
Muli pani pnysn.ać, te orga
nisująe Międzynarodowy Festi• 
wal Teatrów Ulicznych, który 
włainle odbywa 1lę w różnycb 
mleJ,Kowoiclaoh woJ. wałbnys
klego I Jeleniogórskiego, weszła 
pani w rolę niietypow" dla dy
rektora profesjonalnego teatru. 
Czy wkraczanie w coraz to no· 
we obszary działania Jest w pa· 
ni tyciu swqo rodzaju koniec&· 
no8c.lą? 

- Docierają do m~ infor
macje, że koledzy po fadhu Sil 
zdzi wienli: jalk to - py;t.a.ją -
to Alin.a ciągle )esz.lc'2le jest w 
Jeleniej GónJe; jej ~ się 
chce coś roblćT A ja się d:lli
wlię. dfacze,go w ben sJJIOISÓb re-
11gu ją, ' Bo ptzecież, jeśl!i to. co 
robimy w życiu, a ja akurat zaj
muję się teatrem, jest dLa nas 
istotne, tJC> Illie moż.emy stać w 
miejscu, musimy się Zlllllieni.ać 
WINl'Z z ciągle :mnienliającą się 
raoozywistością. Bardzo wad:ne 
jest, aby tein '!)a"OCeS ciągłego 
tworzenia ii. burzen.iia, który je
dynie daje szansę bycia twór
czym, został zachowmiy do koń· 
1:a. Do końca, o którym nam 
przychodzi myśleć, odczuwać. Je
śli w jakimś momencie życia od
kryłó s'.ę tę ipodsoo.1wową praw
dę, to wtedy wszy.sitilde d?.iała· 
ni.a,, a 67.Czególrr.Je w dtz.ledzinie 
kultu;ry, uka-zują pI"7.ed nami 
tak niezwykłe bogactwo iproble· 
mów 1 możHwości. wobec któ
r:veh n.ie moż.n:a porostać obo
jętnym. 

- J;i.k pani się udało w ins· 
tytucjl zblurokraty:rowa.-J, Jaką 
niewątpliwie jest teatr se swo
im planem uału1owym, finanso
wym, reperłu.arowym, prowadzić 
działalność ekspervmentalną, po
szukuĄCI\? Przecie! t.o, eo si'ę 
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bl.em:r. Ai. wynruciwaey s •~ 
bLe swoje sprawy, mepOkoje, 
st'Wl.enhiłam, że jlliko dyirektor 
teatru mam ~ mdallile do 
spełni.mia. ZaruiWażY,ł;am n'P„ że 
w Jeleniej Górze jest tyle au
tentyanyeh potrzeb, tlllk duży 
obszar do kultuoralnego zagios
pada.rowoamla. Zdałam robie spra
wę, tie tutaj każda ittcjatywa 
jest od N'71ll widocma, prooen
tuje, znajdu.le na.tychmia.stowy 
oddrbvięk. Zsc'Zęłam to wyko
ny\!tywać wychodząc z szere
&i.em różnorodn(vch kulturalnych 
propozycji, o których już wcześ· 
niej w~ałam. 

Potiem dmtne&Łam kom~ 
otwarcia się teatru profesjo
n.Mneeo na najoowsze kierunlki. 
Zaczęłam wru z O?JęŚclą 7JeSP'O
łu korzystać z odkryć Grotow· 
akieigo, Ball'by i teatrów 'P'(>BZU· 
kujących. N~e można bowiEilll 
twtJM;yć tywej placów1ki, nile 
w.iedząc, ao w tej dlziedz.in.ie się 
d.21ieje na świecie. Ja mogę z 
peWIIlych dlo6wQadc7Jeń, które są 
aikurait dla moje.go teatru nie 
do ud:bwi:enięci.a, · nie korzystać 
ale nie mogę ich liekcewa.żyć, 
bo one już wesz.ty w kTwio
dbieg świiatowej kultury. Moją 
ambicją n.ie jest powielanie Te
altru Le.bo!N.torlum, lecz :z.11-
adaptowanie jego osiai:nięć .dla 
po'tm;eb tle!altru zawodicl'wego. 

Istdt.!lle _w naszej ora1Cy ~ą kon
takty z ośrodk.amli teatrów po
gzuJkujących w T<iki'o. Paryżu. 
USA. 

