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Teatr na rynku
AlmiiiMB

EwA 08Juplowsn-PIAsEcu: Usilopodsuluowuie
sezoiRI w Waszym Teatrze, ale nie
bardzo był- to czas. Ledwie wróciliście z letmch wojaży- wale Die wa-

Ten festiwal w Grenoble jest takim miejscem, klOCe coś dla mnie 'llJ2CCf, coś \\e
mnie zmienia, rozwija i daje mi ogromną satysfakcję. W'Iel7.ę, że z tej sesji powstaniejakieś W}dawnict'M>, warto się zapomać z tym, co tam powiedziano.
Czy te miejsca, w którycli graliście
przed laty, jeszcze flmkcjom,Pl?
-Rómie. Najbardziej znany wtedy był
festiwal \\e Włoszech w Sant Archangelo. On się bardzo zmienił, dziś jest podobno festiwalem wyłącznie włoskim,
dla młodych debiutujących grup. Część
istnieje, ale zmienia 5\Wją formułę. Wyjątkiem jest właśnie to Grenoble, bo to
był już XIV czy XV festiwal ..
Polsce dJtgle mówimy o pewnej

nłam zrobić jakieś

kacyjnyclt - już przyjechali pierwsi
goście, już oglądamy IDmy w cyklu kiDO dokumeołaJne, za moment czeka
uas sesja poświęcoDl Ryszardowi Cieślakowi. A Wy wlaśnie wyjeżdi.ade do
Lipska. Czy czasem~?
EwA WÓJOAK: Zaczynam się tym trochę
martwić, bo wydaje mi się, że nie odpoczywamy. Pracujemy w r6inych obsza-

•

rach. Gramy wlasne spektakle- nie tylko
w Poznaniu, nie tylko w Polsce. Równie
ważna spraWcl to auta'ski ośrodek, kłliy
tu przy Ratajczaka 44 prowadzimy.
Porozmawilijmy o wyjazdach. ..
- Całe lato przejeździliśmy z "Sabatem" -on się najbardziej podoba na, jak
by to nazwać... - światowym rynku. Ten
rynek jest bardzo nastawiony na kolory,
na rozmach - a "Sabat" taki jest
Powiatl:iallś z irooilt i złym blyskiml
"olw "światowy ryoek". Kiedyś Die
DŻ)'IIby'Ś siOI'IIIIIłoniU "sprzedać

sprkbkl". Czy wseysCko ~ ZlllieiA»

pna ........... ~lllt?Czygrade
..,.. "ilqdl óe,l!adl, hqdl ~
trJaacb. Czy to~ zroiJiłtylw ryoek?
-Sama się nad tym zastanawiam. Mam
wrażr:nie, żerynh:Mu§ć obowiązuje pze-

de wszyslkim, niesety, w teaó7.e ulicznym. To najsilniejsza w tej chwili dziedzina życia teatralnego. Festiwali lealru
uJicmegojestznacmie ~ niżim)dl.
One . ogromny IOlJilaclL wlaajacb

Basem~możezty

tulu ich turysł)an)dl właściwa!ci,jest to
cały ogromny, szalooy pzemysł.
Te festiwale są oczywiście bardzo róż
ne... Ale graliśmy i na takich, które mają te wszystkie cecby' o których mówiłam wyżej. Tak jest w Aurillac 'łt'C Francji To many, jeden z DaJbardziej ceniooych festiwali Wzięło w nim udział
trzysta teatrów.

.hkclu&otrwa tmff:llthml?~?
-Trzy dni! Odbywa się w miasteczku
Smnu. Miasto jest
opanowane przez teatr. Wszystko dziewielkości naszego

je się~.

KtotooAda?
-Przyjeżdża tam specjalnie 65 tys. •
dzi. To )Uwimlza tezę. iż jest to jednak
rynek i pmnysL Zaałiaoatym c* miasto. &ąd dlyba święta cielpli'MJŚĆ jego
mieszłc:ńi!w, b'uyiX'lr:lkiJkadni ~
Ie nie śpią, bo imprezy trwają 000 stop.
To nagłe i)de byklby JOOi.e fascynują
ce, gdyby nie fakt, żemacma ~
t)dlleałlów todajć ptllilartrlJYWb, b{)..

ra)XZ)tiąga~obdlooą~R':.

