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"J)}fł;u .r ozmawia z ·KrystYną Sk.tiszanką na marginesie

l XV.· F~~tiwalu Teatrów Polski Północnej w

Toruniu
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l · Można się zadumac...
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Nie

sądzę

abym mogla nado entuzjastycznej
ocen:r· XV Festiwalu Teatrów
Połskl
Północnej w Toruniu,
na którym p~łniła Panl obowhlzkl p.rzewodniczącej jury Oce·
nla.Jlłcego ponad 20 przedstawień dz:Jew,ięciu łeaków u.:zeatniczących w łych konfrontaejach. Ale spotkanie toruńskie
na pewno skłania do relleksji l
sadwny?,_
mówić Panią

pelnie innej .zasądzie, mianowicie wielk'1e),
powiedziałabym,
urody teatralnej, wysmakowania
i kultu~ -<- to .,Helena" Eurypidesa w przekładzie Stanisława
HebanovO-skiego. Niezwykła sztuka,, jak gQ.yby biała tragedu~. z
ogromną szlachetnością zrealtzowana pnes-~ Hł!bMMW
tlki~~iękną scenografią Mariana :H;Ol~zieja, . ze wspaniałą
kreacjfł l!alfut Winiarskiej, w ogóle zespołowo dobrze zaprezentewane ptzErostawienie. Mar·ka
teatru .,\ł'yłffzde" z Gdańska został~ z_ręsztą nieraz w Toruniu
#!Prawdzol'la.

