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Sztuka u stop· Ka(.konoszy 
Rozmawiamy z Haliną. OBIDNIAK 
- dyrektorem Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 

J ELENIA GÓRA - obec:lie 
miasto wojewódzkie - zna
na jest jako ośrodek regionu 

turystycznego. Od dłuŻSllego czasu 
o Jeleniej Górze mówi się jeszcze, 
że tu powstają cenne inicjatywy 
kulturalne, a z pewnością do 
najciekawszych należy jeden z · 
najpierwszych po wojnie - Teatr 
im. C. K. Norwida. Dziś rozma
wiam z dyrektorem i reżyserem 
tej placówki Alinl\ Obidnlak. 

• Jak to się stało, że znalazła 
się Pani w Jeleniej Górze? 

- Funkcję dyrektora teatru za
proponowały mi władze wrocław
skie w 1973 r. 

• W Jeleniej Górze mówi się. 
źe zroblla tu Pani naprawdę do
bry teatr, czy i Pani tak uważa? 

nio bardzo mł pomogło. Zanim 
jednak zdecydowałam się na ob
jęcie dyrekcji tego teatru zorien
towałam się najpierw, jakie tu jest 
środowisko, jaka publiczność. Jest 
to publiczność szalenie chłonna 1 
wymagająca. Jeżeli o teatrze mó
wi &ię, że jeat on dobry, to zna
czy, że dorósł do swojej publicz-
ności. " 

• Jaki\ wizję teatru ma Pani 
Jako reżyser i dyrektor łeJ pla
cówki? 

- Miarą talentu twórcy teatru 
jest jego umiejętność kontaktu z 
widzem. Musimy wiedzieć w ja
kim stopniu w tym właśnie kon
takcie obiektywizuje się idea tea
tru. Naszą pracę możemy spraw
dzić 1 potwierdzać w odbiorze pu
bllczności, na Ile jesteśmy jej po
trzebni. Jeżeli zaś chodzi o to, co 
mnie najbardziej interesuje w te
atrze to przede wszystkim scena 

• Czy scenę stud:vJnl\ trak.toje 
Pani eksperymentalnie? 

- Nie lubię słowa „ekspery
ment", ,,awangarda", scena stu• 
dyjna ma dla mnie charakter po
szukujący. Mają na niej miejsce . 
bardzo różnorodne manifestacje 
artystyczne. 

• Teatr Jelenlogórsiu szczyet 
się tym, ie wspólpracuJl\ z nim 
wybitni artyści sceny jak Henryk 
Tomaszewski, Adam' Hanuszkie
wicz, Krzysztof Panklewłe7.- a tak
ie I tym, te ma w repertuarze 
dzieła wielkich twórców dramatu. 
Czy Jest to zamierzone? 

- Teatr spełnia w ten sposób 
obowiązek wobec narodowej tra
dycji i kultury, bo bez obecności 
naszych romantyków nie może 
być dobrym teatrem. Daje to in
spiracje twórcze i ideowe. Stara
my się również, aby realizacji 
tych dzieł podejmowali aię wy. 
bitni ludzie polskiej sceny. 

- Uważam, że jeden człowiek 
nie może sam niczego dokonać. 
Przychodząc do Jeleniej Góry za
stalam tu ciekawy zespól ludzi. 
To co działo się tu już poprzed· u jna. • Jak ocenia Pani swóJ ctoty• 

--------- cbczasowy dorobek ł ile je.sicze 
Jest do zrobienia? 

- Sądzę, że do zrobienia jest 
jeszcze bardzo wiele, ja ciągle 
czuję się tak jak gdybym zaczy
,nała. Najciekawsze jest zawsze to 
co je.st przed." 

• żeby m6c kłerowa6 licznym 
zespołem ludzi, nadawać ksztalł 
formie łeb pracy, naleey mieć do 
tego odpowiednie przygotowanie. 
Gdzie upłynęły Pani lata stu
diów? 

- W Kraikowie kończyłam wy
dział aktorski l studia muzyczne, 
natomiast reżyserię studiowałam 
w Moskiewskim Instytucie Kine
matogram. 

• DlękuJl\C za rozmowę tyczy. 
my wielu sukcesów artystycznych 
I oby Pani teatr zdobywał sobie 
coraz to nowych przyjaciół. 

- Bardzo dziękuję redakcji 
„Słowa Powszechnego" za te ży
czenia. Myślę, że są one życzen ia
mi dla wszystkich: pracowników 
teatru i jego odb!orców, wszyscy 
bowiem nadajemy kształt zjawi-
6kll zwanemu TEATR. 
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