
O D nowego sezonu obj a 
ł',ni dyrekcje: Teatru w Je
lenie.i Gór'le. Co myśli Pani 

Dyrektor o roli - i szansach -
placówki teatraln<'.i działa iarej w 
tak zwanym głębokim terenie i 
nie mają1·c .i dla sfrbic konku
renta w oczach widza: poo:a, o
czywiście, teatrem telewizji? 

- Zdziwi się pani, ale uważam, 
że sytuacja ~a ma wiele zalet. Nie 
zawsze są one nawet przez kole
gów z m ') je.:?;o ~rod owi ska cios! rze
gane i doceniane. Mówi się dzi
siaj wiele o różnvch krvzysach w 
tonie samego teatru, że sztuka 
aktorska upada. że teatr sam się 
gdzieś gubi w ustawiczne; pog'mi 
za popularnością. szerszą niż ta, 
;;.tórą może przynieść występowa
nie na deskach sceny. w rozprosze
niu swych sił mierlzy film. tele
wizję„. Jest w tych diagnozach 
wiele racji. 

Chodaż z drugirJ strony w wł<'łkirh 
centrach kulturałnvch opisana sytua
cja test chvba nieunikniona. Olate~o 
wł?śnie moż1i"'ość s1<uPił'nia c;;ię na 
tet1trze .. czvo;;tvm''· poświeceniP wvsił
ków lwórcżveh i ambirii , n1aciPrzy
'lr.i pJarówrP tr•traln<'J w Jcll'niej 
GOr~e. iest dla mnir lak poritł!?''lia<'e. 
fll;t mnirt i r1ta r~łł't!O zp~nołn . l\.t:vślt•, 
ŻP tu w Jr,f Pn,r1 (;órn1 • i-.tnłej~ ._ .,an
se n::l plnrónkr w is" ofn1 rorlnt fu 
.• mmtdow~'·, łf'ŻPlf rhrH1zi o tP~fr tf"
renowv, ~?:i~t~far:v 7 clala od wielkich 
c•ntrów lrnlturaln~rh. 

• JMt to ('\t:vba. d'1'.i'ii~ i S71"7<'· 

'\'~lnic, o'łl<'głf)ŚĆ tyllrn l{<'Ol{"l\
ffrzna. Trzv ę-11dzi'1.y .iazdv poria
irił'm dn Wrorlawia. to nif' s7mat 
drn!!i. nie ll"Ówi r o h•m. Ż" .lńlf'-

i:i G"ira to nit> m'"i~cowość za
ita deskami od świata „ 

· e ma pr wincji teatralnej 
Rozmawiamy z Aliną OBIDNIAK 

dyrektorem Teatru Dolnośląskiego w Jełenit>j Górze 

- Istotnie, mamy tutaj intere
sujące śrudO\~ isku młodych dzien
nikarzy. architektów i plastyków. 
Znaczna grupa inżynierów budu
jących magistralę Bałtyk-Sudety, 
zasiada we wla<iz..ach miasta bar
dzo przychylnych inicjatywom 
kulturalnvm. w tym także teatru. 
Ten teatr pięknv. który pani ogląda 
z dwiema srenami Duzą i Studyj
ną, z Sala Kominkową. będącą 

siedzihą oowolanego przez nas tu 
na mie.i5CU Klubu Związkriw 
Twórczych - to w dużej miene 
przecież zasługa władz, młodych, 
preżnych. chlonm•ch kulturalnie 
i doceniających role kulturv w 
procesach integracvjnvch miej-
scowego społeczeństwa. Naszą 
sprawą iest 'i:<'hY oczf'kiwań tyrh 
lud?.i nil' zaw1rsc. Publiczno~ć 
mamy amhilna i wymal{aiar.ą. 

