
I 
ziś wszystkie zabawne opowiastki kręcą się 

. wokół osoby Aliny Obidniak, której .sylwet
kę prezentowaliśmy tydzień temu w MT. 

DZIECKO 

Alina Obidniak kierowa
ła Teatrem im ~orwida 
w Jeleniej ·Górze przez pięt
naście lat Od wiosny tego ro
ku ponownie pełni obowiąz-

c ki djrektora próbując rato
wać scenę będącą w trud
nym położeniu. Przed laty na 
jej premiery zjeżdżał zawsze 
tłum gości z całej Polski, tak
że najbardziej wpływowi 
krytycy. Z Wrocławia wyjeż
dżał specjalny autobus, który 
przewoził na premiery dzien
nikarzy, ludzi ze środowiska 
kulturalnego i studentów. 

Jak przystało na gospody
nię, Alina Obidniak wszyst
kich swoich gości witała 
w drzwiach. Kiedy pierwszy 
raz przyjechał do stolicy Kar-

.._- konoszy nestor polskich kiy
tyków, wieloletni prezes Klu
bu Krytyki Teatralnet tłu
macz i propagator dramatur
gii Bertholda Brechta, dr Ro
man Szydłowski . w towa
rzystwie kilku kolegów po 
piórze z Warszawy, przywi
tał się z gospodynią i niespo
kojnie rozglądał się wokół: 

- A teraz dziecinko zapro
wadź nas szybko do pani dy
rektor Obidniak. 

KOMPLEMENT 

Alina Obidniak zawsze lu
biła ryzykować, oczywiście 

w granicach rozsądku. 
Oprócz uznanych twórców, 
do pracy w teatrze zapraszała 
też najzdolniejszych młodych 
artystów. Jeździła po. Polsce 
i oglądała dypomowe przed
stawienia Z takich rekone
sansów „przywiozła" do Jele
niej Góry Mikołaja Gra
bowskiego i Krystiana 
Lupę. Obaj ci reżyserzy, 
którzy debiutowali w Jeleniej 
Górze, dziś należą do najści
ślejszej teatralnej czołówki 

Krystiana Lupę zwabiła 
kompementem Po obejrze
niu jego dyplomowych 
„Nadobniś i koczkodanów" 
gratulując młodemu twórcy 
powiedziała: 

- To jest wspaniały i doj
rzały spektakl; jest pan naj
wybitniejszym młodym re
żyserem 

Po tym dypomie z Lupą 
rozmawiało wielu dyrekto
rów najbardziej renomowa
nych scen, ale umowę podpi
sał z teatrem jeleniogórskim 

- Wszyscy obiecywali mi, 
że doszlifuję się w ich teatrze, 
tylko pani w pełni mnie do

~- ceniła - uzasadnił swój wy
bór Lupa 

NAJWIĘKSZY 
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Dwadzieścia lat temu jele
niogórski teatr kwitł jak pą
czek Dyrektorująca tej scenie 
Alina Obidniak zabiegała 
o najwybitniejszych twórców. 
Wymarzyło jej się, żeby je
den ze spektakli wyreżysero-

. wał ówczesny dyrektor Tea
tru Narodowego, Adam 
Hanuszkiewicz, ale ten się 
wykręcat Wreszcie doszło do 
decydującej rozmowy 
i Mistrz spytał: 

- Mogę wyreżyserować coś 
albo w Jeleniej Górze, albo 
w Paryżu. Wybrałaby pani 
Paryż, czy Jelenią Górę? 

Na co Alina odrzekła bez 
cienia wąqiiwości: 

- Panie dyrektorze, gdy
bym ja była takim Wielkim 
Artystą jak Adam Hanu
szkiewicz, to z całą pewno
ścią wybrałabym Jelenią 
Górę. W Paryżu będzie pan 
jednym z wielu zagranicz
nych artystów, którzy tam 
.Teżyserują, a tutaj będzie pan 
największym i dla tych ludzi, 
którzy przyjdą na pana 
spektakl najważniejszym 

Hanuszkiewicz wyciągnął 
pióro i złożył autograf pod je
leniogórskim kontraktem 

TAKIE AMBICJE 

Obejmując jeleniogórski te
atr Alina Obidniak starała się 
pozyskać do współpracy ludzi 
wyjątkowych i niezwykłych. 
N a jej premiery przyjeżdżali 
krytycy z całej Polski Zanim 
jednak jeleniogórski teatr zro
bił zamieszallie w teatralnym 
światku, odbywało się wielkie 
panowanie. Do konstruowa
nia teatralnego repertuaru za
prosiła wybitnego teatrologa 
i znanego w świecie witkaco
loga, dziś profesora Uniwer
sytetu Wrocławskiego, Janu
sza Deglera. 

Któregoś wieczoru pokaza
ła mu listę reżyserów, 
z którymi chciałaby współ
pracować, pan Janusz wziął 
kartkę i głośno czytał nazwi
ska: Henryk TomaszewskL 
Adam Hanuszkiewicz... An
drzej Wajda_ Józef Szajna... 
Tadeusz Kantor.„ 

W tym momencie zawiesił 
głos i z powagą stwierdził: 

- Wiesz, Alinko, tu trzeba 
dopisać jeszcze jedno nazwi
sko_ Peter Brook! 

Brook był wówczas jed
nym z najwybitniejszych re
żyserów na świecie. 

Z banku anegdoty 
wybrał 

Krzysztof Kucharski 