Z czasem zaczynadiśmv roa:.u
mi«, że teait:r urofes)ma.lny mu
si również korzvstać z dPiyeh· 
c~ej wJedzy o człowieku, 
z najno'Wl51:ych zdobyczy psycho-
1.Qgii, pio;ychrlatri'i, antrqpollo,gid, 
a~}dlogid. fonetyiki, akU&
tyki ito. Orgianii:row.altśmy więc 
na te tematy sesje naukowe. 

Jestem partnerem ·mojej · wido~ni 
dzieje w jelenlo1órskim teatne 
znacznie odbiega od formuły 
pracy właściwej teatrom zawo
dowym. 

- Przyjęłam jedną llalla.dę -
należy odrzucić to, co w teat
Nle - przedsiębiorstwie (gdz.ie 
się pow\Jllno pra0ować od go
oo:.ny dlO eod.ziny. gdzie wa,ż
niejsze jest wy lcan:a.nie p.La,nu 
usługowego, niż sama twórcrość) 
jest ma.rtwe. Ale musimy wie
d7'ieć, co chcemy zmiellić i dla· 
czego, a więc niezbędny jest 
jakiś perspektywiczny program 
d:z.iałanria, W przeciwnym razie 
nie ma oo bu.rzyć i można sobie 
spokojnie. w ramach nakreślo
nych przez urzędmlków, egzys
tować. Jest to po pros>tu wy· 
godne. Nawet ~asami w taldch 
warunkach moi.n.a zrealimwać 
d<Ybry spetktakl Ale należy pa· 
miętać, że lx> co się robi w sz.tu
ce polega n.a ciągłym rozwoju. 
Nie można np nie dostrzegać, 
że teair w ostatnich latach uległ 
11nac:rnym przeobrażeniom i cią
g.le tkwić w zaskorup'.całym, tra
d;vcyjn:vm teatr.re. 

Mnie się udałio ' pollumać tę 
biurokratycz!Ul machinę. która 
ograniC'la możliwości manewru 
w tea<trze i stworzyć !nmy mo
uel pracy. 

- Pod pani kierownictwem 
teatr jeleniogórski 11tał się nie 
tylko Interesującą placówką te. 
atralną, lecz takie żywym oś
rodkiem kulturalnym promieniu
jącym na cały re1ion. Ośrod
kiem, który występuje z coraz 
nowszymi lnicjatywMnl ... 

- Wartość tego, oo robimy 
polega nie tylko na sz.lllkaniu i 
tworzeniu. ak również na dos· 
trzeganiu potrzeb ludzi, lt,tórzy 
żyją wśród n.as. I stwierd~iliś
my. re pOtrzeby lrulturalne w 
Jeleniie l Górze nie są mnieju-ze, 
niiż w W·a!I'Szaw~e czy Krakowie, 
że mamy tutaj tak samo wrai
liwą IJ'Ubliczność Jak to 7JI'()tZU· 

miałam, to stałam sie paMmerem 
mojej widowni Chciałam robić 
teatr autentycZJ11ie potrzebny i 
bliski w idwwi. Moją ambicją 
było stworzenie w wairu.rukach 
małego. poprzednio powiatowego 
miiasta, ośrodka teatralnego. 
dzięki któremu lud?lie tutaj ży
jący nie będą clerpi,eli na kom· 
pleks prowlmcji. I stąd taka ilość 
iinicjatyw W mieście jed!lJ()teat~ 
ralnym postanowił.am w ra.maoh 
jednego organizmu stworzyć kiil· 
ka kierunlków d'Ziataaifia. 

- Uwata si~, te teatr w ta• 
kim mleicle, ja\ Jelenia Góra, 

powinien pr:r.ede wszystkim u
powsztch111ac kulturę„. 

- A ja po pro.stu nie przy
jęłam do w.iadamości, że jestem 
d)'ll'ektorem u,powszecnmającej 
placówk~. bo jesbem twórcą, 
który ma obowliązek to, oo myśli 
i czuje, 0 a swoją mi arę, zreali
rować. Wobec tego powstaje sce
na studyjna - posz,u.kująca, 
eksperym ntalna, gdzie preze 
towan.e są spektakle zarówno 
świetne jak i kO!lltrowersyjne, 
często buJwersujące pubLicm.ość. 
I jeszcze jedno - stairaliśmy się 
stworzyć głód teatru w tym 
śnodowdsku, stąd spektakle na 
małej soonie obLiczone począt
kowo były na 50-osobową wi
down.~ę. A że pooz.la fama, iż 
dzieją się tam rzeczy ilnteresu
jące, to ludzie zaczęlli się do
bijać dlO tea:tru. Już n.ie brz.e
ba było ich ściąg.at na gilą, Na
leży umieć dz.ill'lać na uLrowy 
soolll'izm środowiska. Ja wiedzia
łam dlaczego zapraszam do re

alizacji spektakli Hanuszkiewicza, 
Tomaszewskiego, WiśruLakia., Prun
k:iewicza - bo moja Mdawn.ia 
tego potrzebowała. Potrzebowa
ła uman)"Ch nazwisk, by się od
k<Xllpleks:ić. 