Trzeba bowif'm pamiętać. myśląc 
o wi1h:u teatru prowad7are~o 

również działalność objazfłową, 
że na<;zym „zapleczem". zmienia
j:->cvm sie nieustan11ie. jl'd milion 
turvsl<jw ni·zewii:i jąry<'h <;ie przez 
clnl1111~l<i<;kie mie.i'i<'Owości uzdro
wiskowe w ciągu roku. Od tej 
strony zatem, od strony widza, 
na pewno nie !!rrrzi nam niebez
pie>czeństwo kontaktu z p;irtne>rem 
z;isie>rlzialvm i „zaśnie<izi;ilvm", 

maiacym wriąż te same „zrutyni
zowane" wymagania. 

Czy odpowiedzią na tę róż
norodność potrzeb .iest powołanie 
du życia aż dwu scen: Dużej i 
Studyjnej? 

także podpisaną umowę z Erne
stem Bryllem i Katarzyną Gaert
ner na widowisko muzyczne.„ 

• To wszystko na Dużą sce• 
nę„. A co ma się znaleźć na Stu
dyjnej, i jaka jest funkcja w ca
łokształcie pracy teatru? 

- Teatr w niewielkim ośrodku; 
pragnący odgrywać rolę swoistego 
centrum kulturotwórczego, inte
grującego miejscowe środowisko 
intelektualne i twórcze, powi
nien działać „kompleksowo". Wy
razem tak rozumianych ambicji 
naszej placówki było stworzenie 
sceny Studyjnej, gdzie ma przy
chodzić widz .JUŻ barrizieJ intym
nie związany z teatrem. Ma on tu 
przychodzić z własnego wyboru, z 
wyższej potrzebv. a nawet właści
wie pojętego snobizmu. Chcemy 
tutaj dawać prze<istawienia w 
swojei formie bardziej nowator
skie Chcemy - na przykład -
szukać współczesnych kluczy do 
odczytania na<;zyrh kllt!IYków. 
Przvldadv: „Pierścień wll'lkiej 
damv" reżyserowany przez młofle• 
f!'O rl':7v<;t>ra. if'SZ<'Zf' stml„nta IV ro• 
ku PWST. Grzegorza Mrówczyń„ 
skif'~o. „Wyzwnlenie" W"splań
skiego w moje.i rei:vserii. Chcemy 
ta tże dawać tuta.i tru!lni.-jszy re~ 
P"rtuar wsoólr:r.esnv. t:ikirh auto
rów jal( Witkacy, Herbert („La• 
lek") i inni .• 

• Czy szukanie na awangar
dowej scl'nfe kluc:r.v do klasyków 
nię jest, zdaniem Pani Dyrektor, 
prz.-d<1ięwzięciem nieco ryzykow
nym? 

- Na pewno tak. ale każ.dy 
wybór oznac-za przec1ez ryzyko. 
Zres:-;t::i mus7ę panią uspokoić: 
nie wszyscy klasvcy znajdu.ią się 
w repertuar7.e Sturtvinvm. Na 
pr;r,vklad „ZE'msta" Fredry. a z 
autorów obcych fbsE'n. czv Szeks
pir (w wersii rnusic:'!lnweil to 
pozycje na pewno na scenę Dużą. 

Rozmaw·ata: 
BARBARA KAZIMIERCZYK 

. l 

' 
- Tak. Na scenie Duże.i chce

my r.ealizować rene1·tuar, wvcho
dzą cy naprzeriw widzowi maso
wemu, najszerszemu. Ale bez kom
promisów typu „Tręcfowatej". Bę
dą t0 wielki!> widowiska poetyc
kie, typu „Cyrano de Berg„rac", 
które ~raliśmy .iuż w tym se10-
nie. typu ',,Kolę<'lniltów" Slrntnlc
kief.l'O. idącvrh aktualnie. p17.vgo
towu.iemy .,Peer Gynta" (będzie 
go reżysernwal prawdonodobnie 
Hen~·k Tomas :>.ewsl<il. „si"n nory 
lf'trticj" i .. W małym dworku" 
Witkacego (na scenie Stu<lvineil. 
Te snPkblde m" reh·serow:'łć 
Krzysztof Panldewicz„. Mamy już 
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