- Istotnie, można się zadumać.
14~ bow_,~em stWil!ł-a.~~ l .. J)eowriłł ·przykrością', że tegoroczny
OcZ.Ywłście obok tych v.rybitW związku ze SJ,ladklem spo_n§
fesilwal w Toruniu nie był nJ~j- ~Y'Ch .p~dStllwień zw.rócily mondzę*liWszy. Po :Prostu na tym . jq u~gę- ~Jtże interesujące pr6ta.nicZDego zain ter esowania się
=
= jutłiteusmwyrri sp!łtka~u za dU• .by _,,re~~e _młodych re~e
=
fesUwałem
rodzi się p)'ianie.
żo tzn'$1azlo się przedśtawleń pol'ÓW~.~ Dli/4: PrzyJemno4ć sprav.·Jto
ezy
nale:lałoby;
ohoóby przej~
festiwalowego po.ziomu. .:e-~ ~)Jil'?~~; ~-~ ~~- prawie debiutują
= nifej
ściowo,· udzielić tn.nym miasżeli .'~ażymy,, -~ na festi;wal,'.;-.~ JII;ŻftiiŚZ 'K.ózłowski · - znO'IJVu z
pr~yję~dżają gOście,. często l za-~ .Pańt>tw... ·~łru Ziemi Pom. w
tom, . b.n)'JD kavom -uezesłDI·
graniczni obserwatorzy, którzy . ,, O'radziąd~J-Vg mnf~ .bar4zo. roeząc)'m w FTPP szansy l Pra•
chłiellby sobie ~yrobić pojęcie ~ ~ie, z ,gyscypliną artyst.)'Czwa orcanlmwanłs- łycJ:l ~erw
o ~ telitrze po~.l!l i ogląoają ; ",1\q~'i ;JI.t~ zrealizował aztukę
eowyeh
konfr~~jl 'u aieble?
pr~wienia, ···na
pods~w1~ :.:• i}r~za 1Rótewicza .,W7'szedł . z
Są łalde koneepcje. ~&ki~. JeSł
ktc$rych mogą wydać teatr~w1 ,~:;:.;,CJ,Q!)t.u". A~rzy w, .t.Ym .apękta
Paui :&danie w teJ sprawie?
naf.zemu &Qrsze ; ~\\"1\ldectwo, J)i~,.:~ :_.tJ.:ti··. też .:Ptt&
_ .Padli mi do. aastu.
by· on,.·:Pll.;,;t() . ~s~ligiwał,, - . to; ···..~ala'•. ~; się praca _młodego
r~i :~~IPY~.;·.-"4". l.lJ,,s~il :~4er_a'·~.::Drissiego z ~orunia,
- ~ cieka~e?·_Ja .~:ałysza- .
j;-;~ jest, źe pewna ilość słabszych który zrealiz~wał "Lekcję'~ Ione- łam o;:~Y:~ a:e , l_ll?il~ ~ ·~.rzr.~-:.
przedstawień ~zutu~e :na ~~-.
s~o" .orę.z, ~:w1e role! w·*j JIZtuce: ' mma ~ w tej <:4~ili. za~~...
fe~.#".... ;''.~-~
~~. :::-_:-P.:'''Ti.. ~: ···~
'"nau~y~iela,l u~_tY ' 'tr'J})\er- ..,·ozo.Rą),rzei fJJ i~ęę· węal-ow~- :
7
r
•' • '~
·' " •
pre'tacjt Tomasza Wfłta t ·'trra- go Teatru Narodg"N, li::tóry dzia~iście nie ehedzi o to, a- źyny' Korsakow. ·Duża 'ld' 'J)i"z.Y- tal w 'Pal")'iu i ' i'(tżpadl' •ię., ~ie~
bym.., w,-dawa'- --eenzurłEł,.. ·· wolę jerhn~ 'ógtądać do)rzale aktor: da·wno, ńa kongresie· 1'1'1 w· ~ .
ra~zej zatrzymać · się na pewoycb atwo. ~kle· ·nte wymfenię sk'll..ie' · za_~ier~~ , .VIła~~ .
.zjalwiskach artystycznych, bo i WSZY'IItkiego, mówię o specyficz- wniosek, · aby · "f~tr N.ąt:OdO:W
talfie przecież miały w Toruniu nych dla tego festiwalu zjawiodbywał .,iie co ·· roku. w · i'nnel
~Jsce,, 9tóż ~ .4iC · azale~e altach.- · Ogólne WRlżenle jednak, stolicy · i wiata. W roku 1975 ~- .
~bało przedstawienie ,.Anty.; jak wspomniała~ to ło' że Med• być w WaFszawie. Analvwru, .
gony" wg. Sofoklesa w realizacji nia poziomu była chyba nlisza, moma by to . wprowadzić tu "w;'
t~tru z G~ądza, w -reżyset"ii ~ niż to bywało· dotychczas ·w To- północmeJ · Polsce: . Brloby t(? od:-- '
K~yszto4 ~iszew~eto. N~ rU.niu. ·
świeżająee. ,Jeśli · priez 15 . .lat..
.słył:hanie ujął mnie zespól ...&..
,spotykaly się "tea\f.v w 1oninl4,
ton,ki f, _,. co Ciekawe - zespół,
~li to 'przyptsAć?
dliu:zeio nie' mają się ·~\Y.ki\4•
który · W ,,.operze .za 3 grosze!'w Gdańslą.t; By(lgos~zy, Silci#- ~
Brechta wydal mi się zespołem
ci~, ·cey w Grudziądzu. Na:·~ ; ,
duł-o .15łabszym, W ..Antnouie'!
..-:- M~ temu, ~e w. ~e stlwalu . najważniejsza jest puł;::
cl ~ aktorzy i ten aam rety- flość nie przechodzi w jakość, li<:zn~ć 1 atmosfera przez .n
