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Alina Obidniak dla „Expressu" 

, ,Nie jestem władcz ••• 
,,. ęrwan.e r.adanle jalco cz.łon.ks 
criespohi. 

W po~im t.ea;tne pro!esjcmalnym 
baT<Wo trudno o prawdziwą wspól
notę, odpowiedzia1oość ·ws:z.ystlo.ch za 
wSIZ;YStko. A to jest waru.nek wspól
~o twomenia. Moja praca w Jele
niej Góne był.a próbą znalezienia 
ludz1 o podobnej wrażliwości i wy
obratttl. Staramy się pracować na 
pełnych obrotadl, w ciągłym napię
clu - w CZ&Sie, który jest potr7.eb
ny do &prow<llkowania określ0111ego 
:rdamenia między nami a pwblicznoś
cl~ Dlaczego nam się tak dużo u
dało zrobić? Bo ba:!ld:zo tego chcieli
śmy. 

- Duio mówl się o Pani charyz
mie, o uroku osobistym, dzięki któ
remu skupia Pani wokół siebie lu
dzi? 

- W odpowiedzi na to pytanie 
kryje się pewna tajemniJCla, trudna 
do a;precy7i0wania.. Teatr i W9zystlko 
co robią poza teatrem je.st !ol"lrul. 
wyrażenia mnie, ~liniienia. Ale :naj
ważniejszy jest mój wla!lny rozwój 
wewnętrzny, w pr~e którego zja
Wisk.a życia i isrz.tuki, z którymi się 
stykam :zm,ajdują swoje zwielokrot
nienie. Taki program na żyicie za
kłada sytuację otwarcia l widLeillia 
wszystkich wokół siebie. Nie jestem 
władcza, autorytatywna, nie zależy 
mi na domLnacji. Chyba Pani zau
ważyła, że ja tu robię wszystko: 
czyszczę popielniczki, spnzątam - i 
dobrze się z tym czuję, poonieważ u
ważam, że lad wokół nM jest istot
nym ~wem nas7iego tycia. Naj
w~)sza jest żYlC'Z'liwość, ons ml 
otw!lera drog~ do ludzi. 

- Ozy to wyst1mny tebJ' tłelunl\ć 
tu. do .Jel~!..,.~ ta.kie l!lł&W7 jak 
Henryk -~--l. Adam Ha-

nuszkiewioez, Konrad Drzewiecki, Ka-
11imien Dejmek? A tak poważnie: 
czy nie jest trudno !:'.naleźć !!.id.z.i -
mam na myśli głównie młodych ak
torów - którzy chcieliby pracować 
tu, z dala od wielkich ośrodków, być 
może skazani na to, że nigdy nie zo
stainll zauważeni? 

- Ambicją aktora jest być w dob
rym teatrze. Nasi a.k!torzy nie mają 
problemów, o jakich Pani mówi: isą 
an,g.aiJowani do największych ośrod
ków i najlepszych rz.espolów. 

- Czy cz~ przyjmuje Pani do 
ewego teatru młodych aktorów, sta
tystów - Jednym słowem - tak 
zwane eiwleże siły? I 

- Tak siE: skl.ada.ło, że przez o
statnie 7 lat 'W ogóle nie rz.mienial 
się :zesopół. Za to terw; odbywa się 
u lllll.6 genera1na zmia.na warty - od- l 
chodzi ponad połowa ludzi. Ale myś- j 
my wbie z góry założyli, że czas na-
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l'J'rej wspólpracy będ2Jie limitowany 
- by nie &tracić łwieżości, bY móc j 
lllrobić coś l!loweg'O. l 

- JMł S- Jeden problem, być! 
n10'!e naJtrudniejs!ey, z jakim musi l 
al.111 borykać każdy teatr terenowy: 
publiom.oś1W 

- To sprawa wyłącznie pracy. 
My szanujemy na.szą publiczność, 
jej różnorodne potrzeby. Ma o- j 
na kontakt z naj!eµs-zymi polskimi , 
reży.serami, z wybitnymi p05zukują- l 
cymi zjawiskami. światowego teatru. i 
Jest to )ud: widownia bardzo wyma- ! 
gająca, chłonna i Wl'ażlilwa. Wystar-: 
a.y powiechieć, że J~ Sz.a.j.na, kie
dy przyjechał do nas z ,,Repliką", 
bYl zaskoczony realreją publicznoścl,I" 
!onnl\ tej reakcji - móW'il, że nic 
podobnego mu si~ oo tej pory nie 
z~. Zremltl\ - q>owiem Pani 
anegdo~: Zofia Kuoówna chcąc się! 
przekonać, cr.y w Jeleniej Górze! 
wiedzą colrolwie'k o swoim teatrze 
wsiadła do taksóWlki l pyta S'ZOfera:j 
„- Czy pan wie, gdzie tu jest teatr?"! 
- „Al.et oczywiście! Pros.zi: pani. my j 
mamy wspa.nialy teatr. on jest zna-j 
ny wszędzie, na całym świecie. Z• 
calej Polski tu do nrus przyjeżdżają. j 
To pani nie wie? Wlaśnie reżyserujej 
u nas Adam HanUJSZkiewlcz r•;. • 

- Dziękujemy n~ozmo ę. ! 
a.wlała:! 

LU A WYKROT& 


