
11 Paszport Polityki" dla Mai Kleczewskiej 

Młoda, gniewna, kontrowersyjna 
M aja Kleczewska. która 

w ubiegłym sew11ie wyre
żyserowała na scenie Te

atrn im. Wojciecha Bogusławskie
go w I<aliszu ciekawą choć konlro
wersyj9ą inscenizację dran1atu 
Buchnera .Woyzeck", znalazła się · 
w gronie młodych twórców wyróż
nionych w tym roku tzw .• Pasz
portami Polityki· . Te doroczne na
grody. ustanowione przez redakcję 
.Polityki'". otrzymują zwyczajowo 
artyści. którq mają już za sobą 
pierwsze sukcesy i wróży im się ?S 
błyskoWwą karterę. ~ 

u 
Anlynagroda i skandale ~ 

Kleczewska (ur. 1973) studio- 1;: 
wała reżyselię w Warswwie i Kra- Maja Kleczewska 
kowie, staże reżyserskie odbywała 
także w Pe~ersburgu i Edynburgu. 
Początkowo współpracowala ze 
znanymi inscenizatorami. jak Kiy
stian Lupa, Tadeusz Bradecki czy 
Krzysztof Warlikowski. Debiuto
wala .Sonatą widm" na scenie Te
atru 38 w Krakowie, a jej profesjo
nalnym debiutem był .Jordan" 
w Teatrze Słowackiego. Tam także 
wystawila swą pierwszą sztukę. 
która odbila się szerszym echem. 
.Noże w kurach· Harrovera. Spek-

taki w plebiscycie .ż.enada 2002", 
ogłoswnym przez .Gazelę Wybor
czą· olrzymal ... anlynagrodę. 

O Kleczewskiej zrobilo się głośno 
- najpierw w sensie pozytywnym, 
polem raczej w atmosferze skanda- · 
lu artystycmego - kiedy zacr.ęła 

dzialać na prowincji. Wyreżysero
wala wówczas w Walbrqchu .Lot 
nad kukułczym gniazdem" Kaseya 
i .Czyż nie dobija się koni?" 
McCoya: w Jeleniej Górze .Elektrę· 

Hofmannstahla i .Czajkę" Czecho
. wa; w Opolu .Makbeta" Szekspira. 

Na prowincji i w stolicach 
Kalisz był dla młodej reżyserki 

miastem dość szczęśliwym. Na I<a
liskich Spotkaniach Teatralnych 
w 2003 roku doceniono jej .Lol. . .". 
który polem zebral także inne na
grody - m.in. festiwalu .Interpre
tacje" w Katowicach. W ub.r. 
na lynl samym katowickim prze-

glądzie sukces odniósł lakż.e kali
ski~ Woyzeck". W ostatnim okresie 
artystka powrócila do Krakowa. 
gdzie wystawila .Sen nocy letniej" 
Szekspira na scenie teatru Starego · 
(niezłe recenzje zebrał wówczas 
w roli Puka Sebastian Pawlak. ak
tor związany przez kilka lal z Kali
szem): a polem do Warszawy. gdzie· 
pokazala .. Fedrę" w Teatrze Naro
dowym. W grudniu ub.r. w War
szawie odbył się przegląd jej naj
lepszych spektakli (m .in. poka-

. zano kaliskiego • Woyzcka"). 
O teatrze Kleczewskiej mówi 

się najczęściej , ż.e jest pozbawio
ny uczuć i ciepła. pokazuje 
ciemne strony psychiki człoWie-" 
ka. A o samej artystce, że jest. 
młoda, gniewna i kontrowersyj- · 
na. Nie da się jednak zaprzeczyć, 
że Kleczewska jest jedną z naj
bardziej wyrazistych osobowości 
we współczesnym teatrze pol
skim. Paszport dla Kleczewskiej 
to także ważny argumen.t w spo
rze o dorobek arlyslyczny dyrek
tora kaliskiej sceny Roberta 
Czechowskiego. który zawsze le
piej był oceniany przez slołecż
nych krytyków niż przez miej
scową publiczność. BS 