o publicmości geueralnie nie cbcialabym jednak mówić t.le. Nasz spektakl

obc:jrzak> kilb ~ ludń i przyKti go
bardzo goąoo. Ale za wszylikim ciągną
się takie tabcxy baodla'Zy, OMtcmanlJw,
JliiÓW·- Ja się w tym wszylikimraczej ł.le
czułam. Może byłoby illaczcj, gdyby
przyjeżdżały tam inDe zapoly. Gdyby
chodzik) o cD więcej.
Gdyby to bJiteMr,a*.,._feltJa?
-'lit. Gdyby ID Die byl> tyb (IIJIItig;mie się w etilach Dm jatjaZ ... ile
ooraz tmdoicj IJPje 2'.lObić eibs:w&
~h:bybyl>pa6wif -~
z innymi. w lej drjewld!. daliDał ...
opllllll)'poll;p. To ma

-"':~-==~

~ AJe JP~rJr:ł&:aDU..
jedoiR

z Ewą Wójciak, aktorką Teatru 6Sill8gO Dnia

w

~rudm-~wokół

Ewa~ak

ski zamarly po cbwili, były bardziej niż
kurtuazyjne i ludzie wyszli z tej sali po
cbwili, mimo że to jeden z teatrów, który ma niesamowitą promocję. Zainwestowali w niego dyrektorzy killru festiwali. Tenz festiwali nie robią bowiem
arty§ci, ale menedżerowie o ogromnej
sile oddziaływania.
I tu mowu ciekawostka - organizatorzy Boui1evard widzieli naszą "liemię
niczyją" podc7JIS Malty, podobno bardzo im się podobała, ale zaprosili
bal", z tycb powodów. o których mówiłam wyżej. Mówili dużo o tym. że teatr
tJZeba robić... egalitarny. Oni liczą, rachują: miejsca na widowni. wpływy
w kasie. Mówili: odnieśliście sukces.
Nie wyoikak) to z ich OIIObist)dl odczuć,
wynikało z blkulacji, ze słupków. Konkluzja jest taka: skoro mieliście sukces,

..sa-

można was mowu zaprosić,
przestu.eó i sprzedać bilety.

zamknąć

Powiedz, jak" koałek§de t,dlfesti. . IPIIWdt Maltę.
- MyśJę, że Malta zmierza dokładnie
w tę ~- W'JeiD sątinąd, że cbyba
świadomie cmpie z tycb 'W7DlfJw. Olce
pokazywać wielkie, kasowe widowiska.
A t:ży • przykład Livług Tbeatre,
który zagnł u - , miałby rację bytu - buatJda feslhnllach.
- Tak. w przyszłym roku w Aurillac
będzie Bimo Podróży. Tam się pokazuje te inne teatry. To jeszcze nie jest cał
kowity Broadway. Ale ton nadają wielkie widowiska.
Otym,jakajestatmosfemfestiwału, ~

1-)dJje gospodarz, deąWje duch. Thmłe
są robione przez urr.ędoików,ludzi, którzy z tcattem są związani raczej średnio.
Ga się Da zasadzie cbodzmia do pacy,
wraca do bołelu. Nie ma spocbń, nie ma
IUIJII6w. lliaz mniej jest też pmwlziW)dl2lellp0ł(Jw. Przy widkich widowilbdlW)'Dijiwjesię Dl'li oapmpzr.d~-oni się P*m I'O'l.dlod2ą do
illajdapmc.Zbllrcm łpy ichbsa, ~
ia ~ lft)JOda. Ale IDjuż nie jat ID,

co ł:ledyt. Die ma wymimy myli
A)IW
. . . .?JIIW

sztuki, polityld,sorJologi zwilpaoym
zteatnm*zalehlym. Czy taki wspólnotowy danider odo.u. . . ~też Dl
Zarbndzie, czy ODfHzdi wal?
Na pewno był, przy wielu r6żnicach. W
lroócu to wszystko w pewnym sensie od
nich tu przyjecbałopo 1968 rolw. Do dziś

jest Teatr Nucleo, Odin... Część z ich aktorów pornkładała 5\Wje zespoły...
Spotkaliśmy killru znajomych... Kiedyś sprzeczaliśmy się z nimi bardziej.
Wtedy zupełnie nie rozumieliśmy ich
lewackości... Dziś łatwiej nam ją pojąć
jako niechęć do kapitalizmu.