Gdy ten eta·p mieliśmy :za oo
bą, to zaczęliśmy budować sie
bie. I w pewnym momoocrloe wy
szliśmy daleko poza to, co pro· 
ponują ta.kie normailne, profes
jorua.line tefttry, N awiiąxatlliśmy 
kontakty z teatralnymi gimpami 
po.szukującymi zaróWIIJO w kra
ju jak i :z.11 granicą. No I oczy
wiście przez cały c:zias orga.rnizo
waliśmy JeleniQgórslcie Sportika
nóa Teatralne, k'.tóre z prezenta
cji soon objazdowych pi:-zeobra
ziły się w przegląd n.ajoiekaw
szych spektakli krajo~h i 
zagranicznych. Poczynania na-
5'7le nie dbejmowały ty.Jlko dziica
łań scenicznych. Powstał,a 
Wszectl'Jlioa Teatralna, którą 
prowadził doc. Jrunusz Degletr, 
origanizowal;iśmy sesje i konfe
rencje teatro10gic1-'le. Trudno 
wszystkie nasze il!l.icjatywy wy
mien.lć, w każdym bądi. rca7.Je 
było ioeh sporo. bowiem i pot
rzeby kulturaJ.ne regiQnu jele
nilo,górskiego są nie-niale. 

- Do teatru w Jeleniej Gó
rze trafiają przeważnie . młodzi 
akton:y, tuż po szkole. Jak pani 
ooenia Ich przygotowanie do 
pracy w te.go rodzaju teatrze, 
Jaki pani pre>ponuJe? 

- Szkoł.a teatraJ.na nie uwoll· 
n.ilła się jeszcze od skostniałych 
sohematów. Nie mówi się tam 
o do':wii.adczenfaic,h Grotowskie-

go, Barby. Cały system lcszkt
cania ak<tora ni.e jESt na miarę 
dzisiejsze.go t'ea<lru. Jest to wu· 
miewające, że przy równ.ocze1>· 
nym wi-elkLm wkładzie Polski 
w świaitowy dorobek teaitra1ny 
spore grono naszych protesjo
nadistów wykazuje kompletną 
nieśwJadamość tych nmvych zj.a
wtl&k. Jest paradoksem, te w 
kiraju. z kt~o pooh.007..i Gro
bowskli, który stworzył całą epo
kę we współczesnym teatrze, 
nie umiemy z jego doświadcz.eń 
skorzystać. Robią to i.nn;i np. 
Eugenio Barba., któ.ry wyszedł 
od Grot~ i &tworzył 
szkołę antrqpoll>ii'i teatralnej, 
w której uczy pedia,gogi!kli teat
ralnej _ lud.7Ji z całego śwtlia.ta. 

- A 'Z&tem konfrontacja wie. 
dzy szkolnej z tym, eze10 wyma
ga się w pani teatrze bywa dla 
młodeg11 aktora bolesna". 

- Cza.sami 111a Początku do
chodzi naiwet do kon!li:lctów. 
Ja np. mów:ię a.kitorowd: „Ty 
jeszcze nie wiesz'', a oo tMer
d.7li., że wie, bo ma dyplom i :te 
przyniesie mi SWQje pl"()'!>OZycje. 
A ja na te>: „ty ~ wie!iz, bo 
to, co ty bęcbńesz WliedZliat, to 
się naTodzi z kontaktu a: d;ru
gim człow:ieldem. I dopiero wte
dy crz.eigoo się dlOwires.z, i to wów
c?1aS, gdy będziesz go uwa·ż~ 
IJrucha.ł . Tu, co ty masz w sobie, 
t.o }eszcze n.ie teatr. Teaitr 7Jll· 
c-zyna się od kontalktu z dtru
gLm cz.łowiek'em, nie po;lega na 
powtarzaniu stereotypów". 
Przecież nf..e chodizd o to. by 

