
RZECZPOSPOLITA 

Jeleniogórskie doświadczenie teatru 

Prawa do 
twórczego ryzyka 
Romiowa z ALINĄ OBIDNIAK Dli„ lał temu Alina 
Obidnlali obJlfła cłyrel&ci• te
atru w Jeleniej Głmt · 
pierwsni.. aceny 1awodowej 
uruchomionej . no aiemiach 
aachocfnlch, J„1c1e w 1945 
rotu. W1p61nłf 1 dr. Janu-" 
IHftł Deglerem, •Jeroimilciem 
literaclcim, noWo dyrektorka 
Mergicznle pnystqplła do 
d1iałania: w ciqgu tych lat 
powołano "'· In. ~ Stu· 
dyjnq, otwarto Wsnehnic• 
Teatrolnq, prowad1qcq po
radnictwo dla ruchu amałOł· 
skiego, pojawiła •i• tei idea 
Ośrodka Badań i Praktyk 
Kulturowrch. leatr 1aworł U· 
mowr 1 ośrodkami robotniczy. 
ml 1 Zagł,bla Miedziowego 
w Lubinie, 1 Kowarami, Turo
szowem, Bogatynjq, Bolesław· 
cem. 

AlLna Obidniak: zapr~1ła 
do współpracy wyblitnych I .... 
znanych twórców. Reżysero
wali tu Henryk Toma.szewsiti. 
Krzysztof Pankiewicz. Adam 
Hanuszkiewicz., tutaj stawiali 
pierwsze k.roki młodzi: Grze• 
gorz. Mrówcz.yńs.lti, Ryszard 
Major, Krystian Lupa, Miko
łaj Grabowski - mający dziś 
ustalone oozycje w Polskim 
teatrze. Tea.tr jelenlogorski 
~ystępował na Węgnech, w 
NRD, Czechosłowacji, Wł 
Włoszech oraz w Ameryce 
t.acińskiej: w Wenezueli. Ko. 
lumbil. Pańamie, Kostaryce. 
Dziś scena w Jeleniej G~ 

rze. nosząca irnie Cypriana 
Kamila Norwtda animuje w 
województwie Wiel~ · dziiJłań 
kulturowvch. A · tel lłyrekto.· 
ka. fest sama w sobie lnstY· 
tucją kulturalną : Z AUną 
Obldnlak rozmawiamy o mi· 
nl<>nych, dz.lesifl(!'iu · pracowi· 
tvch. twórczych la.ta.eh. 
I - Jaka była ta dekadat 
- To były bez „ przesa<ły 

tysiące spraw. zWtązainych ·ze 
spełnianiem oot.rzeb k.ultunl
nych, z.ar()w,oo . mieszkańców 
rełti<>nu, fak i nuzego środo· 
wf.ska. Jest rzeczą . oczywistą. 
te d:zlała.nia zarrtkn1~ w ob
rę_pj~ .(ęa~~lJ)'ęlą,~ "*1d:ro;t.1i1„ ~ 
łe<łne} , ~enle. m.a~ą ba•d'ZO 
~ra.niorony z.asi~ oddz!ałv
wa.nta: • że· i aby ·' 1powiekszv6 
li.cU>ę „odbior.ców tea.tru, nale- · 
iy wz.~ac'ić formy naszego
z nim! kontaktu. 

Przede wszystkim . pow~a
llśmy przed laty Scenę Stu. 
dyjną - nasze la.boratQrlum, 
które sta·wla 9<>bie ia<lania 
wobec nas samych w zakre• 
sde poszukiwań i oowei:!o kon· 
taktu z widzem. Uruchomie
nie tej sceny sprawdziło •ie 
w oełni. otwiera.jąc nam nie
jaiko dr<>l(e do młodzieży, 
która w teat.n.e oomukuje 
o.dpowie(ht na funda.mentalne. 
e1nvstencjonatne- ovtania i 
·wa tplłwośei. 