Ta wspólnota jest, ale mam poczucie,
że coraz silniejsza jest. .. ,,rynkowość".
Może w Polsce bęckle to wyglądało
trochę inaczej. Powiedz, co ,,oierynkowego" czeka uas w sali przy Ratajczaka44?
-Będziemy grać nasze spektakle. Bę

dą dwie premiery: Kany i Provisorium.
Znowu nie będę miała powodu, żeby
jeździć Dl ogóloopolskie festiwale, bo
wszystko waeśniej zobaczę u Was.
- To taki pierwszy nasz obowiązek
wobec tego środowiska, żeby je promować. W końcu jako jedni z nielicznych
mamy własną salę.
Będą też inne rzeczy: cykl Teatr Spoza, czyli spektakle szkolne z małych
miast Mam nadzieję, że one mogą za-

palić

do działania poznańskich licealisti:Jw. Na tak zwanej prowincji dzieje się
bowiem w tej materii macmie więcej
niż tutaj.
Będzie też

sesja poświęcona aktorowi
Teatru Laboratorium Ryszardowi Cieślakowi.

'lego nie musisz reklamować. Może
jeszcze jedno zdanie dla rodziców
dzieci, które spędzają u Was dużo
czasu. Wszak wieczory pruciągają
się tu czasem do późna.
- Th jest miejsce, w którym można
być, pić herbatę i gadać. Nie gada się
o niczym. To nie jest zwykła kawiarnia. Rozmowy dotyczą tego, co się wydarzyło na scenie, na ekranie... Ale dotyczą też życia, jego relacji ze sztuką.
Nie będziemy oszukiwać, że jest to
miejsce bezpieczne.
- Tozależy,ooktorozwniejakobe7pie
czeóst\W. Na pewno może się tu komuś
odmienić sposób myślenia o świecie.
Rozmawiała

EWA OBRĘBOWSKA-PIAsi«:KA
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Teatr na rynku
lbnuwa z Ewą \Wjclak, aktorką Teatru 68lll8gO Dnia
EWA ~-I'IASKcKA: usa.
Willlun zrobić jakieś podswwwuie
sezGIRI W Waszym Teatrze, ale Die
bardzo był .. to czas. Ledwie wróciliście zJetmcb wojaży- wale mewa-

kacyjoydl- już przyjecbali pierwsi
goście, już oglądluny ftlmy w cyklu kiDO dolaoneutalne, za IDOIDelit czeka
nas sesja poświęaDl Rysl.ardowi Cleślakowi. A Wy wlaśme wyjeżdZade do
Lipska. Czy czasem odpoczywade?
EwA WóJaAK: Zaczynam się tym trocbę
martwić, bo wydaje mi się, że nie odpoczywamy. Pracujemy w r6m)dl obszarach. Gramy własne spektakle- nie tylko
w Pomaniu, nie tylko w Polsce. Równie
waina sprawa to autmk:i ośrodt*, który
bJ przy Ratajczaka 44 prowadzimy.
Po~ o wyjazdach. ..
- Całe lato przejeździliśmy z ,,sabatem" -on się najbardziej podobana, jak

•

by to nazwać ... - światowym rynku. Ten
rynekjest bardzo nastawiony na kolory,
na rozmach - a "sabat" taki jest
PowiediW z inlllill i JJym blyskian
w olw "świilłuwy rymlt". Kiedyś . .
użylibyś siOI'IIIIIłonJD "spradać

spekjakl". Czy wszystko sic m*Dło
pna ........ dlWiat?Czygrade
łB'az w iDDJda Dejladl, ilqdlluJD.
łf.bblcb. Czy to sic zrobił.,.., ryaek?
-Sama się nad tym zastanawiam. Mam
wrażeuie, że~obawiązujepzc>

de wszystkim, niestety, w teaDze ulicznym. To najsilniejsza w tej cbwili dzie..

dzina Ż)tia teattalnego. Festiwali teatru
ulicmegojestznacmie ~ niżim)dL
One . ogromny rozmach. wkrajach
mai.ez ty-

Basem~zirm•!lllfYI!D:ogo,

tułuidt~~jestto
cały ogromny, SlJllony pzrmysl.
Te festiwale są oczywiM:ie bardzo róż
ne... Ale graliśmy i na takich, które mają te wszystkie cccby, o kłór)dl mówilam wyżej. Tak jest W Amillac WC Fran-

cji. To maoy, jeden z najbardziej cenion)dl festiwali. Wzięło w nim udział
IIZysła teatrów.

