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Teatr zwyczajny 
czyli dobry 

DokoAczenie ze str. 1 · Alina Obidnlak wierzy, że naturą I z samym sobą, sza-
. Jak robić zwyczajny - czy- i wymiar ponadteatralny jej można żyć inaczej, · niż żyJe- nując własną ludzką godność; 
!i dobry - teatr? Szczególnie poczynań. propozycją dla kilkuset naj- my obecnie, że warto . docie- jak poszukiwać oparcia dla 
Vł niedużych miastach woje- W jeleniogórskim teatrze wyżej widzów, na kilka spe- rać do duchowej Istoty .czlo- człowieka w kulturze, a nie 
wódzkich, W. atmosferze ich najbardziej znaczące dokona- ktakll, aile wierzy uparcie, że wieka. Walczyć o Judzką god- tylko w rozwoju material
tradycyjnego · uśpienia. Tak właśnie dla tych paru przed- ność I inwestować w czło- nym. Stąd Alina Obidniak na
naprawdę, to przeclet niewle- ~Ulał były dzib ełem kruchych. stawień I nlelicz"nych widzów, . wieka, w jego kulturalny, wiązała współpracę z Ośrod-
1 1. &ranowyc kobiet. W 
e mamy teatrów, które nie pierwszych. powojennych ~ którzy zechcą przyjść, warto duchowy · rozwój. Wier.t}' kiem Kultury Ekologicznej, 
poprzestając na rutynowej zonach kierowała „ tą sceną proponować ambitne spektak- szczególnie ·w młodych I Im jaki powstał niedawno .w Je
reallzacjl planów · objazdu l znakon)llta aktorka i retyeer le. Oczywiście takle propo~y- poświęca najwięcej czasu, leniej Górze z Inicjatywy ln
tzw. fotelowidza, · potrafią Stefania Dc:.lnlaAaka. która cje są dosyć kosztowne. Stąd niekoniecznie dlatego, by jak :i:yniera Jacka Jakubca, któ
kształtować życie kulturalne tu właśnie wyhodowała kilka pomysł Jerzego Zonia, by roz- te zwykle czynią teatry - rego poczynania i pomysł zie
swojego miasta. · · talentów, późniejszych zna- szerzyć poczynania jelenio- wciągnąć młodych na widow- lonej alternatywy, w zagrożo- · 

Alinie Obidnlak w Jeleniej czących twórców. Pod jej O- górskiej sceny o działalność nię. Spotkania z młodziez:t w nej wyziewami przemysłu Ko
Górze udało się stworzyć w klem jako adepci sztuki ak- Impresaryjną (prezentacje po- ramach warsztatów teatral- tlinie Kłodzkiej, ma szczegól
nledużym nV' .;cie na krań-. toraJtJer rozpoczynali tarlerę pularnych kabaretów l arty- nych poświęcone są rozmo- r.y sens. Proponują walkę o 
cach Polski licUicy się teatr m. In. Kazimierz Dejmek i stów estradowych), która . wom o życiu, literaturze, po· :iachowanle środowiska natu-
albo dokładniej mówi1tc· oś- Adam Hanuszkiewicz. ~rzynoslć będzie zyski. Jed- Utyce. ralnego, głoszą Ideę jedności 
rodek życia kulturalne&o. nocześnle duże nadzieje wią- · Ośrodek Badań I Praktyk · · natury z kulturą, propagując 
Pracowała na to piętnaście w ciągu ostatnich lat odci- że Zoń z pracą anlmacyJną Kulturowych pragnie stać się model jakości życia, w któ-
..ezonów. To oczywiste - tea- skała w Jeleniej Górze ślad istniejącego przy teatrze Oś- placówką badawczą, . poszu- tym zachodzi równowaga mię
tru o odrębnym obliczu. osob- swojej Oflobowości Alina Obi- rodka Badań i Praktyk Kul- kującą nowej wrażliwości dzy humanistyczną a indust
nej poetyce nie można zbu- dnilak. w tym sezonie poeta- turowych kierowanego przez t'zlowieka, próbującą kształ- rlalną wizją rozwoju, taki 

