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Nagrotly pra,sy dolnośląskiej 

ALINA OBIDNIA - reh'-
er, d) nj..t qr jP.lenio(iJrski11go 
faatr'ł irą. C. . Nor iii<'<, 
któremu szefuje od 13 lat -
inana .ie:-t doskoltale "szyst
kim miłośnikom lliclpompny. 
Tym razem sp~óbon·ałi>m na
Jl~ ' ""j!: rna , r.itą arty. t · i 
~n mat .ra z uki le~tr.ajncj w 
jednej 11•0'1ie c'o tego, nr e
cheiała po" icdzicc ccś o so
bie. 

O~romn ' e trueho je5t mi 
mów:ć o ;:ab:e. a tn pr1.e::le 
\v;zystk :m d la te:') , że teatr 
jel!!1.l'lgó.-ski h·orzyl za\·.·sze 
ze1=pół ludzi. .Jeżeli jednak 
mogę s·vpj o;:~h1e przypióać 
c;oiś na plus. to jest to prze'łe 

• 

wszystkim moja potrzeba gro
madzenia wokoł siebie rożn()
rodnych twórców i to meko
niecznie p·arających się tea
trem lub sztuką. Zdan.ało się, 
że do naszego zespołu byli 
przyjmowani ludzie najrozma
itezych profesji - jak ja ich 
określam „wariaci" - którzy 
chl::ieli uzasadniać swą pozy
cję wobec rzeczywistości , a 
jednocześme posiadali kon
str•iktvwne plany działania w 
alternatywnym nurcie naszej 
kulturv. Dzięki temu scena je
Jeai-0górska zdobyła się na i
nicjatywę konfrontowania te
go wszystkiego co jest nurtem 
młodego teatru w Polsce. a 
cz;ęściewo także i .na świecie. 
A wracając do zasług, które 
opinia jest mi skłonna przypi
sywać to wynikają one z mo-
jej postawy - otwarcia na 
świat i rozumienia tego, że 
zja~·iska w szt•1ce teatru sa 
przerle wsz •stkim procesem. a 
w ich t ·on:eniu ucz:estniczv 
zawsze wielu ludzi. Natomiast 
dla mnie osobiście najważniej
sze jest szukanie diae;nozy. 
która pozwala mi uchwycić 
moment w jakim następuje 
moje wvładowanie się we
wnętrzne. Żródło. z któree:o 
czerpie sztuka i my - Judzie 
sztuki - znajrluie się na zew
ł'lątrz i jest nieŚkończone I 
mvśłe, że otwarcie się na tę 
nieskończoność jest tajemnica 
ż~·wotności twórcy J; żeli ma 
sie wvznaczonv jaki~ e:Mwn~· 
cel i wystarczająco silnv im
perat ·w wewnętrzny bv e:o 
realizować. to znajduie się si
ły. środki i 'przvmierzeńców. 
aby go urzeczywistnić. Kiedy 
nam się to przedsięwzięcie 
uda, _ to trzeba sobie postawić 
pytanie: co dalej? Trzeba u
mieć otworzyć s-0bie nowa 
twórczą per;pektywę, która 
zawsze iPst również perspE'k
tywą Judz:ką. 

• Jstota snołeczne~o odd7ie
Jywania sztnki. na tym chyb:i 
polesra. iP 7lowiek staje- się 
sprawra • ·1:-n. jPct kreato
rem siebie t ~ytuacji. „ 

