
więcej takidJ.miejSCOMJści. 
Dlaczego zdarzało się po 
wojnie, żeżurdziwracający 
z obozów byli wywlekani 

z pociągów? Jak to się stało, 
że ludzie, którzy potrzebowali 

pomocy; mało tego, że tej pomocy 
często nie dostawali, to jeszcze byli trak
t.owanijak intruzi i krzyOOzeru'? Chcial
bym zbliżyć się do tego krytycznego 
mornentu,któiydotegodoprowadził. 
Tymczasem w Internecie krąży pety
cja. aby zakazał przedstawienia 
.Malowany ptak". 

-Do mnie takieneczyniedociera
ją, nie korzystam z mediów społecz
nościowych i rzadko zaglądam do in
ternetu. Ja wiem, że to przedstawie
nie bylorobionewdobrychint.enqjach: 
żebyzadaćpytania,aleizastanowić 
się, dlaczego rnypo tylu latach nie je
steśmy skłonni do refleksji i takżłernó

. wirny np. o uchodźcach, cudzoziem
cach. Przedstawienie ichjako dziczy, 
która chce zniszczyć Europę. Polskę, 
wydaje mi się tak bardzo krzywdzące. 
To tak, jak byśmy nie nauczyli się ni
czego z historii. Ze izolacja, podkreśla
nie swojej wy7.szościmogąprowadzić 
do czegoś bardzo złego. Wlącr.amyte
łewizor, widzimymasaloy, tonących 
łudzi zAfryki -kolejnynews-przełą
czarny. Następnego dnia to samo. Nie 
wieTl\)\jak na to reagować, a mnie się 

wydaje, że reakcja powinna być na
tychmiastowa musimy zrobić coś, że
byto zmienić. Ciludzie nie powinni to
nąć. Nie powinno się ich obrażać, dla
tego że są wyznawcami innej religii 
i czasem trochę inaczej wyglądają. 
Maja Kleczewska i Łukasz Chotkow
ski opowiadają o reakcjach na .Ma
lowanego ptaka", które ich zasko
czyły. A jakie są pana wrażenia? 

- Ciekawe jest to, że w tym spekta
klu aktorzy widzą widz.ów. Swiat!ojest 
takpornyślaneprzezWojtkaPusia,że 
widzowiesączęściątejscenyineczy
wistości. Możernypatrzećwidwm pro
sto woczy, oni są blisko nasi mogą czuć 
nasze emocje. Zauważyłem, że łam iej 
mijestgrać, toprzedsta\\ieniedlapu
bliczności starszej, niemlodzieżoo'Cj, 
bo może mieć większą wiedzę o tym, 
co się wydarzyło w przeszłości. Z dru
giej strony mam poczucie, że dla mlo
dych łudzinaszspektaklmoże byćjest 
odkryciem czegoś, o czym nie dowie
dzieli się w domu, w szkole. · 
W .Malowanym ptaku" gra pan Je
rzego Kosińskiego.„ 

-Ja w tym przedstawieniu jestem 
aktorem, któiyprzejmuje rolę Kosiń
skiego, natomiastnie wiem, czyto kon
kretnie on. To taka postać świadka, ko
go.ś, ktochcialbywejśćgłębiej wt.en te
mat, powiedzieć więcej, niż zostało po
wiedziane, zadać pytania i posłuchać, 
co inni mają do powiedzenia. l.eczclw
bama ta postać świadomość, że odpo
wiedzi nie uzyska. 
A jak się panu gra I.li scenografii, któ
ra wygląda dokładnie jak sala prób 
z wyburzonego właśnie Teatru Ży
dowskiego? 

-Tomożewydaćsię dziwne, aleja 
w ogóle nie zauważam tej scenografii. 
Przed przedstawieniem oczywiście 
wiem,żetojestbardzocennain&alacja. 
Ocalał fragment czegoś, czego już nie 
maijesttodlamniebardzowa:żne.Mam 
takiZW)'7.llj, że przychodzę wcześniej 
do teatru, ~naS<Eię, jJCM'tllrzaln 
tekst,przywolujęemotje. wtectYmam 
świadomość, że wchodzę do sali prób 
TualruŻydowskiego. To jest bardzo mi
łe. Ale w czasie przedstawienia jest to 
dlamniezupelnieneutralnaprzestrzeń. 
A jak zespół radzi sobie bez siedziby? 

-Gramy, tonajważniejsze!Wtym
czasowej siedzibie przy ul. Senator
skiej 35, w Klubie Garnizonowym w 
ul Niepodleglości141Ai~ewifr 
l\)"Ch miejscach. Jesteśrnyrozprosze
niijest to trochę bołesne, bo 17.adko się 
spotykamy jako zespól. Robimy ma
łoobsadowe przedstawienia, spotyka
my się w małych grupach. Nie jestem 
dotegoprz;yzwyczajoey,ale_cornymo
żernyzrobić? Staramy się być jak naj
bardziej aktywni O 