.dować w ciągu roku czy . nowiła zrezygnować a dyrek- Alinę Obldniak. tować . przestrzeń życiową 1 model życia, w którym czło
dwóch. Sklejała latami zes- cji teatru, uznając, że . wy- - Spróbowałam · po latach nowy stosunek człowieka do wiek I nieskażone środowisko 
pół, przycląeała młodyCh ak- czerpała w sobie pewien typ v.ryjść z teatru - powiada natury. Pragnie, powołując się stają się dla społeczeństwa 
torów, oferując im mieszka- dałwiiadC2lełl ZWlązani z funk- Alina Obldnlak ·- który oka- na myśli znakomitego fizyka wartościami nadrzędnymi. . 
nia l szanse rozwoju artys- cją kierowania teMlrem. I zał· się niewystarczający. Od- F'ritjofa Capry, autora dzieł Tymczasem zaproponowali 
tycznego poprzez granie du- Italo się coś niezwyc:za)neeo nalazłam bo~iem w sobie po- · z zakresu ekologii - stać się władzom miast.a, aby jedną 
żych ról i stałe możliwości jak na nasze praktyki t oby- trzebę otwarcia się na inne miejscem dąśwladczeń z dzie- dzielnicę Jeleniej Góry ' uczy
doskonalenia wanztatu. czaje teatralne. Zwykle bo- wartości, zawarcia przymie- dziny „głębokiej ekologii". W nić oazą ekologiczną, W każ-
, W jeleniogórskiej epoce wiem dzieje się tak, że po pa- rza z ludźmi spoea teatru. w · zamyśle Aliny Obidniak. są , dej dziedzinie, aby człowiek 

Aliny Obidniak liczą się nie ru sezonach. czasem tylko po Jmlę czego? · żeby rozproszyć - plany urządzania wczasów mógł to odczuć w sklepie, w 
tyako przedsta:w:ienia te, któ- jednym, dyrektor teatru od- smutek prowincji, rozjaśnić · ; kulturowych (na razie czyni zakładzie fryzjerskim, w par· 
re realWawała .sama i te, któ- chodzi, a jego następca za- go światłem, które każdy czło- . starania 0 ośrodek na takle ku i urzędzie. Czy to się uda 1 
re stworzyl'i tu inni refyse- czyna wszystko od początku wiek nosi w sobie, a którego · cele), .które będą uczyć czło- · Czas pokaże... · · 
rzy, jaJc choćby Krystian Lu- i ebponując właslUl osobę nie umiemy wydobyć. wieka, jak żyć w zgodzie z . · LIDIA WOJCIK 
pa. Piętnastoletnie dyrektora- stara się zatrzeć wszellde łla· ---------------------~-----,----wanie wspierane przez prof. dy minionych dokona6,. 
Jan uaza· Deg]er&; który . pozo- , · ., · , .. , . . __ _ . 
stawał <•kieroWnikte'mi:: -Uterac- >!."'" W. Jeleniej_' Górze zdarzyło 
khn. tej-cscerif1•>obrastał_o stóp. ·-'sle inaczej. ·AUna · Obidnlak 
niowo „, w ,tozmaite fńlcjatywy „ zaproponowała 1wego następ.. 
1 pomysły, zaznaczające się cę I władze kulturalne mia
mocno w życiu miasta l re- sta zaakceptowały tę propo
gionu; wspomnieć trzeba zycję ,,zmiany warty". Jerzy 
choćby sesje nor.widowslme ·Zoli, twórca alternatywnego 
czy festiwale teatrów ziem krakowaldego teatru ,,KTO", 
zaohodnich. z kt6171D nadal pozostaje 

Najznakomitszym pomys- związany, · nie deklaruje . 
Iem ·Aliny . Obldnlak wydaje wprawdzie, że będzie w Jele
się wymyślony przed sześciu niej Górze kontynuował linię 
laty . Międzynarodowy Festl- repertuarową l styl teatru 
wal Teatrów Ulicznych urzą- Aliny Obidnlak, ale szanuje 
dzany nie tylko w Jeleniej" tradycje l dotychczasowe do
Górze,. ale także w .wiel.u ma- konania tej sceny. 
ieńkich, zapomnianych przez · Timcwem zgr0madztł mło
Boga miasteczkach w Kotli- dy zespół l wierzy, że z tym 
nie Kł~klej • . Ten · festiwal zespołem będzie mógł two
jest wazny nie tylko z powo- rzyć teatr w formule arty
dów teatralny~h I naprawde stycznej oparty przede wszy
nie ma wielkiego ~czenla, . stkim na paetyce . groteski, . 
. czy uczestniczą w rum zespo-: za6 -w podejmowanej probie- · 
ły lepsze .czy go~e. Prezen- · matyee dotykający . Istotnych 
~cj_e teatrów uhcznych speł- • spraw współczesnego człowie
ruaJą przede wszystkim funk- ka. Stąd pojawiły się a pro-
cje kulturowe, ożywiają nie- gu sezonu przedstawienia ta
r".lchaw~ i zapyzial°'ć mia- kie Jak ,,łlrodski" czy ,,l'ro
steczek, inspirują ich rozwój, · metidlon" Norwida. w naj
s~iają do reaktywowania bliższych planach są reallza-
m1ejscowych zespołów ama- cje widowisk według prozy 
torsklch, a często również do c:tanlsława Lema - ,Pamlęt-
tego, żeby odnowić miejscowe ';tlk znaleziony w w:umie" i 
sklepy czy wybudować sza- Milana ltundery czy radzie-
lety p~bllczne. F~tl~al teat- cklego pisarza, odkrytego w 
rów ulicznych znuerua pejzaż dobie pieriestrojki· Wlenledi-
kultura!ny, społeczny l oby- kta JeroflJewa - ,.Noc Wal-
czajowy województwa. . , purgU . albo kroki Komando-
Władze kulit.uralne w Jele- ra" . . · I 

