
- Jutro • fodzinie 19.30 roz
poCZD:\ się po raz dziewi~ty Je
leniorórskie Spotkania Teatralne. 
Biletów w kasie praktycznie już 
nie ma, a w paQi. ca.binecie bez 
przerwy dzwoni telefon„. 

- Od kilku lat zainteresowanie 
naszym teatralnym świętem stale 
rośnie. Cleszy mnie to bardzo, bo 
śwladczy o slusznoki drogi, któ
rą wybraliśmy. Nasi widzowie 
mają okazję oglądać na scenic 
swojego teatru najwartościowsze, 
szczegółowo wyselekcjonowane 
przed;;tawienia. W tym roku pod 
spektaklami podpisali się między 
innymi tacy twórcy jak Andrzej 
Wajda, Henryk Tomaszewski, Jó
zef Szajna, Jan Machulski. Te 
nazwiska mówią same za siebie. 
Nic też dziwnego, że już po p:er
w,;zym dniu przedsprzedaży b '
letów, w kas:e zostało ich bardzo 
niew:ele. Bez przerwy dzwonią 
nasi sympatycy z prośbą o pomoc 
w załatwieniu b:Ietów na poszcze
gólne przedstawienia. W tej chwi
li mogę oferować tylko b:lety 
r.tojące , a i one się kończą. 

- Spotkania w ciągu tych • -

ROZMOWA AKTUALNA 
z dyrektorem Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jelenie) 

Górze -- ALINĄ OBIDNIAK 

To nasza obecność w kólturze ... 
statnich kilku lat uległy znacznej 
ewolucji. Można powiedzieć, że 
jest to .jedna z niewielu imprez 
adrci.owanycb. przede wszystkim 
do publiczności, a nie do kryty
kó'' teatralnych. 

- W program.e naszej działal
ności sprzed plęciu lat założyliśmy 
sobie amb:tny plan dz:ałania 
skierowany właśnie do widzów 
Konsek\ventn:e zapraszal:śmy do 
współpracy najwybitniejszych re
żyserów, scenografów. Je:śli kto:i 
spojrzy na nasz repertuar, z łat
wością przekona się, że w ciągu 
tego okresu nie było pozycji przy
padkowych. Jednocześnie kiedy 
my dojrzewaliśmy jako zespól po
dejmując si<,> coraz trudniejszych 
przeds:ęwztęć. rosły wymagania 
naszych widzów. Dziś o tej pu
bliczno$c:, która przychodzi do 
Teatru im. C. K. Norwida może
my pow;edz.eć. że jest to nasza 
publiczno,;ć. Ogromne znaczenit> 
dla percepcjl tego co robimy mia
ło powstan:e Sceny Studyjnej. 
Preferowaliśmy na n:ej przed
stawien:a trudniejsze, wymagają
ce przygotowania, majlfce okre
ślone walory artystyczne. Ta dz'.a
łalność stała s:ę jak gdyby nasżą 
w:zytówką. Publiczność zaakcep
towała formułę Sceny Studyjnej. 
Jest to dla nas ogromna satys
fakcja. Także przez te lata pró
bowaliśmy wykrystalizować taki 
program Jeleniogórsk.ch Spotkań 
Teatralnycłl by był on adekwatny 

do tego co sami robimy, co nas 
il1teresuje i co pozwoli nam da
lej ewoluować. Początkowo był to 
przegląd teatrów objazdowych, 
potem konfrontacja scen studyj
nych, by wreszcie stać się prezen
tacją najciekawszych, najwartoś
ciowszych dokonań teatralnych. 
Zapraszamy do siebie te teatry 
które są nam bliskie w jakimś 
sensie, kroczą po podobnej dro
dze, mają podobne ambicje, czy 
też zbieżne cele z naszym:. N;e 
bez znaczenia jest bardzo śc:sły 
kontakt, który ut::zymujemy z 
wrocławskim ośrodkiem Teatru 
Otwartego i Bogusławem Litw:ń
cem. Dz:ęki tej bardzo serdecznej 
współpracy jelen:ogórzanie dość 
często mają okazję oglądać inte. 
resujące. a pn:ede wszystkim po
szukujące przedstawienia zagra
n:czne. 

