
Gb 0 ~~~~~~~~~rska . scena 
liczy się coraz bardziej na ~eh. P1erwszrm moim zada-

• • • mem było więc ograniczenie 
map•!. kultura.lne1 Pol~k1. wyjazdów, położenie większe
Rozwo1 ten widoczny JUi go nacisku na pracę przed 
był za dyrekcji Tadeusza premierami. 
Kozłowskiego, który pod· 
niósł poziom artystyczny i 
ambicje teatru. Jeszcze da· 
.lej poszła w tym kierunku 
Alino Obidniak, która od 
dwóch lat kieruje jelenio. 
górską sceną. W ciągu te. 
go czasu teatr stał się nie 
tylko interesującą placów· 
ką artystyczną, lecz takie 
iywym ośrodkiem kulturaf • 
nym, promieniującym na 
cały teren. 

- We wrześniu 1973 roku 
objęłam dyreltcję Teatru Dol
nośląskiego w Jeleniej Górze 
- mówi Alina Obidniak. -
Teatr był obcląiony obowiąz
kami objazdowymi. Dawał w 
sumie 400 przedstawień rocz
nie, w tym 250 w objeździe. 

W tych warunkach próby 
stawały się marginesem pracy 
zespołu. A przecież w dobrym 
teatrze musi Istnieć równowa
ga pomiędzy tym, co się two
rzy t <X> się eksploatuje. Taka 
sytuacja Istniała zresztl\ przed 
reformą organizacyjną 1 finan
sową naszego życia teatral111e-

Drugim problemem, nad 
którym musiałam się zastano
wić, był model teatru w tego 
typu mieście, jakim jest Jele
nia Góra. Do naszego regionu 
przyjeżdża rocznie ponad 7 
mlli0111ów turystów, z tego w 
samej Jeleniej Górze zatrzy
muje się 1,5 mil:lona. Różno
rodnemu widzowi trzeba i;two-
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rzyl! rozmaite możliwości za
spokojenia potrzeb kultural
nych 1 rozrywkowych. Zdecy
dowaliśmy się więc na podział 
na sztukę „ludyczną", dla 
szerszego kręgu odbioreów, i 
na sztukę trudniejszą, dla wi
dzów lepiej przygotowanych. 
Stąd zróżnicowanie profilu 
sceny małej - studyjnej i 
sceny dużej. 

Scena studyjna miała otwo
rzyć mołliwoścł poszukiwań I 
eksperymentów artystycznych. 
Preferujemy na niej teatr li-

styczne, wwarzyszące pracy 
teatru. Niebawem przygotu
Jemy tutaj wieczór poezji 
Czechowicza Pt. „Jasne mie
cze". 

Mala scena Przyjęła się w 
Jeleniej Górze. Widownia jest 
zwykle wypełniona, a wokół 
każdego przedstawienia toczą 
się żywe dyskusje. 
Stąd :irodzila się Idea kon

frontacji scen studyjnych w 
Jeleniej Górze, zrealizowana 
po raz pierwszy w tym roku 
w ramach Jeleniogórskich 

dwa musicale: „Zawf'Sza Czar
ny" i widowisko muzyczne wg 
„Don Alvareza" Herakliusza 
Lubomirskiego. 

W tym typie teatru w1dowl
ska muzyczne mają swoje 
szczególne miejsce. Realizacja 
takiego repertuaTU możliwa 
jest przede wszys·tk:im dzięki 
temu, że mamy w zespole 10 
śpiewaków - aktorów. Poma
ga nam także stała współpra
ca z Henrykiem Tomaszew
skim. Marny kontakt z Jerzym 
Grotowskim, dążymy do ulep-

sezonu i utrzymujemy je przez 
dluższy czas na afiszu. 

- Jak zespól teatru radzi 10· 
bia z nowymi zadaniamił 

- . Zespół uległ powiększe
niu. Dawniej mieliśmy 25 ak· 
torów, obecnie mamy ich 38. 
Przyjmujemy chętnie młodych 
aktorów, absolwentów łódzkiej 
szkoły (z któr1t mamy stały 
kontakt) I z Innych szkół te· 
atralnych. Wprowadziliśmy teł 
staże dyplomowe dla studen
tów ostatniego roku łódzkiej 
szkoły. Młodzi adepci nabywa-

