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orzonv z pasii 
--;- Nawet nam trudno jest czasem znaleźć w ~olsce miejsce do grania - mówi Ewa Wójciak z Teatru 
Osmego Dnia. Od jutra do piątku, właśnie w Osemkach, będzie można obejrzeć spektakle niezależnych 
twórców młodego pokolenia w ramach Ili Festiwalu Młody Teatr Niezależny 

ROZMOWA Z 
Ewą Wójciak 

MARTA KAźMIERSKA: Dwie z czterech 
propozycji Ili Festiwalu Miody Teatr 
Nlezaletny zdobyły glówne lawy ~ 
czas ostatniej edycji Łódzkich Spot
kań Teatralnych - jednego z najwat
nlejszych I naJstarszych przegląd6w 
teatru alternatywnego w Polsce. 
Ew A WóJCIAK: To niezwykle budują
ce, gdy widzi się na jakimś festiwalu 
poszukujący młody teatr, który naj
pietw dostaje wyróżnienie, a po pew
nym czasie zdobywa pierwszą nagro
dę. Tak było chociażby z dziewczyna
mi z zespołu ART 51. Ich spektakl ,,Ex
tra Vrrgin", doceniony podczas ze
szłorocznych Łódzkich Spotkań Te
atralnych, to ostre, genderowe przed
stawienie. Trzy kobiety-Agata Drew
nicz, Anka Perek, Justyna Zielińska 
-opowiadają w nim o relacjach w ro
dzinie, głównie na linii matka-<:6rka, 
ale interesuje je także zderzenie świa
ta kobiet ze światem mężczyzn. Idą 
nawet dalej: potrafią się zdystanso
wać same do siebie, do problemu płci, 
i spojrzeć na to ironicznie. To napraw
dę ciekawa, mądra, sprawnie zagra
na rzecz. Nie<:z.ęstymariaż. 
A drugi laureat Łódzkich Spotkań 
- "Podróte dookoła pokoju stołow&
go" Teatru Pracownia Prowincja, !<» 
re takte zobaczymy w ósemkach? 
-Tunajważniejszajestforma 1\vór
cy postawili na wzajemne relacje ak
torów i rekwizyty, które są tu ogrywa
ne w szczególny sposób. Efektem jest 
zgrabne i dowcipne przedstawienie, 

-To, co robią na scenie jest bardzo dojrzale, lntellgentne I przede wszystkim 
autentyczne - tak o młodych twórcach mówi Ewa Wójciak 

choć na pewno inn&niż spektakl "Ex
tra Vrrgin". Wszystkiefestiwalowepro
pozycje sązresztąróżne.1\vorzącpro
gram staraliśmy się odnaleźć mo:iliwie 
jak najwięcej kierunków, w których po
szukują dziś młodzi twórcy. 

Najmłodszajest Grupa Teatralna 
Niegrzeczne Dzieci z Suchego Lasu. 
Zespół zdobył nagrodę na ostatnim 
Forum Teatrów Szkolnych. 
Tworzą go glmnm,lallścl I llceallścl. 
-Uzupełniają festiwalową panoramę. 
To, co robią na scenie, jest bardzo doj
rzałe, inteligentne i przede wszystkim 
-autentyczne. Widać, że nikt tymi mło
dymi ludźmi nie rządzi. Oni najwyraź
niej robią to świadomie. A dodajmy, że 
"Identyczność", oparta na tekstach 
Leszka Kołakowskiego, to trudny tekst 
i nie jest łatwo go zagrać. 

Wszystkie te zespoły mają wspól
ną właściwość: działają poza oficjal
nym nurtem, poza oficjalnymi scena
mi i dotacjami. 1\vorząje ludzie, któ
rzy walczą o teatr tworzony z pasji. 
Stąd nazwa festiwalu - Młody Teatr 
Nlezaletny? 
-On jest niezależny także dlatego, że 
miesza artystyczne wybory. Jedni eks
perymentują dziś z przestrzenią, Inni 
z formą, jeszcze inni - z językiem. Ale 
są też punkty wspólne: wielu pasjona
tów teatru działa w domach kultury, 
ledwo wiążąc koniec z końcem. Teatr 
repertuarowy ma bardzo wiele festi
wali, a zarazem okazji do tego, by pre
zentować spektakle. Przestrzeń dla grup 
amatorskich jest naprawdę wąska. 
Wiem to, bo nawet nam - teatrowi z do
robkiem - trudno jest czasem znaleźć 
w Polsce miejsce do grania 

Dlaczego? Przeclet teatr nlezaleiny 
mote zaadaptować właściwie katdą 
przestrzeń: od pubu, klubu, po starą 
fabrykę. 
-Ale na to też trzeba mieć pieniądze. 
Do różnych miejsc trzeba przecież do
jechać, zapłacić aktorom, gdzieś spać. 
Czyli teatr nlezaletny dogorywa? 
-Przeciwnie, mam wrażenie, że w osta
tnim czasie ma się coraz lepiej. Widzi
my to także po sobie: w zeszłym roku 
skupialiśmy się głównie na spotkaniach, 
poświęconych polityce i tematom spo
łecznym. W tym sezonie pojawiło się, 
także u nas, więcej propozycji młodych, 
niezależnych twórców. 
Przychodzą I mówią, te mają taki I ~ 
kl projekt I chclellby go zrealizować 
właśnie w ósemkach? 
-Czasem tak jest. Ale już twórcy z Te
atru Palmera Eldritcha -których "Ja
rzenie" również zobaczym.Ynafestiwa
lu -współpracują z nami od dawna przy 
realizacjach plenerowych. Znam.Y ich 
pomysły i nikt tu nie musiał do nikogo 
przychodzić. 

Rozszerzamy jednak formułę 
współpracy z młodymi twórcami. 
Zgromadziliśmy na ten cel około 
10 tys. zł, lada chwila ogłosim.Y kon
kurs. Chcielibyśmy dotrzeć do ludzi, 
którzy nie wiedzą, że ffiam.Y takie moż
liwości, chęci i ambicje, żebyprodu
kować co roku jedną premierę. Zale
ży nam na świeżych pomysłach, w któ
re rzecz jasna nie zamierzamy w ża
den sposób ingerować. Chcielibyśmy 
jedynie, żeby to były autorskie spek
takle odwołujące się do współczesnej 
polskiej rzeczywistości. O 

ROZMAWIAŁA MARTA KAźMIERSKA 


