
o~~ : ;;· ·~źqziernika. od&ę
Hę:,. e,a:trze Połsldm · pre-. 

m,ier""), ' a_ inq" Gawlika ;w Pa:
nj ,, r.~~serii. Będzie ·to już · druga 
premiera (po "Daczy,. lredyńskie
go), ' którą Pani zrealizowała w cią
gu . ·ostatnich kiiku . miesięcy w 
Teatrze Polskim. Tak "Dacza." t jak 

. i uEgzamin" ._ to sztuki współ
czesne tralctujace o · dniu ~~isiej. 
szym;· a ,,Egzamin" to sztuka· WY• 
bitnie użytkowa, · kształci wpraw
dzie i dos.konali r warsztat aktor
ski, lecz nie jest arcydziełem. Cozy 
we4ług Pani .spełnia jeszcze jakąś 
funkcj~ i . czy wybór tych sztuł( 
dG realizacji oznacza, że preferu-

bazę · do propozycJi. Są aktorzy, 
którzy sami kreują postać, wy_
starczy się tylko *' nimi umówić 
i są tacy, którym trzeba stwo·rzyć 
bazę formalną · lub !psychologiczną. 

ł. ·a~··· . • . ~n·· ·zt 

chciałabym dłu2ej pr:acować. Po łożył co innego i DO prostu mu to 
co? Uschłabym intelektualnie. Nie .nie wyszło. 
wyobrażam sobie takiej możliwoś ... 
ci, aby w zawodzie artystycznym 1'·~ Jaki był Panl start w teatrze? 

je ·. Pani problematykę współczeli- ' 0 h ' • 1 "' "' p · b ć k 
ną? · ;...... zy e cta ayY,1 a.nt Y a -

można być z siebie zadowolonym. 
Tym bardziej, , że ~ezultaty moj~j, 
pracy n:ie zależą tylko ode mnie. 
Pracuję przecież z · tywymi luct~
mi. 

. Można po.wied#eć, .. ·te ~yły 
dvl(a starty - plerwszy - fsrmal~ 
IiYir' ·a więć debiut reżyserski. Była 
to .sztuka Zapolskiej "Ich czworo" 
w 1Teatrze WspółczesnYm w Wa~
sz~wie i robHi ją za mnie aktC>
rz:, . ' tęgo teatru. którzy u~zyli 
mnie teatru, uczyli mnie jak się 

t· • łorką? 

W~da Laskow-ska: ....- Interesu· . 
ję .m·nie pr:Zede wszystkim ta~i . U· 
twór, który porusza . ja~eś bliskie 
i istotne dla nas pr9blemy i za
gadnienia. I w ,I:równej mierze mo .. 
że to· być klasyka, ja-k i sztuka 
współczesna. Ważny jest cel t za ... 
łożenia - przyjęte przy realizacji 

· jakliegoś utworu · - , aby sprawa 
r.ozwiązywana przez nas na sce
nie poruszyła lttdzi, tak aby Pa
miętano o tym na co dzień, w .· sy
tuacji, jakie mogą się nam wszYśt
k,im przytrafić i ważne jest: aby 
było to podane w formie .artystycz
nej, w sposób 'atrai,tcyjny. , 

- Wiem, że aktorzy cenią wsp6ł
m.·acę z Panią, chwalą Pani meto
dy ptacy. Czy może Pani coś , e 
tym nam powiedzieć? · · · 

'l 
- Ni'e :mam żadne) w,y:pra~owa .. 

nej ·metody; Ba~uję przęde W$zyst
kim' na oso·bowości aktora. Z ljed
nym . po:ra~umiewam sięr' w sterz 
intelektualnej, a aktorowi ba.rd~ej 
instynktownemu musz~ '· stworzyć 

- Za.· nic na · św~ecie. Mimo że 
mam skończone st dia aktorskie, 
a · zrobiłam je dlat go, aby mieć 
możność porozumie ·a się z. akto
rem przy ,,re,alizacji 9ich założefl. 
Aby rozmawiać z :im jego języ
kiem. 

- Czy wobec *ego przeżywa pa,. 
ni rozczarowania? 

- .Czy można to . nazwać roz- po~ozumieć z aktorem, j'ak real.i
czarowaniem... jest to raczej świa- zować i u~zeczywistniać to co siE: 
domość własnej hiedoskonałości myśli. U czyli mnie po prostu · fa-
własnej roboty. chU. A drugi start - to moment·, 

- Jaki teatr Paąl preferuJe - · w ;którym odczułam, że ja sama 
teatr inscenizacji cp-u reżyserski, - Czy przywiązuje Pa.nJ wielk~ wńiosłam coś nowego, cóś istotne .. 
czy teatr aktora, tzt czy traktuje wag~ do opini~. krytyków i recen- · go) Realizo:vałam wówczas W.itka-
Pani aktora ja.ko fełnoprawneg·o zentow? ·· · ce!o .,War1ata i zakonnicę" 1 .,W 
współtwórcę ~•»ęktalUu? . . m ym dworku" w Teatrze Drama. 

;~ ~ - Rob1ę teatr dla ludzi - me ty znym w WarsLawie. 
-:- Nlie .k~żdego. faka sytuacja 

jest .oczywiście dla !mnie ideąłem. 
Ale możliwość pełnr.J współpracy 
zależy od ty:pu świa(łomości arty
stycznej lud m, z'. kt~rymi · pracuję. 
Jeżeli spotykam tak~ego - to jest 
to cudowne. ,Al~ umqwmy się, nie 
wszyscy mają te mo~liwości. , 

- Czy jest Panł rł ~iebie i wy
ników •wej .pra.ey zado\volon·a? . ~~: ' 

~ GdybYm była zedowo'lona nie 

dla siebie. Staram się przekazać 
od siebie to, co jest ważne i tstot .. 
'n e, tak aby malazło . odbiór ta ki, ja 
jaki wcześniej założyłam. Jeśli tak 

Czy marzy Pani o rea.Uzaeji 
utworu i ja.ki byłby to 

• ~ie' odpowiem na to pytanie. 

się nie dzieje - · jest '" mi ciężko. 
~ie przywiązuję wagi do opinii 
większości krytykó\.v, ale jest !Fil .. 
ka osób na · których zdaniu mi za
leży, ponieważ oni pomagają tnl 

Jeali chodzi o marzenia - wietn 
iż nie należy liczyć, że: się spełnią. 

w mojej pracy. Najbardziej niena
widzę sformułowań ' .,reżyser za
mierzał" lub "reżyser myślał". 
Być może. że reżyser ~yślał i za-

. Rozmawiała: 
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