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ZELAZNĄ KURTYNĘ 

Fot. Cl«lre Nlggll 

- Kilkoro z was 1 ·Teatru Osmeco dnia za
wl&alo łeraz na kr6&ko do Poznania po po
wrocie z teatralnej wędrówki 1' „Mir Cara
vane". Co ło b7ło?. 

- ·Przemieszczający sie duży fe.tiwal tea
tralny. Wędrowaliśmy ze wnystklm, htcznie 
z. narni.C?tarni, w kitórych o4bywały sie przed
stawienia. ?wfleszkaliśmy w prz;yczepach kem
pingowyc.h. To był fe;tiwal - wioska tea
tralna, wsi>ółnot.a nasze${o żyda· I budowa 
miejsc, 'W ~tóryC'h odbyWały sie spotkania A 
poza tym mieliśmy idee pnekiraczania „żel•· 
znej kurtyny", prze.Jechania ze wschodu na 
zachód. Sl>Ołikaliśm:v &le wszyscy w Pol~e. 
bt razem pne4troczyć •ranice radziecka Po
tem były kolejno Mosikwa. Len!nl{l'ad WaM~a
wa. Praga, Berlin Zachodni. Kownhai?a. Ba
zylea, ·Lozanna. ~lois we Francji i Paryt. 

- .Kto uczes&nlczyl w tej wędr6wee? 
- Teatro Nucleo z Ferrary, francuska gru-

pa 4! ·Blois. teabr hiszpański z Barcelony, te-: 
at.r Footsbam. To angielski teatr od piema
sbu lat miMzka.1acY we Fraocjl. Ma1a nte
tnaścle swoich dzieci I wła9Da szkole. Dz.ieoi 
jeżdżą z nimi i ukoła te:! • Były. ponadto: z.na-
ny teatr mimów z Leningradu. "1'UPa muzycz
na z Moskwy, Divadlo na Prova7Jku z Bma. 
nasz Teatr ósmego t>nia i na cz~i trasy waT-· 
sz.awsk'a „Akademia Ruchu". My PC1ka.zaliś
my Cztery przedstawienia-: „Piołun". „Wzlot", 
„Raport z obl~tonego ·miasta" I najnowszy 
pasz s~ktakl •. Mieso". Wedrowaliśmy od po• 
łowy maja do 20 września. Wsz.ystkie -te tea
jiry zrobiły też w8?>6l~e 'Pl'Zechtawlenłe ,,0- , 
dy~a'89"; · grało 100 aktorów, był · to wieiki 
spektakl z utyciem wielu. . środków. µliczny. 
plerierowy. ZesPolY wnosiły .różne idęe. po
mysły, My .:_ motyw l)odróżY .. bezdomności, 
wwrotu do ojczyzny. ,,Mt?' Caravane" zakoń
czyła sie w Paryżu. Jll(izie wyste1>owaliśmv nir 
zaproszenie ministra kultury JacQuesa Langa. 

- A &era1 Jakle -. wuze ptr.ny? 

· R<:>~mcwa z aktorkq 
Ewą Wójciak 

- Teaitr nasz 1trzy lata d'.l!iałał w Ferrarze 
we Wlosutch. Teraz jedzłem'Y na· Sardvnie do 
CaJ.tJlari. Tamtejszy teatr z.apropon.ował n.am 
współpracę; przygotujemy nasze przedsta-
wienie i wspólnv ~peokta!P. 

- Jaka Jest wasza kondycja ide-a, ar
tysłycina? Czy to przesianie buntu w tej no
wej pol~łej syłuacJI może ml~ 1wój dalszy 
elv? 

- Ta buntownicza PoStawa może nam za
ws~ tOWlt1'%YSZYć. Nowy n.asz. snek'takl to ~ 
dzie tnora~y. doćhow:V bunt l)t'7.eciw podzfa
łom }akie dostriegamy w Eur<>J)il!'. Podziałom 
w myśleni·u . duchowo~d. oodstawowych s·Pra
wach sensu i.stnienia, Wewnątrz tei naszej 
małej „'rodz.Innej Europy" iest tyle niep()ro
zumień narpsłych o-rzez wieloletnie ls\nl&nle 
dwóch · systemów„. Nlewro11Umień w rdebo
kim. fiio:z.oficz.nym seńsłe Teai nowy s~k
talrl 'est prób• llk,azania ow}"i-h różnic. ob
~oki, To są tematy„ które l)Odejm0wał tet 
Andriej Tarkowskł w fllr!lle „Nostalina". A 
trzet>a szl.ikoać wsT>ólnego 'Oun:Jc:tu ludzkości. 

- ,_,;amiętam Jak w stanie wojennym po
wiodło nam się w „Głosie Wlel~opol11klm" 
mimo różnych. pomruków władzy' zamłeśclt 
opis waszej walki z bezdomnośelą. staraó o 
jakU tam barak na Grunwaldzie„. Potem o· 
trzymaliście teatr, a zaraz p.otem zmuszeni 
sostaliście do opttnczenia Poznania. Jak to 
się stało; że t•m na Zachod7.le pozosłallście 
razem, nie rozsypaliście się? 

- Talldch teatróW i'°k nasz iest niewięle 
na świecie. Myśm,1 słe ze sobą nie sJ>Otkali 
tak od .razµ trwałe oare lat. zanim sie ten 
nuz zespół sformował, Zor;łtała wsl>ólna ce
cha serio !)rzeżywanle &tata: . Etyke stawia
my pooad osobiste ambie;.. Nasz zes.~ł teraz. 
to I:.ech Raczak, Adam Borowski, Tadeusz 
Janilizewsltit Marcin Kę$Zf'*i. P.łll'ioa Anfęlll 
no i ja. A '1ako zeSpół · l)ra~u1emy 1ut z.e eo
b• 9iedemnłŃCi.e- lat. MieMmy bardzo po.
~lebne recenzje ~statnio w „Financial Ti
mes: •• w „Guatct,ł~n~" W',,Ll!Jeratton",w ,fTAZ 
barlmskim, w „La Repubblica", we 'Frank• 
furter All#meine Zeitung"„. W clą.gu ezie~ 
rech lait uezestniczyHlm.Y w 42 festiwalach.~ 
Nie chodzi o ł(), żeby sie ch~i~. ale uwia
rygodnić zasługi dlą polSkdei k.µłtury. Zaw• 
sze bylilmy teatrem ~lskim. 

' . 
- Najmniej o was od roku 1984 wladom„ 

w Pol9Ce. Wrócid.e do kra,m.? ~ ro:mani'I ~ 

-
1

Mamy taką \a.d:llit\je„. Na6z.iltję, te no„ 
wa nani mi.tiistef ~•jd7Jłe czas na to. żeib'y ró.o 
wnież nad nas~ 11owrotem pąmyśleć. MY 
nie mamy wiel'kich ..fymagaf\~ Wyst•rczy nam 
11ąla d() pracy. I to wJ~inJe "1·' w ... Pozmaniu. 
Chyba jest taka siła-ra trad,vajw. ie poznania~ 
cy tl(l. się adaptują w innych mjastacłt, a my 
jesteśmy z takich tradycylllfcb poz.nllńskich 
rodzin. 
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