Równlri od lat zapraszamy 
do Jete~!ej Góry tnteresują
ce zesi><>ł y, DOSt.uku j ące ;)(). 
w~o wyraizu teatralne1to. Za· 
p&zma.jemy publiczność z no
wymi klerunkam~ działań 
teatraln~h tworzonych orzet: 
.młodą 1eneracje w kraju i 
na całym łwl.ecle. PoSterzając 

jej doawiadczenia o obcowa
nie z tea·brem otwac-tym, 
zaczęliśmy zajmować się 

szeroko t'Ofllwn!.aną pracą do
skonaląą. Programujemy 
warsztaty dla na.s:i.ych akto
rów, studentów szkół teatTal. 
nych 1 młodzieży uniwersy
teckiej oraz sesje dla teore
tyków i praktyków teatru 
M.in. w maju tego roku od· 
była się s~ja ~wiecona '01-
mięcl pa.trooa teatru - C. K. 
Norwida w 1Wleci• jego 
śmierci. 

Wszystkie te dz.lała.ni.a prze
ni.kają się nawzajem. Bowiem 
każdy kolejny ~ pracy t&cl. 
tt<u rodiz.i nowe potrzeby, a 
nowe doświadczenia stymulu
ją poszukiwania odmiennyc1' 
rozwl.ą1.11ń. Wld'l.lmy w tym 
pra.wi<lł~ć rozwoju. 

I 
-Teałr Jelenłog6nkl 

sclobył sobie publłcznoiić. 
Jeał &o naJwybr.e kry&e. 
rium oceny: z.wł,r.ek z ecl. 
biorą adukL O ·czym m6· 
wł de widowni Pani &eałr'l 

- Zaczne od cz~oś. co oo
zornle przeczy teoriom o 11><>
sobie popularyi.acji sztuki 
scemcznej Otóż uważam, ze 
dz.i.ś nie można robić teatru 
dla wszystkich. Taki teaitr 
musiałby fedvnie oełnić funk.. 
cje upowszechniające, a więc 
tylko reprodukować, ooz,ba
w!ając sie orawa do twórcze. 
1to ryzyka T~o nie wolno 10. 
bie odebrać - ta:kt.e w imle 
wart-OŚci. które chce sie prze
kazywać Innym Bo ludzie na 
widowni są rótnt i my musi
my Ich różne ootrzeby z~
kajać . 

Jak? Wychodzę z wożenia. 
te to, co jest ważne dla nas. 
lu<lz,i tworzących teatr, iest 
rówhież wlliŻne dla ~nne11:0 
człowieka i ie artykułując 
osobistą wypowiedź. traflmv 
do mvśli ! uczuć taklejś 
cześc! wl.dowinL Popne-z See. 
ne ·S~udyjna tw:racamy sie do 
sz.cie.,;óln!e wrażliwych mło
dych odbiorców. Scel'la ta 
cieszy sle autentyeznvm uln· 
teresowanlem Na dutej sce
nie umiesr.ciamy repertuar. 
który Pt'%Yll:OtOWYWany test z 
m~lą o publ!~<>kl dorosłe! 
r· tutaj różnlcu1emy Io taik. 
aby ludzie znajdowalł rozmai-

' te treśct i lm:tałty, ~łaściwe 
· ina sz~I teątTU . 

'

. - Repertuar teatru p0-
'. . wała.te jako w1u1 1eapeo 

lowycb koncepcJi'l 
- U naa się nie wymyłla 

repertuaru na papierze. Kom. 
p<n.y<:ja tego całości układa 
•ie w wynliku twórczych oo
mysłów kierownika actvstyci
nego, reżysera., kierownika ll· 
terackiego I aktor6w Towa
rzysiy nam cały czas sytua. 
cja wnwanla. ~y. jeśli kto 
woli. PoSZUkiwania nowych 
doświadczeń Ale to zaa~a
towanle się wszystkich w to 
co !eh przekonuje - w więk
szości wypadków uruchamia 
enerde ł wnYBtkie siły twór
cze osób tworutcrch przed
sta,wJ.enia. 

