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Fot . Aclnm RinvaleJ 

rfcrcsa Sawicka .aktorka: 

Jcstc1n spokojna o teatr 

- Jak się pani odn1>11i do 
populi&rnycl.1 obecnie opinii, we
dle których mamy w Polsce· u 
dużo lealrów i aktorów? 

- Przyjmuję je ze spokojem. 
·w Polsce jest około dwóch ty
sięcy aktorów, a w Wielkiej 
Brytani i czterdzieści tysięcy i 
nikt tam nie narzeka. że to za 
wiele, ale naprawdę liczy się 
dyplom tylko jednej szkoly -
Iloyal Academy o[ Art. Przy
tłaczająca większość angielskich 
aktorów zarabia na życie poza 
zawodem, czekajqc na wieści 
od agentów. A co do liczby 
teatrów: w Paryżu jest dwie śc ie 
sce n, natomiast we Wrocławiu 
było ich kiedy ś około czterdzie
stu i też nie narzekano. 

- Czy chce pani powiedzieć, 
że czasy aktorom sprzyjają? 

- W sztuce nie ma pór do
brvch i złych. CŻas dla twórców 
jest zawsze.· Smutne. że dzisiaj 
w trosce o teatr zapominamy o 
samej sztuce. Mówimy o . pie
niądzach, o przetrwaniu, o lym 

jak publicz:nu~ć z: orga n i z Go.
w a ć„. Nie mówimy już o ist1>
cie teatru. 

- Co jest tego przyczyną? 
- Roz:czarowail ie. 
- Miało lJyć ini&czej .,we 

wspólnym domu''? 
- Widzieliśmy ogromne gażs 

zachodnich kolegów, ale prugnę
liśmy zachować rodzime przy
wileje. W lei wizji prz~· s?.lośc l 
gratyfikacjq za opór mia!~ yć 
glówna rola dla ka żdego i duże 
pieniądze. Nie wyszlo-. W teatrz~ 
zapanowała atmosfera oczeki
wania. I ponowny podział na 
my i o n i. N a :n się na!ei.y. 
O n i mają dać. 

- A lu nikt nie 110cz u\\ a się 
do roli adresata postulatów. 
Ap ele o „ochronę gatunku" na 
nikint nie robi:\ jui wrażenia. 

- Teatry same muszą podjąć 
walkę o swoje istnienie. Z bier- · 
nego oczekiwania nic dohrl'go 
nie wynika . W takiej almosforze 

(Dukończenic na str. 19l 
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(Dokol1czcnie ze str. li 

przejmują w swoje ręce ster ci, 
którzy niewiele mają do zapro
ponowania, a dysponują. siłą 
przebicia. 

- A jak się pani teraz pra
cuje wc wrocławskim Teatrze 
Polskim? 

- Jestem w komfortowej sy
tuacji, w teatrze, który mi daje 
poczucie bezpieczeństwa . O dy- . 
rektorze Wekslerze mogę mówić 
w samych superlatywach. On 
po prostu działa , nie czeka . 
Troszczy się o publiczność, czyli . 
o w ysoki poziom naszych pro
pozycji repertuarowych . Ma od
wagę ryzykować. Po prostu 
ciężko pracuje i zapewne dla
tego mu się udaje. 

- Jak pani, aktorka, widzi 
dzisiejszą publiczność teatralną'? 
Czy odwraca ·si<; plecami do 
lealru? 

- Nie do teatru, tylko do . 
złych przedstawień i lak by ło 
zawsze . Publiczność czeka na . 
dobry teatr i nic się tutaj nie ' 
zmieniło . Bo oczekiwania pu-
bliczności leż tworzą rodzai 
emocji artystycznych . w yczu-
walnych po drugiej stronie 
rampy. Są sygnałem gotowośći 
do· spotkania się z innym świa
tem. I jedynym . obowi<)Zkiem 
artysty jest ten świat stworzyć 
na najwyższym poziomie . Dla
tego jestem spokojna o teatr. 

- Należy 1>ani do aktorek 
bardzo zapracowanych. Oprócz 
ról teatralnych gra pani w fil
mach, jest pedagogiem WC \\TO

clawskiej PWST. Co więc 1>anią 
skłoniło do założenia Fundacji 
Promoeyjna Scena Młodych? 

- Fundację założyłam ze stu
dentami. a teraz już absolwen
h1mi S7.k oly teatralnej - Ro
bertem Moskwą Adamem 

1..: ywką. Scena ta .ma być szan
są dla młodych twórców teatru · 

- reżyserów. scenografów, kom
pozytorów. W obecnej sytuacji 
teatru mają mocno utrudniony 
start . Nie ma już żadnej poli
tyki względem młodych, nikt 
nie ma wobec nich żadnych 
obowiązków. Dyrektorzy uni-
kają debiutantów. Te fakty 
trzeba przy jąć do· wiadomości, -
choć trudno· się z nimi pogo
dzić. Nasza Promocyjna Scena 
ma być szansą na debiut. Mam 
nadzieję , że dzięki lei fundacji, 
prawem serii. narodzi się twór
ca }VYbitny. Może ... 

- A Jak mło<lzieź odbiera 
obecną sytuacje; teatru? 

- Jest zagubiona i bezradna. 
Chociaż mam jej 'za złe, że cza
sem przyjmuje postawc: roszcze
niową . Próbuję ich przekonać, 
że jednak coś ou 1.ich sam;,·ch 
zależy . 

- Nad czym w teJ . chwili 
pracuje Promocyjna Scena Mło
dych? 