Nad · modelem teatru 
Rozmowa z ALINĄ OBIDNIAK, dyrektorem Teatru im. C. Norwida w Jeleniej G6rze 

teracld. Wystawialiśmy tu 
„Pierścień wielkiej damy" I 
„Kleopatrę" Norwida, graliś
my „Wyzwolenie" Wyspiań
skiego, Witkacego "W małym 
dworku". Mrotka „Tango", 
„Konopielkę" Redlińskiego, 
„Lalka" Herberta, „Homera I 
Orchideę„ Gajcego. „Przy 
drzwiach zamkniętych" Sart
re'a. W przygotowaniu jest 
„Horsztyński" Słowackiego w 
mojej reżyserii, „Szewcy" Wit· 
kacego w reżyserii K. Palllkd.e- · 
wtcza, „Warszawianka" Wy
splańskiego, sztuka węgier
skiego pisarza La.szlo Qyurko 
„Elektra. moja miłość". Tu od
bywaj!\ się także wieczory po
e.tyclde i kline imprezy arty-

Spotkań Teatralnych, związa
nych :z obchodami 30-lecia te
aitru. 

- A jak przedstowlajq się pia· 
ny duiej scenył 

- Każdy spektakl na dużej 
scenie musi być w pełni ko
munikatywny. Stąd w Jego 
programie: „Cyrano de Berge· 
rac", „Kolędnicy", „Zemsta", 
„Peer Gynt'', „Rumcajs", 
„Kram z piosenkami", „Be
niowski". Następni\ pozycją 
jest. tu „Sen nocy letniej" w 
incenizacji Henryka Toma
szewskiego, później „Don Ju
an" Moliera w Inscenizacji 
Krzysztofa Pankiewicza, oraz 

s-zania techn.Ud aktol"'a 1 stale 
kontrolujemy jego pracę. 

Repertuar dużej .sceny -
wielkie widowiska poetyok!ie i 
muzyczne - okazał się sen
sownym I'CYLWiązan:iem. Sztuki 
osiągają po 50-60 przedsta
wień. W siedzibie teatru -
średnio - ogląda kaide z nich 
około 600 widzów, zaś w ob
jęździe - 350. 

W Jeleniej Górze gramy co
dziennie, co ma także duże 
zmaczenie dla upowszechnłenia 
teatru w tym mieście; 4 dni 
gra seena studyjna, 2 dni -
duża scena. Mamy zmienny re
pertuar, przejmujemy niektóre 
przedstawienia z popm.edndego 

ją praktyki, uczą s1ę dyscypli
ny, kultury bycia na scenie„. 

Niejeden z nich zostanie już 
w naszym teatrze Po otrzyma
niu dyplomu. 

- Realizacja tak ambitnego 
programu byłaby zapewne nie· 
możliwa bei powainej pomocy 
władz.„ 

- Władze udzieliły nam 
pełnego poparcia, dofinanso
wały teatr, wyS2ły naprzeciw 
wszystkim dążeniom do uno
wocześnienia teatr.u i uczynie
nia z niego ośrodka kultury 
w mieście oraz w całym regio
nie. W jego budynku mieści 
się Klub Związków Twór
czych, odb1waJą się stale dys-
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kusje. Kierownik literacki te· 
atru, dr Janwlll-'ł>~gler, prowa- . 
dzi tu Wszechnicę Teatralną. 
Uczestniczą w jej pracach 
nauczyciele f młodzież. Odby. 
wają się stale wykłady wybit
nych specjalistów z dziedziny 
teorid i praktyki teatru. Na
wiązaliśmy współpracę a ru
chem amatorskim regionu, 
zajmujemy się poradnictwem 
dla zespołów amatorskich. 

- Jakie sq dalsze Wasze pia· 
nył 

- Jeśli teatr osiąga pewną 
rangę, to nie powinien oba
wiać się konfrontacji z innymi 
dobrymi zespołami. Chcemy 
więc oglądać w Jeleniej Gó
rze najlepsze zespoły polskie 
i zagraniczne: Teatr Narod()
wy z Warszawy, Stary Teatr z 
Krakowa; Ateneum, Drama
tyczny, ciekawe teatry studen
ckie, najciekawsze spektakle 
wrocławskie. Z kolei nasz te
atr zapraszany jest do Warsza
wy, Krakowa, Wrocławia. 
Uczec;tnlczymy w różnych fe
stiwalach, gdzie nasze spek
takle, reżyserzy i aktorzy 
otrzymują nieraz nagrody. 

Repre-zentujemy też Polski 
teatr za granicą. Lączy nas 
stała współpraca I wymiana z 
teatrem w Budziszynie. Obec
nie nawiązaliśmy także kon
takt z teatrem w Veszprem na 
Węgrzech, w rezultacie gości
liśmy na Węgrzech z przed
stawieniami „Beniowskiego", 
„Przy drzwiach zamkniętych", 
.,Kramu z piosenkami". , 

Rozmawiał: 