I 
-Jak pne1zl1 w Wa-

111111 teałrze ostatnie dwa 
- niełatwe 411 pracy ar
&ystycsneJ - 1ezon1 tea. 
tralne'l' 

- Musiell~my wziąć !ł' w 
gańć I s.kupi~ chlałanie na 
tym, na co nat stać w sensie 

zawodowym. Byliśmy razem 
Razem zewtiętrznie ł razem 
duchowo. Mlinione se-um1 1.8· 
owocowały nas?.ą wspóln4 pra· 
cą nad sobą, co nie l)OZOStało 
bez wpływu na efekty arty
stycz:.ne. wyraża.jące się Pollk>
mem ~ych reald2acji tce
nkmych. 

W tym ezuM! wyataw,ilt.Kny 
m.i.n. „Pragmatystów" S. T. 
Witkiewicz.a w rei. Krystia· 
na Lupy. za ten spelttakl Ił· 
zyskaliśmy wiele na«ród dla 
re-ty.sera i zesp<>łu aktorskie
go na festbwa.la,ch w Polsce. 
Za przedstawienie ,,KrOla 
malowanego" Urszuli Koi.ioł 
(ret. A. Obidniak - p.m.) 
zdobyliśmy ąraod Prix Jury 
dz!ecltieego n~ Festiwal.u 
Sttuk OziecltieYch w Wal· · 
brzychu, Ziuta zajacówna zdo
była nagrodę publk:Zll<>ści ~ 
Festilwalu Teatru Jednego 
Aktora za monodram ,,Pieśń 
o miłości ł śmierci Kornela 
Krzr-sztofa Rilke" - R. M 
Rilkego.' 

Na Dutej Scenie llraUśmy 
m.lin. "Uciechy 1taropolskie" 
w tnscentzacji Kazimierza 
Dejmka t choreogralU Wandy 
Szczukl w ret. Bogdana Bae. 
ra, .,Wyzwolenie" Wyspiań
skiego, „Gości hotelu Du 
Parc" K. Obldn!aka i J. Ję
drychowski~. Wainym alt· 
centem minionego sezonu był 
przygotowany prze-z Scenę 
Studyjną cykl spekta.kli oi>ar· 
tych o prozę i POeZJę C. K 
Norwida. Tytuły określały tch 
tr~: „Moja ojczyzna", „Piet. 
gr:r.ym", ~Spiewa.m mUo,,ny 
rym". Na tejże scenie fran
cuski rriyser Jean M. Pra· 
dier :r.realtz.ował „Fedrę", Ra
dne'a a reżyser Marek Oliwa 
wystawił „Zaba·we" S. Mrotlca 

- Zr6tnlcowaa1 l ln&e· 
reauJ4ey procram &eałralny 
śwlaclcsy, ie ambleJe aea
polu pn7noaz4 wldzo1n 
war&ołcłowe propoz.yeje 
acenlczne. Naci caym Jele
nlo16nki &e~r będs•e pra· 
cował w nowym 1ezonte? 

- Krystian Lupa przyatę. 
puje do prób .,Slubu" Gom. 
browlcza, z.realizuje ta.leże 
„Macieja Korbowę" S. T. Wi.t
ktew!eza. 'Mamy w planie 
wystawienie ,Brata marno
trawnego" O. Wilde'a. „Fan
tazego" J. Słowackiego, ,,Ama
deu.sa" P. Shllffitra i „Lekarza 
mmio woli" Moliera. To aa 
Dużej Scenie. Na ~nie Stu
dyjnej odbyła się premiera 
"Ambasadora." S. Mrotka. 

- Zacz.JD• 11• 11 rok 
Pani pracy w Jeleniej 06. 
rz.e l wielorakich r.wiltzk6w 
z JeJ łrodowlaklem. W Pa. 
ni teatrze 1naJduJ4 mleJii· 
ee 1Ułod1ł tw6rey. S&4d 
wycboclz4 fmpul1y ltulture
łw6rcze. To duża 1at11fak
cja_ 

- Tym więks:r.a, że w WY. 
s.llku stale po.nawianej a<lap. 
tacjd, wprowadza.n.lu korekt w 
tJa·wtska. jakle niesie tycie 
nie je,,tem osamotniona. Mam 
ciąde w zespole IO'UPe takich 
ludzi, któr~h na ten WSl1)61· 
ny wysiłek st~. 

Rosmawlalaz 