Jak dugo tnn11mfłlltiwl? Mielillc?
-'Iizy dni! Odbywa się w miasłcczku
Sremu. Miasto jest
opanowane przez teatr. Wszystko dzieje się symultanicmie.
Kto to .....?
-Przyjeżdża tam specjalnie 65 tys. ludzi. To~ tezę, iż jest to jednak
rynek: i pmnyal. Zlnbianatymcalemiasto. &ąd chyba święta cierplhwść jego
JJJjrpłcajjo}w, któaypzez kilkami \\etJe nie śpią, bo imprezy trwają 1100 stop.
To nagłe ż)tie byłoby może fascynują
ce, gdyby nie fakt, że macma więbzość
l}dl teallów to~ ptlllłamaywka, któwielkości naszego

•

_,

ra pz)tiągalb)t określonąpubliaDlść.

o publiczności geoeralnie nie cbcialabym jednak mówić f.le. Nasz speklakl
oiJe.jrl.ab kilka tysięcy ludzi i payjęłi go
banłzo g<llllOO. Ale za wszystkim ciągną
się takie tabory handlalzy, oadromaoów,
psów..• Ja się w tym wszystkimraczej fJe
czułam. Może byłoby inaczej, gdyby
przyjeżdżały tam inne zespoły. Gdyby
chodziło o cai więcej.
Gdyby to byłtadr, • • tylkofatyn?
- Thk. Gdyby to nie byk> tylko pzrkigaoie się w efeklach Dziś jest już lat, że
ooraz trudniej będzie 2J'Obić efdtowoe
JrZCidstawieoie żeby byk> pocównywaoe
z innymi. w tej dziedzinie dokooal się
ogromny po&tęp. To ma oczywiście swoje dobre mooy- bywają sprbkle ilnf»mjące. Ale gdzid zionie tam . . . coraz większą.
PrzykWy . . JDieiMmy td .. Malcie... Tu jedaak okazało lic. że pu...."... poobejrzmiu pil(teaowidowillb- da jedDak teatnL
I to jest optymistycme. Pubłicmość
bztałci ~ W)aUWL. MiaRo qowidoczoy przykład w Holandii. Na fesb..
waha BouUewni gralaLaFwadels Baus.
N'Jedobre pmdstawieDie. gomze niż to,
które widzieliśmy w Poznaniu, choć
utrzymane w podobnej poetyce: "uszczypnąć burżuja, i:yjącqo w dobrobycie, bo burżuj to lubi". Ten spektakl zo..
stał tam bardzo chłodoo pnyjęty. Okla-

Ten festiwal w Grmoble jest takim miejscem, które coś dla mnie maczy, coś \\e
mnie zmienia, rozwija i daje mi ogromną satysfakcję. Wierzę, że z tej sesji powsianiejakieś W)dawnict\w, warto się zapoznać z tym, co tam powiedziano.
Czy te miejsca, w któeydl graliście

pned laty, jeszcze funkcjom.Pl?
-Różnie. Najbardziej znany wtedy był
festiwal \\e Włoszech w Sant Archangelo. On się banłzo zmienił, dziś jest podobno festiwalem wyłącznie włoskim,
dla młodych debiubJjących grup. Część
istnieje, ale zmienia S'M)ją formułę. Wyjąlldem jest właśnie to Grenoble, bo to
był już XIV r:zy XY festiwal ..
Polsce cUtgle mówimy o pewuej
wspólnocie, rwhu- slwpiooym wokół

w

sztuki,polityld,~-zwilpaoym
zlałnm~Czytaldwspól
llllbJwy c:barab:t- ocb:u...., też na