.ser: ~ealizo'wall absolutnie wy- mote za '\llfele było tych przed- .stworZ()na. A publiczność toruń
bitny spektakl, pro.ty, nieslyclla- stawień, mote nie wszystkie te- ska - ówszem,. c:iePł,a, wdzięczni~ szlachetny i w a-wojej pro- atry powtnriy wszystkie .Pt:zed- na, byłam zachwycona, gdy Llstckie·. przejmując_g ' prawdziwy.
. .
.
.
ć .
przejmie reas&ąw.ata, naV?et . na
Urzekła mnie prą_wda tego przed" ftawieJlia przy-w9z.i ....
przedstawięnła, które aie zach;ata.wieiiia, prawda przeżycia akwyciły, ale kwitowała wysiłek·
tołs.kiego, !)iezwykła koncentra• .Jest to; jak sądzę, sygnałem
aktorów - wydaje się zmęc:~.ocja. gry... Ja·' po prostu po ludzdla organizaio-rów. Czyżby festlna. Wyczerpanie widza toruńskieku był!lffi bardzo wzruszona. 0bwal aię przełył?
go dało iię' odczUć 'l w tym, że
aer'wowałam przecież przedstaniektóre spektakle te~orocznego
wienie i jako reżyser l również
fe9tiwalu nie miały pehl,ej frek;;. ·;·!
jako członek jury, zobowiązana
- Myślę, że nie. Ale może wencji. Nie było dobijania sl~. '
zatem · do obserwacji .,chłodnej", należalGby spauzować i od no- szturmowania widowni...
a jednak· w pewnym momencie
wa ~ć, może odświeżyć zasaodczulam;· Że poddaję sii; całkody dtganizaąjne, ' robić jall:ąś
-owego spontanicznego zaWitie, · pasUję jako profesjonaliselekcję wstępną przedstaw~eń,
lnteres:~wanla, które towarzysta, wy-czuwam taką bezbłędność
może powinno się ograniczyć dłu
szyło pierwszym zwlasz~ fe- ·
ryt,mu, nal'ięć tego przedstawie- gość trwania fes_tiwalu, bo przestiwalom toruńskim.
nia, Że po cóż mam je kontro- cież w tym roku przez 9 dni olo~ać dalej~.
glądaliśmy co dnia po dwa, trzy
Ano właśnie! Dlatego w
przedstawienia. Trzeba zastanoinnym mieście można liczyć się
Mówię o nim dlatego tak duwić się też nad tym, czy festiwal
znów z eksplozją zainteresoważo, bo uważam, te takie przedma pokazać dzień powszedni te- nia. Istnieje przecież zjawisko
stawienia zjawiajĄ się rzadko l
atru, co byłoby ciekawe tylko zmęczenia publićzności, z tym
są najpiękniejszymi chwilami w
dla oceniających fachowców, czy trzęba się liczyć, 'Fe5Uwal ~
~ciu teatru. Od ,.Końcówki"
ma_ być poka~em osil\gnięć &rtyruński był r jest świętem, ale
Becketta w realizacji Krassaw~t)rcznych teatru polskiego...
powszednieje, choci!łt zdarzają
skiego przed dwoma laty, nie
się na nim niespodzianki w ro-·
przeżyłam tak silnie
żadnego
".względnie
jakichś
eleka- dzg,ju wspomnianej przeze mnie .
.sp$taklu ~atralnego. Widziałam
,.Antygony" ltttldzlądzkiej. Tak,wych tendencji yv naszym teapo : współtOwarzyszach na sali,
to było przyjemne zaskoczenie:
że ·tak ' jak ja reagują, a gdy putrze.
To jes.t ta wieczna tajemni~,
blit:znpść autentycznie się wu-untuki: ..Spiritus fiat ubl vult".n
sza - to to jest coś w ra<Uaju
- No właśnie! IYJ;ożna - ponajwyższego komplementu dla
wiedzmy - może nie z roktJ na Nal)t'awdę trudno przewidzieć, w,.
jaki<'h warunk~h eks.plooule coł
teatru. W taklej sytuacji potwierrok, a jednak co kilka lat bardzo· pięknettą i ~zł stę
dza się właściwie prawdziwy
mówić o .zarysowujących się tenSelb teatru.
dencjach. Więc festiw,ill powj.nien prawdziwa sżtuka.
l
je notować, wobec publiczności
rMmawłala l notowała·
$pektak1 drugi, który bardze
pełnić rolę drogowsk.a zu w 1>0m1: ale podobal - ale już na .zu- [USzaniu al«: w sztuce teatralnej l
. R EGINA ADAMCZAK
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