aktor oo6 sobie wys.pe-kulował, 
wymyślił a reżyser go tylko 
wymusztrował. A im się wyda
je, t.e ns. wszystko juiż mają 
od1>0wiedmii „numerek". A tu 
trzeba zaczynać od począllku. 
To bywa bolesne. ale w końcu 
znajdiujemy porozumienie. Zresz• 
tą llla.}c:r.ęśdiej młodzi ludzie wy
bierając ten teatr wiedzą dla· 
czego bo rolbią Na I, II roku 
studiów IllaJ\Viąi;uję :t nliand kQII• 
takt, ~prasz.am do Jeleniej Gó
cy. Oni. już wcześn1ej, za.mm 
podejmą u nas pracę, wiedza 
jakie to miasto, Jakli teatr, co 
kh tutaj czek<&. Często wybie
rają nas;: teatr na =ad.zie pro
te;rtu przeciwko temu, czego ich 
na.uczono w szkole. 

- rzym n.a t>n:estneni lał 
był dla paini łeatr? 

- Początkowo. kiieody t:urt po 
studiach na reżyserili filmowej, 
objęłam teatr w Kiliszu, priag· 
nęłam bairdzo osobistej wy,po
wjecizi na nm-tujące mnie pro-

sympozja o cbarakterZJe między
pa.rodowym, próbowaliśmy n.a~ 

·wet wydawać własn.e publikacje 
diotyczącie tych problemów. 

'· Idąc d.alej stwierdziłam , że 
istnieje erupa lud7Ji, których nie 
saitysfadtcjonuje teatr proponu· 
jący tylko e-otowy spektakl do 
bierne10 prutr>awien.ia. Oni byli 
ciek<llWi samego procesu twór
c.,,eio. Wobec tego .J)Ośtanowiłarn 
do nr.oeeo dopuścić wkLown.ię. 
Waż~ się st.Mo przede wszyst
kim twórcze pamukiwaniie, a 
nie sprzed'alW'alil'ie spria wc:lzon~o 
efektu. 

- Z lego wynika, ie spektak
le sda~ się być tylko doclat· 
kiem do pani teatru, i to kło
potliwym .. „ 

- Ależ nie, pow.stał tyLko k•iJe... 
runek dopelllł:iają-cy pracę sa
mego teatru. My mamy nor
mailny ·repertuar na duiżej sce
nie i powstają tam też znaczące 
spektalkle. Ale n.'e ukrywam, że 
z części4 zesj'.ll()łu <ios7.liśmy do 
w·ni05'ku, że nasza droga jest 
i:OJlla i przebiega obok tej pod
stawowej działalności. I choerny 
tą drogą iść d:allej. Stąd idea 
;powołania Ośrodka Badań i 
Piraktyk Kulbuirowych. w któ· 
rym widtllimy jedną z możl1woś
ri zdynamizowa"Ilia życia tea
trałn.ego, st~ia .szeroki.ego 
forum spotkań i p0lem:filc ludzi 
teatru. Ośrodek ten będ:tie peł
nlił funkcje wymiany in!oruna
c)i o wszystkich W181Żnych ;r;ja
wi.ska~h 1 tenden.cjach wspól
czesneigo teatru. tw~ył sz.a.nsę 
współ.pracy wybi·tnych Indywi
dualności i gru'P pamukujących 
zie środowdslciem . teatru profes· 
jonalnego 
Powołując ten ośrodek cOCe

my m.in. dowiedzieć się. w ja
ki sposób lud7lie teatru, którzy 
mają po .pros.tu głębszą wiedzę 
o sobie, mogą te wiedzę udos
tępnić !•nnym. I to mnie aiktua.1-
nl.e l~je - stworzenie oś· 
:L'OCIJk,a, któ.ry potraft! z tego , co 
:ruajważniejszeg1o stało s:'ę w „te
atralnych lalboratoirr.ach". sko
nystać. To z:na.czy Skorzystać z 
1Je~. co może oomóc <ikreślać 
I formować osobowość ez1'owie
ka. I to ~obowość człowieka 
twórczego, nieeookojneigo, którv 
UZ'brojony w ti: wiedzę o S")bie 
będzie be7.1pieoz-ny wobec tych 
wsz:vstklch s!romplilkowań i tru
dności, jakie przychodzi nam 
'P'!'zeżywać W>e współca:esnym 
świecie - potrafi być sam soblie 
sterem, <>'krętem i żeglar.zem. 
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