Ewa~alc

sic

ski zamarły po chwili, były bardziej niż
kurtuazyjne i ludzie wyszli z tej sali po
chwili, mimo że to jeden z tealrów, ~
ry ma niesamowitą promocję. Zainwestowali w niego dyrebxzy kilku festiwali. Teraz festiwali nie robią bowiem
arty§ci, ale menedżerowie o ogromnej
sile oddziaływania.
I bJ mowu ciekawostka - organizatorzy BoulleYard widzieli naszą "1jemię
niczyją" podczas Malty, podobno bardzo im się podobała, ale zaprosili
bat", z ł}dl poMXJów' o któcydl mówilam wyżej. Mówili dużo o tym, że teatr
trzeba robić... egalitarny. Oni liczą, rachują: miejsca na widowni, wpływy
w kasie. Mówili: odnieśliście sukces.
Nie wynibk) to zidt 080bist)dl odczuć,
wynikało z kallwlacji. ze słupków. Konkluzja jest taka: skoro mieliście sukces,
można was mowo zaprosić, zamknąć
.-zesttzeó i sprzedać bilety.
~Wiedz, jak w koułekide łJda festi... lllllielkif Maltę.
- Myślę, że Malta zmierza dokładnie
w tę stronę. W"lelll sqti!UJł, że chyba
świadomie cmpie z l}dl WliJlÓtll. OJce
Jdazywać wielkie, kasowe widowiska.
A ay • pnykW UviDg 'l'heatre,
który zagrał u aas, miałby ncję bytu .. tultJdt fmthnllach.
- Tak. W przyszłym roku w Amillac
będzie Biuro Podróży. Tam się pokazuje te inne teatry. To jeszcze nie jest cał
kowity Broadway. Ale ton nadają wielIde widowiska.
O tym, jakajest alinosfera festiwalu, decyWje gospodarz, dec)Wje duch. Thmte
są rOOiooe przez urzędników, łudzi, którzy z teattem są związani raczej mdnio.
Gra się na zasadzie cbodzeoia do pracy,
wraca do hotelu. N'Ie ma spodl:a6, nie ma
rozmów. Coraz mniej jest też praMiziW)dl zrspołów. Przy wielkich widowisbcli wynajimje się łud2i oajelb>~
sięwzięcie-oni się potem rozdJodzą do
im)dJ prac. z teattem lączy idt ka<ia, może trochę przygoda Ale to już nie jest to,
co kiedyś, nie ma wymiany myśli.
Ajlbś paadwwap cla felo? W

..sa-

Clplllńeifolllllym,ltiw)ldymmialf&.

c:dw,które-*d)czdeiyjetattan...
- N"Ie, nie tak. .. Byliśmy na festiwalu
Grenoble. Temy były,jalde były... Ale
tam odbyła się niezwykle ciekawa sesja poświęcona teatrowi na wygnaniu
w banłzo szerokim sensie tego słowa.
Brane były pod uwagę teatry ze wszystkich krajów dotkniętych problemem
emigracji. Temy latynoamerykańskie,
chorwackie, bośoiaclde, IOI>)'jslde..•
Największe duchowe przeżycie to by-

lo spśanie z takim profesorem filozo..
fii sztuki, Algim:zykiem z pochodzenia, który piętnie mówił o "Ziemi niczyjeJ... A potem opowiedział o teaDze
ałpenkim: tam zamordowano trzech

najwybitoiejsz) reżylaów, takiej rangi, jak dla nas SwiDarski, kilkudziesię-
ciu aktorów, sceoografów... Bezkamie
mordują ludzi. Koszmar.
Ten profesor jest autorem takiego
~ manifearu solidamotaJwego,
który przywieźliśmy do Polsld. Cllce-

my, żeby był tu w teaóze.

7Mbodzie, a;y OD pazdntal?
Na pewno był, przy wielu różnicach. W
końcu to wszystko w pewnym sensie od
nich bJ przyjecbak>po 1968 roku. Do dziś

jest Tealr Nucleo, Odin... Część z ich aktorów pozakładała S'M)je zespoły...
Spotkaliśmy kilJru znajomych ... Kiedyś sprzeczaliśmy się z nimi bardziej.
Wtedy zupełnie nie rozumieliśmy ich
lewackości... Dziś latwiej nam ją pojąć
jako niechęć do kapitalizmu.
Ta wspólnota jest, ale mam poczucie,
że coraz silniejsza jest. .. ,,rynkowość".
Może w Polsce bęctDe to wyglądało
trochę inaczej. Powiech, co ,,nieryn-

kowego'' czeka nas w sali przy Ratajc:zaka44?
-Będziemy grać nasze

spektalde. Bę
dą dwie premiery: Kany i Provisorium.
ZDOWU nie będę miała powodu, żeby
jeździć na ogólnopolskie festiwale, bo
WSZ)Słko waeśuiej zobaczę u Was.
-To taki pierwszy nasz obowiązek
wobec tego środowiska, żeby je promować. W końcu jako jedni z nielicmych
mamy własną salę.
Będą też inne rz.tX;zy: cykl Teatr Spoza, czyli spektakle szkolne z małych
miast Mam nadzieję, że one mogą za-

palić do działania poznańskich licealistflw. Na tak zwanej prowincji dzieje się

bowiem w tej

mateńi

macmie więcej

niż tutaj.
Będzie też

sesja poświęcona aktorowi
Teatru Laboratorium Ryszardowi Cieślakowi.