- · Wojciech Ziemiai1ski re
żyseruje „Przeźroczyste niebo" 
Valejo ze studentami i absol
wentami naszej szkoły teatral
nej w scenografii . Krystiana 
Lupy. Przy oka zji spektaklu 
planujemy w ystaw<: jego dzieł 
plastyczn~'ch . Wznawiamy także 
„Nasze Miasto" Wildera . Spek
takl uznany za najciekawsze 
wydarzenie teatralne, wyróżnio
ny Statuetką Fredry. To był 

u biegł or oczny dyplom studentów 
S ł.koły. teatralnej . świetnie się 
składa, że prawie wszyscy gra
jący w nim aktorzy są we 
Wrocławiu . Na JO rocznic<: 
śmierci Helmuta Knjzara przy
gotujemy wielkie przedsię
wzięcie dotyczące jego twór-
czości. w któryn;1 scei10gra!ię 
przygotuje iego dziewiętna-

sloletnia córka Paulina Kajzar. 
Z naszej · inicjatywy powstaj1! 
film o Helmude, który realizu
je Andrzej Sapija . 

- Skąd macie na to picn"ią
dze? . 

- Zarobiliśmy 1m pocztów
kach świątecznych, handlu ma.
kulaturą. „Nigdy nie miałem 

· pojęcia . że miliun złotych to ta 
kie duże pieniądze. Przekonałem 
się dopiero o tym, kiedy mu
siałem ten milion zarobić , sprze
dając pocztó\vki" - zwierzył 
mi się Robert. prezes fundacji. 

- A sponsorzy? 
Łatwiej się z nimi rozma

wia, gdy się samemu już ja-: 
kieś pieniądze zarobiło . a pro
i<:'kt twórczy jest skonkretyzo
wany. Bardzo nie lubią dawać 

„tak w ogóle". Znaleźliśmy 

/~. 

Fot. Adam Hawalcj 

dwóch prywatnych i Rada Miej
ska wsparła nas subwencją . 
Dysponujemy bardzo skromny
mi środkami. Obywamy się na 
razie bez etatów, zaplecza, pla
nów repertuarowych i tym po
dobnych ograniczeó. Fundacja 
ma pomagać powstaniu kon~ 
kretnych przedsic:wzięć twór-
czych, nie ma ambicji kierowa
.nia „instytucją ·• artystyczną . I 
to nam daje wolność, nie musi
my się wykazywać . 

- W bublinie grała pani 
główną rol<; Heleny Modrzcjcw
. skicj \V prz('usta,\=ieniu · „The 
Emigrant Qucnn", Silą rzeczy 
musiały si<; pani nasunąć po
równania sytuacji aktora tam I 
tutaj. 

- W Polsce ciągle jeszcze 
warunki są komfortowe. Na 

·~·· 

przykład tam na ca.ly Dublin 
jest jedna fryzjerka teatralna, 
wynajmowana t ylko na p1:emie
ry. Na co dzie1·1 fryzjerki są za
razem garderobian~·mi. Moja 
!ryzjerka i garderobiana była 
aktorką. Akt orzv muszq mieć 
własne k os m etyki. Próby trwa
ją zwyk le p o os iem god zin , a 
tylko trzy ostatn ie odbywały si«; 
na scenie: · W całej Irlandii 
tylko ten jeden teatr ma sub
wencję pa 11st wow<\ na za ledwie 
12 etatów aktorskich ... Ale to 
nie ·znacz.'-. że u nas równiei 
tak ma być . 

- A jak ma być? 
- Przeraża mnie ten pęd kil 

Zachodowi. :\iamy, niestety, 
skł onność do popadania Vf · 
skrajności. Czynimy Boga . z 
Józefowicza . twórcy zgrabnego 
mu;;icalu „Metro" i Drzechodzi
my do porządku dziennego nad 
upadkiem finansowym · Teatr11 
Dramatycznego"• -- Prusa . Jeśli 
biznesmen Kubiak daje na 
„Metro", to pat'lstwo powinno 
dać Pruso\vi na ten repertuar 
klasyczn>' · Józefowicz jest C7.lf
ścj ą nowej kultury, ale jego 
„Metro" nie może być punktelll 
odniesien ia dla teatru. Nie cho
dzi mi o odtwarzanie starycb 

praktyk mecenatu państwowe
go, ale to przej śc i e w now4 
rzeczywisto ś ć powinno odbywa.t 
się w sposób .bardziej subtel
ny i del ikatn>'. Trzeba public'l.
ności dać szansę w yboru . 

- Jak pani sądzi - co rlalcl 
stanic się z teatrami? 

- Będą się różnicować . wy
raźniej określ a ć swoje obl icze 
jako sceny k la syczne , komedio

we, muzyczne, nlusicalowe, dra
matyczne , p las tyczne , a\vangar-
dowe itp. Będzie się zapewne . 
rozwi ja! nui;t projektów niety-
powych .„ To publiczno:\ ć w y

musi takie. zmiany. Publiczność. 
~tóra coraz części ej daje nam 
do zrozumienia. że chce sa ma 
wybierać. Nie wierzę w p rze
powiednie, że w dużym mi eśc i e 
pozosta nie jeden dobry teatr. a 
te pozostałe gorsze poupa da j;\ . 
Po prostu lrz<m kultury l\\„ll"l-<I 
zjaw iska · niższej r a ngi i bt>z 
nich n ie ma arcydzieł. 

Rozma\l · iała 

LIDIA WH:TRZYŃSKA 
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