- Ja bvm troche ;oko„ve;o
w.ała pojęcie kreatora. Mnie 
osobiście jest ono obce. Wv
daje mi się, że nasza kultura. 
cywilizacja eur()peiska W:vTa
bia w twórcach niebywały 
przerost indywidualizmu. Czę
st-0 gdy mówimy o etyce na-

slego za .vi"du, te stwierdzamy, 
że potneb;1a jest pokora. po
cz.uc:e a)ftansu \' 0 obec siebie. 
Posiadanie te.i ~wiadomości nie 
tyl:<;:o me zoiwęza n8szych mo
żliwości. ale wręcz przeciw
nie. Ja mrigę wykorzystać tyl
ko te .ątuty, jal<.e nała mi ną.
tura l'lb 1 mp v;yt.sze siłr. slo
-,,..ein to f:O kwi we ml'!ie, 
N:e mogę nic wiecej, ale zau
w8iaj;ic i wykorzystując to 
co Jest n:epo·vtarzałne w mo
jej osobowości ludzkiej i 
twf·rczej. mogę powiedzieć coś 
now;!?O. Hyślę, ż<> •urna tego 
co z'obihsm jako rety~er był 
spektakl Samuela Zborow
sk1e~-0", ~-tóre.e:o posłanie to 
próba dotarcia do rzeczywis-

s m kr 
tości duchowej człowieka 
współczesnego Polaka i moje
go poczu•''a odpowiedzialności 
- Jako twórcy _- wobec te
go tęm3'u. Sądzę też, iż to 
wsivslko co z.robiłam w tea
trze wynikało ze świadomości, 
że sztukę tę trzeba uprawiać 
dla środc·wiska i Judzi, z któ
r:v mi prz~-szło nam pracować, 
a ranga i nośność \vszystkich 
dokonań spektaklu zależy od 
teeo. jaką my nadamy war
t0ść i znaczenie temu co ro
bimy. 

• W iu:asadnieniu Nagrody 
Prasy Dolnośłaskiej, którą pa
nią wyrozmono, stwierdzono, 
iż 1ostala ona przyznana ' za 
dokonania w dziedzinie teatru 
w konte-kście społecznym. 

Jednorzefoie teatr jeleniogór
ski okr~~lany h wa mianem 
ośrodka k•1lt11ry, centrum nie
pokoili intele-ktualnego. Czy to 
jest właśnie ten cel, o którym 
pani wspominała? 

- Myślę. ż1' należało by go 
jeszcze inac1ej sformułewać. 

Posłużę się tutaj cytatem z 
wypowiedzi Eugenio Barby. 
Sądzę, że to stwierdzenie to
warzyszy mi od wielu lat, a 
brzmi ono: „prawdziwa rewo
lucja w. teatrze zaczyna się od 

Alina Ohiri11inlf . 
Fot. Ilf o r€1~ G rotpws1d 

a 
zmiany tej najglę'E>s1ej, ludi
kiej katrlego z nas". Każda 
inna rewolucja jest ze•.q;ętrz
na. W teatrze mam c1a:;ły 
kontakt z żywym człov1iekiem 
- ja i aktor, ja i zespół. ja 
i widownia. Jest to bezustan
ny przepływ żyw~ch. ducho
wych energii Judzkich . Jedno
cześnie tr,atr daje najpełniej
sze m-0żl!- ·ości sprawdzania w 
każdej cl'„\'ili i s~·tuacji siebie 
i własnego człow i eczeństwa 
Dlatego praca \v nim tak po
zwala mi się spełniać. L·1dzi 
sztuki mają prz:nrilej widze
nia rozmaitych procesów w 
sposób syntetyczn~-. Ale naszo> 
indywidualne bYrie jest s •,i,
Jeme trudne. !:!dyż przvchor.i.; 
nam przeżywać ziawisk(l- na i. 
bardziej dramatvczne i dr a;- . 
tyczn" Posiadamy umiejętność' 
czvnie.nia informacii z·,\-rohej 
z tych naszych przeż~ć. a nói
niej jesz:czp miara talP'ltu 
jest zrlolność przeka,~·wania 
tego wszystkiego w formie 
dzieła sztuki lub określonych 
działań . Te ostahie. w m-0im 
przypadku, sa próba tworz,e
nia koncepcji i idei. które wy
nikają z potrzeb naszego cza
su oraz człowieka w nim ży
jącego. 

• Dziękuję za rozmowę. 