niogórsklem patrzyły najpierw • · . 
' na to wszystko z dużą rezer- Oczywiście, Jerzy Zoń wie, , 
\ wą, acz z przyzwoleniem. Ale że tak pomyślany · repertuar 

z każdym rokiem pogłębia się może być ·: w" Jeleniej Górze .. I lcb wiara w „dziwactwa" All- . ,_ 
ny O~idniak, w głębokl sens Dolio6czenle na *· ł ! „~·. -· .. .• „ ..... 
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Dokoi\cHnie ze str. 1 · Alina Obidnlak wierzy, że 
można żyć inaczej, · niż żyJe

propozycją· dla kilkuset naj- my obecnie, że warto . docie
wyżej widzów, na kilka spe- rać do duchowej istoty czł.o
ktakll, aile wierzy uparcie, że wieka. Walczyć o ludzką god
v:łaśnle dla tych paru przed- ność i inwestować w czło
stawleń l nielicznych widzów, . wieka, w jego kulturalny, 
którzy zechcą przyjść, warto duchowy · rozwój. Wler.ly 
proponować ambitne spektak- ~zczególnie ·w młodych . I Im 
le. Oczywiście takle propo~y- poświęca najwięcej czasu, 
cje są dosyć kosztowne. Stąd niekoniecznie dlatego, by jak 
pomysł Jerzego Zonia, by roz- te zwykle czynią teatry -
nerzyć poczynania jelenia- wciągnąć młodych na widow
górsklej sceny o działalność nlę. Spotkania z młodzlezq w 
impresaryjną (prezentacje po- ramach warsztatów teatral
pularnych kabaretów l arty- nych poświęcone są rozmo
stów estradowych), która wom o życiu, literaturze, po· 
przynosić będzie zyski. Jed- lltyce. 
nocześnle duże nadzieje wlą- · Ośrodek Badań I Praktyk · 
że Zoń z pracą anlmacyJną Kulturowych pragnie stać się 
istniejącego przy teatrze Oś- placówką badawczą, . poszu
rodka Badań I Praktyk Kul- kującą nowej wrażliwości 
turowych kierowanego przez t"złowleka, próbującą kształ
Allnę Obldnlak. tować · przestrzeń życiową I 

- Spróbowałam · po latach nowy stosunek czlowieka do 
wyjść z teatru - powiada natury. Pragnie, powołując się 
Alina Obldnlak ·- który oka- na myśli znakomitego fizyka 
zał· się niewystarczający. Od- F'rltjofa Capry, autora dzieł 
nalazlam bo'Y{iem w sobie po- · z zakresu ekologii - stać się 
trzebę otwarcia się na inne · miejscem doświadczeń z dzle
wartoścl, zawarcia przymie- dzlny „głębokiej ekologii". W 
rza z ludźmi spma tea.tru. W · zamyśle Aliny Obldniak. są . 
Imię czego? · Żeby rozproszyć . plany urządzania wczasów 
smutek prowincji, rozjaśnić · · kulturowych (na razie czyni 
go światłem, które każdy czło- . starania o ośrodek na takle 
wiek nosi w sobie, a którego · cele), .które będą uczyć czło
nie umiemy wydobyć. wieka, jak żyć w zgodzie z 

naturą I z samym sob!\, sza
nując własną ludzką godność; 
jak poszukiwać oparcia dla 
człowieka w kulturze, a nie 
tylko w rozwoju material
nym. Stąd Alina Obldniak na
wiązała współpracę z Ośrod
kiem Kultury Ekologicznej, 
jaki powstał niedawno .w Je
leniej Górze z Inicjatywy In
żyniera Jacka Jakubca, któ
rego poczynania I pomysł zie
lonej alternatywy, w zagrożo- · 
nej wyziewami przemysłu Ko
tlinie Kłodzkiej, ma szczegól
ny sens. Proponują walkę o 
:zachowanie środowiska natu
ralnego, głoszą Ideę jedności 
natury z kulturą, propagując 
model jakości życia, w któ-
1·ym zachodzi równowaga mię
dzy humanistyczną a Indust
rialną wizją rozwoju, taki 
model życia, w którym czło
wiek I nieskażone środowisko 
stają się dla społeczeństwa 
wartościami nadrzędnymi. . 

Tymczasem zaproponowali 
władzom miasta, aby jedną 
dzielnicę J elenlej Góry · uczy
nić oazą ekologiczną, w każ
dej dziedzinie, aby człowiek 
mógł to odczuć w sklepie, w 
zakładzie fryzjerskim, w par· 

. ku I urzędzie. Czy to się udu? 
Czas pokaże... · 

LIDIA WOJCIK 