- W tym roku jest ich dość 
sporo. Kilka zespołów po drodze 
na wrocławskie spotkania teatru 
otwartego zatrzymało się w Je
leniej Górze. Inne zahaCLI\ o Je
lenią Górę w drodze powrotnej, 

- śmiało mogę powiedzieć, że 
nasze początkowe skromne spot
kania scen objazdowych zmieniły 
s:ę w m'.ędzynarodową konfron
tację. 

- Teatr im. C. K. Norwida. u
trzynmje bardzo ożywione kon
takty z teatrami zagranicznymi... 

Rzeczywiście znaleźliśmy 
wspaniałych partnerów do teatral-

nego dialogu. Przypomnę, że dwa 
lata temu na zaproszenie Taller 
Atenea de Caracas Rajatabla goś
cil'.śmy w Wenezueli na wielkim 
światowym festiwalu odnosząc o
gromny sukces. Prezentowaliśmy 
„Don Juana" Moliera w reż. 
Pankiewicza. W tym roku byłam 
ponownie na tej imprezie w o
ficjalnej polskiej delegacji razem 
z Szajną, Mrożkiem i Kantorem. 
„Umarła klasa" Ka11to:ra zrobiła 
ogromną furorę i została 'uznana 
za największe wydarzenie artys
tyczne. To nie ·koniec, gdyż bar
dzo" liczymy na to, iż wyreżyseru
je w naszym teatrze jedną ze 
sztuk dyrektor wenezuelsk'.ego 
teatru Carlos Gimenez. Drug:m 
bardzo zaprzyjaźnionym z nam. 
zespołem jest Teatr im. Sandora 
Petofieg<> z Veszprem. W tym ro
ku my · właśnie będziemy repre
zentować nasz kraj w trakcie 
Dekady Kultury Polskiej na Wę
grzech. Pokażemy tam m.'n. „Na
dobnisie i koczkodany". Ja nato
miast zostałam zaproszona do WY
reżyserowania · polskiej sztuki w 
teatrze w Veszprem. Wybrałam 
,.Mazepę" Słowackiego i to wy
brałam ten dramat n:eprzypad
kowo, bowiem właśnie na Wę
grzech odbyła się jego światowa 
praprem·:era. 

- Ostatnio wiele się zmienia 
w światowym teatrze. 

- Chciel:byśmy nie zostawać 
w tł'le. Nasz 11ystę'n teatralny w 

P<Ylsce jest bardzo skostniały, 
skrępowany i przytłoczony admi
nistracyjnymi ctęzarami. Tym
czasem większość zespołów,. które 
ostatnio oglądałam wyswobodziło 
się z wszelkich obciążeń, mimo że 
są to grupy profesjonalne. Oscy
lują one w kierunku, który Litwi
niec nazywa obrębem sztuki 
otwartej. Nie chodzi tu tylko o 
sposób prezentacji przedstawień, 
ale o stosunek do otaczającej nas 
wszystkich rzeczywistości. O twór
czą interpretację artystycznych 
idei, o dokładne adresowanie ich 
do widzów. W takim podejściu 
do sztuki teatru n;e ma miejsca 
dla pośredników. To polega na 
bezpośrednim kontakcie człowie
ka z czlowiekiem. Aktor, reżyser, 
animator musi sam trafić do swo
jego odbiorcy. Potrzebna jest 
ogromna wiedza o środowisku, w 
którym zespół funkcjonuje. 
Wspólne przeżycie, fakt spotkania 
na plaszczyź.nie sżtuki, nie tylko 
sztuki teatru, bardzo aktywna po
stawa i wrażliwość na to co jest 
osobowośc·ą drugiego człowieka, 
przyjaciela, kolegi, aktora, widza. 

- Czy mam rozumieć, że jest 
to w jakimś sensie także program 
Teatru im. (}. K. Norwida? 

- Tak, ale niestety nasza rewo
lucja nie może s:ę odbyć gwał
townie, nie możemy w jednej 
chwili zrywać z tym co aktualnie 
robimy. Mamy nadzieję i chce
my dojść do tego drogą ewolucji. 
W tej chwili może nawet nie 
wszyscy jesteśmy w jednakowy 
sposób do tego przygotowani. Nasz 
teatr stale s:ę rozwija i już nie 
chodzi nam o pojedyncze sukcesy 
poszczególnych przedstawień, my
ślimy o swojej działalności w 
~zerszym sensie. 

- Dziękuję pani za rozmowę, a 
widzom IX Jeleniogórskich Spot
kań Teatralnych życzę wiele wr -
żeń, 