Tego nie musisz reklamować. Może
jeszcze jedno zdanie dla rodziców
dzieci, które spędzają u Was dużo
czasu. Wszak wieczory przeciągają
się tu czasem do późna.

- Th jest miejsce, w którym można
i gadać. Nie gada się
o niczym. To nie jest zwykła kawiarnia. Rozmowy dotyczą tego, co się wydarzyło na scenie, na ekranie ... Ale dotyczą też życia, jego relacji ze sztuką.
Nie będziemy oszukiwać, że jest to
być, pić herbatę

miejsce bezpieczne.
- To zależy, co kto rommie jako bexpieczeiist\w. Na pewno może się bJ komuś
odmienić sposób myślenia o świecie.
Roz;mawiala
EWA OBiłĘBowsKA-PIAsEcKA
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Teatr na rynku
lbnuwa z Ewą \Wjclak, aktorką Teatru 68lll8gO Dnia
EWA ~-I'IASKcKA: usa.
Willlun zrobić jakieś podswwwuie
sezGIRI W Waszym Teatrze, ale Die
bardzo był .. to czas. Ledwie wróciliście zJetmcb wojaży- wale mewa-

kacyjoydl- już przyjecbali pierwsi
goście, już oglądluny ftlmy w cyklu kiDO dolaoneutalne, za IDOIDelit czeka
nas sesja poświęaDl Rysl.ardowi Cleślakowi. A Wy wlaśme wyjeżdZade do
Lipska. Czy czasem odpoczywade?
EwA WóJaAK: Zaczynam się tym trocbę
martwić, bo wydaje mi się, że nie odpoczywamy. Pracujemy w r6m)dl obszarach. Gramy własne spektakle- nie tylko
w Pomaniu, nie tylko w Polsce. Równie
waina sprawa to autmk:i ośrodt*, który
bJ przy Ratajczaka 44 prowadzimy.
Po~ o wyjazdach. ..
- Całe lato przejeździliśmy z ,,sabatem" -on się najbardziej podobana, jak

•

by to nazwać ... - światowym rynku. Ten
rynekjest bardzo nastawiony na kolory,
na rozmach - a "sabat" taki jest
PowiediW z inlllill i JJym blyskian
w olw "świilłuwy rymlt". Kiedyś . .
użylibyś siOI'IIIIIłonJD "spradać

spekjakl". Czy wszystko sic m*Dło
pna ........ dlWiat?Czygrade
łB'az w iDDJda Dejladl, ilqdlluJD.
łf.bblcb. Czy to sic zrobił.,.., ryaek?
-Sama się nad tym zastanawiam. Mam
wrażeuie, że~obawiązujepzc>

de wszystkim, niestety, w teaDze ulicznym. To najsilniejsza w tej cbwili dzie..

dzina Ż)tia teattalnego. Festiwali teatru
ulicmegojestznacmie ~ niżim)dL
One . ogromny rozmach. wkrajach
mai.ez ty-

Basem~zirm•!lllfYI!D:ogo,

tułuidt~~jestto
cały ogromny, SlJllony pzrmysl.
Te festiwale są oczywiM:ie bardzo róż
ne... Ale graliśmy i na takich, które mają te wszystkie cccby, o kłór)dl mówilam wyżej. Tak jest W Amillac WC Fran-

cji. To maoy, jeden z najbardziej cenion)dl festiwali. Wzięło w nim udział
IIZysła teatrów.

Jak dugo tnn11mfłlltiwl? Mielillc?
-'Iizy dni! Odbywa się w miasłcczku
Sremu. Miasto jest
opanowane przez teatr. Wszystko dzieje się symultanicmie.
Kto to .....?
-Przyjeżdża tam specjalnie 65 tys. ludzi. To~ tezę, iż jest to jednak
rynek: i pmnyal. Zlnbianatymcalemiasto. &ąd chyba święta cierplhwść jego
JJJjrpłcajjo}w, któaypzez kilkami \\etJe nie śpią, bo imprezy trwają 1100 stop.
To nagłe ż)tie byłoby może fascynują
ce, gdyby nie fakt, że macma więbzość
l}dl teallów to~ ptlllłamaywka, któwielkości naszego

•

_,

ra pz)tiągalb)t określonąpubliaDlść.

o publiczności geoeralnie nie cbcialabym jednak mówić f.le. Nasz speklakl
oiJe.jrl.ab kilka tysięcy ludzi i payjęłi go
banłzo g<llllOO. Ale za wszystkim ciągną
się takie tabory handlalzy, oadromaoów,
psów..• Ja się w tym wszystkimraczej fJe
czułam. Może byłoby inaczej, gdyby
przyjeżdżały tam inne zespoły. Gdyby
chodziło o cai więcej.
Gdyby to byłtadr, • • tylkofatyn?
- Thk. Gdyby to nie byk> tylko pzrkigaoie się w efeklach Dziś jest już lat, że
ooraz trudniej będzie 2J'Obić efdtowoe
JrZCidstawieoie żeby byk> pocównywaoe
z innymi. w tej dziedzinie dokooal się
ogromny po&tęp. To ma oczywiście swoje dobre mooy- bywają sprbkle ilnf»mjące. Ale gdzid zionie tam . . . coraz większą.
PrzykWy . . JDieiMmy td .. Malcie... Tu jedaak okazało lic. że pu...."... poobejrzmiu pil(teaowidowillb- da jedDak teatnL
I to jest optymistycme. Pubłicmość
bztałci ~ W)aUWL. MiaRo qowidoczoy przykład w Holandii. Na fesb..
waha BouUewni gralaLaFwadels Baus.
N'Jedobre pmdstawieDie. gomze niż to,
które widzieliśmy w Poznaniu, choć
utrzymane w podobnej poetyce: "uszczypnąć burżuja, i:yjącqo w dobrobycie, bo burżuj to lubi". Ten spektakl zo..
stał tam bardzo chłodoo pnyjęty. Okla-

Ten festiwal w Grmoble jest takim miejscem, które coś dla mnie maczy, coś \\e
mnie zmienia, rozwija i daje mi ogromną satysfakcję. Wierzę, że z tej sesji powsianiejakieś W)dawnict\w, warto się zapoznać z tym, co tam powiedziano.
Czy te miejsca, w któeydl graliście

pned laty, jeszcze funkcjom.Pl?
-Różnie. Najbardziej znany wtedy był
festiwal \\e Włoszech w Sant Archangelo. On się banłzo zmienił, dziś jest podobno festiwalem wyłącznie włoskim,
dla młodych debiubJjących grup. Część
istnieje, ale zmienia S'M)ją formułę. Wyjąlldem jest właśnie to Grenoble, bo to
był już XIV r:zy XY festiwal ..
Polsce cUtgle mówimy o pewuej
wspólnocie, rwhu- slwpiooym wokół

w

sztuki,polityld,~-zwilpaoym
zlałnm~Czytaldwspól
llllbJwy c:barab:t- ocb:u...., też na

Ewa~alc

sic

ski zamarły po chwili, były bardziej niż
kurtuazyjne i ludzie wyszli z tej sali po
chwili, mimo że to jeden z tealrów, ~
ry ma niesamowitą promocję. Zainwestowali w niego dyrebxzy kilku festiwali. Teraz festiwali nie robią bowiem
arty§ci, ale menedżerowie o ogromnej
sile oddziaływania.
I bJ mowu ciekawostka - organizatorzy BoulleYard widzieli naszą "1jemię
niczyją" podczas Malty, podobno bardzo im się podobała, ale zaprosili
bat", z ł}dl poMXJów' o któcydl mówilam wyżej. Mówili dużo o tym, że teatr
trzeba robić... egalitarny. Oni liczą, rachują: miejsca na widowni, wpływy
w kasie. Mówili: odnieśliście sukces.
Nie wynibk) to zidt 080bist)dl odczuć,
wynikało z kallwlacji. ze słupków. Konkluzja jest taka: skoro mieliście sukces,
można was mowo zaprosić, zamknąć
.-zesttzeó i sprzedać bilety.
~Wiedz, jak w koułekide łJda festi... lllllielkif Maltę.
- Myślę, że Malta zmierza dokładnie
w tę stronę. W"lelll sqti!UJł, że chyba
świadomie cmpie z l}dl WliJlÓtll. OJce
Jdazywać wielkie, kasowe widowiska.
A ay • pnykW UviDg 'l'heatre,
który zagrał u aas, miałby ncję bytu .. tultJdt fmthnllach.
- Tak. W przyszłym roku w Amillac
będzie Biuro Podróży. Tam się pokazuje te inne teatry. To jeszcze nie jest cał
kowity Broadway. Ale ton nadają wielIde widowiska.
O tym, jakajest alinosfera festiwalu, decyWje gospodarz, dec)Wje duch. Thmte
są rOOiooe przez urzędników, łudzi, którzy z teattem są związani raczej mdnio.
Gra się na zasadzie cbodzeoia do pracy,
wraca do hotelu. N'Ie ma spodl:a6, nie ma
rozmów. Coraz mniej jest też praMiziW)dl zrspołów. Przy wielkich widowisbcli wynajimje się łud2i oajelb>~
sięwzięcie-oni się potem rozdJodzą do
im)dJ prac. z teattem lączy idt ka<ia, może trochę przygoda Ale to już nie jest to,
co kiedyś, nie ma wymiany myśli.
Ajlbś paadwwap cla felo? W

..sa-

Clplllńeifolllllym,ltiw)ldymmialf&.

c:dw,które-*d)czdeiyjetattan...
- N"Ie, nie tak. .. Byliśmy na festiwalu
Grenoble. Temy były,jalde były... Ale
tam odbyła się niezwykle ciekawa sesja poświęcona teatrowi na wygnaniu
w banłzo szerokim sensie tego słowa.
Brane były pod uwagę teatry ze wszystkich krajów dotkniętych problemem
emigracji. Temy latynoamerykańskie,
chorwackie, bośoiaclde, IOI>)'jslde..•
Największe duchowe przeżycie to by-

lo spśanie z takim profesorem filozo..
fii sztuki, Algim:zykiem z pochodzenia, który piętnie mówił o "Ziemi niczyjeJ... A potem opowiedział o teaDze
ałpenkim: tam zamordowano trzech

najwybitoiejsz) reżylaów, takiej rangi, jak dla nas SwiDarski, kilkudziesię-
ciu aktorów, sceoografów... Bezkamie
mordują ludzi. Koszmar.
Ten profesor jest autorem takiego
~ manifearu solidamotaJwego,
który przywieźliśmy do Polsld. Cllce-

my, żeby był tu w teaóze.

7Mbodzie, a;y OD pazdntal?
Na pewno był, przy wielu różnicach. W
końcu to wszystko w pewnym sensie od
nich bJ przyjecbak>po 1968 roku. Do dziś

jest Tealr Nucleo, Odin... Część z ich aktorów pozakładała S'M)je zespoły...
Spotkaliśmy kilJru znajomych ... Kiedyś sprzeczaliśmy się z nimi bardziej.
Wtedy zupełnie nie rozumieliśmy ich
lewackości... Dziś latwiej nam ją pojąć
jako niechęć do kapitalizmu.
Ta wspólnota jest, ale mam poczucie,
że coraz silniejsza jest. .. ,,rynkowość".
Może w Polsce bęctDe to wyglądało
trochę inaczej. Powiech, co ,,nieryn-

kowego'' czeka nas w sali przy Ratajc:zaka44?
-Będziemy grać nasze

spektalde. Bę
dą dwie premiery: Kany i Provisorium.
ZDOWU nie będę miała powodu, żeby
jeździć na ogólnopolskie festiwale, bo
WSZ)Słko waeśuiej zobaczę u Was.
-To taki pierwszy nasz obowiązek
wobec tego środowiska, żeby je promować. W końcu jako jedni z nielicmych
mamy własną salę.
Będą też inne rz.tX;zy: cykl Teatr Spoza, czyli spektakle szkolne z małych
miast Mam nadzieję, że one mogą za-

palić do działania poznańskich licealistflw. Na tak zwanej prowincji dzieje się

bowiem w tej

mateńi

macmie więcej

niż tutaj.
Będzie też

sesja poświęcona aktorowi
Teatru Laboratorium Ryszardowi Cieślakowi.

Tego nie musisz reklamować. Może
jeszcze jedno zdanie dla rodziców
dzieci, które spędzają u Was dużo
czasu. Wszak wieczory przeciągają
się tu czasem do późna.

- Th jest miejsce, w którym można
i gadać. Nie gada się
o niczym. To nie jest zwykła kawiarnia. Rozmowy dotyczą tego, co się wydarzyło na scenie, na ekranie ... Ale dotyczą też życia, jego relacji ze sztuką.
Nie będziemy oszukiwać, że jest to
być, pić herbatę

miejsce bezpieczne.
- To zależy, co kto rommie jako bexpieczeiist\w. Na pewno może się bJ komuś
odmienić sposób myślenia o świecie.
Roz;mawiala
EWA OBiłĘBowsKA-PIAsEcKA

