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Rozmowa z Janem Nowar¹, dyrektorem Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

Zbli¿a siê 4. edycja Festiwalu Nowego Teatru

Jeden z najwiêkszych
gwiazdorów Hollywood 
i miliarder, George Clo-
oney, zebra³ miliony dla
ofiar z Darfuru, tropi korup-
cjê w polityce, udostêpni³
w³asny dom uchodŸcy. Jak-
by tego by³o ma³o, nakrêci³
kolejny film karc¹cy Amery-
kê za rasizm. „Suburbicon”
mo¿na zobaczyæ w kinach
ju¿ w ten weekend - czyta-
my w artykule Karoliny Pa-
sternak na ³amach tygodni-
ka „Newsweek”.

- Chcia³em, ¿eby ten film
by³ brutalny. ̄ eby by³o czuæ,
¿e powsta³ z gniewu - opo-
wiada³ Clooney na ³amach
„The Hollywood Reporter”.
„Suburbiconem” uderza
otwarcie w amerykañski ra-
sizm. Clooney buduje tu pro-
st¹ metaforê - tylko kolor skó-
ry wystarczy s¹siadom, ¿eby
wydaæ wyrok: czarni s¹ win-
ni wszystkiemu, co zdarza
siê w Suburbicon od momen-
tu, kiedy siê wprowadzili. 

- Jesteœmy w  takim mo-
mencie historii, w którym nie
da siê problemu rasizmu da-
lej przemilczaæ. Jak widaæ
na ka¿dym kroku, ten
problem nie tylko nie odszed³

w przesz³oœæ, ale jest coraz
powa¿niejszy - mówi Clo-
oney, odwo³uj¹c siê do agre-
sywnej kampanii wyborczej
Donalda Trumpa.

Jak czytamy w „Newswe-
eku”, George Clooney w ma-
ju tego roku skoñczy³ 56 lat.
Na swoim koncie ma Osca-

ra (za rolê w „Syrianie”), ro-
le w: popularnej serii „Oce-
an’s Eleven”, kultowych ko-
mediach („Bracie, gdzie je-
steœ?”), dramatach („Spad-
kobiercy”), kinie SF („Gra-
witacja”), filmach wojennych
(„Cienka czerwona linia”) i
familijnych („Mali agenci”).

Jest jednym z najbardziej
wszechstronnych aktorów, a
tak¿e utalentowanym re¿y-
serem („Good Night, and Go-
od Luck”, „Idy marcowe”).
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
gwiazdor amerykañskiego
kina, maj¹c 30 lat, by³ wci¹¿
tym mniej znanym z Clo-

oneyów - synem s³ynnego
Nicka. Nick Clooney by³ pre-
zenterem lokalnej stacji te-
lewizyjnej i mia³ swój po-
ranny show. George od ma-
³ego by³ na œwieczniku jako
syn swojego ojca. Lokalne
gazety du¿o o nim pisa³y, ko-
mentuj¹c nawet jego wystê-
py na meczach. Nie popisa³
siê w wieku m³odzieñczym,
kiedy wylecia³ ze studiów na
uniwersytecie Kentucky za
imprezowanie, ale w wieku
21 lat zagra³ ma³¹ rólkê, któ-
ra otworzy³a mu drzwi do se-
riali. W Hollywood zadebiu-
towa³ w medycznym serialu
„E/R” (w Polsce znanym ja-
ko „Ostry dy¿ur”). Rola dok-
tora Rossa by³a wstêpem do
wielkiej kariery. Quentin Ta-
rantino obsadzi³ go w „Od
zmierzchu do œwitu”, Joel
Schumacher jako Batmana
w „Batman i Robin”, a Ter-
rence Malick w „Cienkiej
czerwonej linii” i wreszcie
George wyszed³ z cienia oj-
ca, by dziœ dzia³aæ na rzecz
ulepszenia œwiata. - Jest jed-

na rzecz odró¿niaj¹ca go od
ludzi, którzy dominuj¹ w
Hollywood, powiedzia³ kie-
dyœ o Clooneyu re¿yser Ste-
ven Soderbergh - to, ¿e na
partnerów szuka sobie tylko
ludzi znacznie od niego moc-
niejszych w sprawach, który-
mi siê w³aœnie interesuje.

Mo¿e w tym tkwi sekret
jego sukcesu i skutecznoœæ
w poprawianiu obrazu wspó³-
czesnego œwiata?

Szb

Poczuæ gniew

Wiêcej na ten temat 
przeczytaj¹ Pañstwo 

w najnowszym numerze
tygodnika „Newsweek”,

który dostêpny jest 
w sprzeda¿y 

do 12 listopada.

Pierwsze spektakle zoba-
czymy 17 listopada, a ostat-
nie 26 - wtedy zostan¹ rów-
nie¿ wy³onieni laureaci festi-
walu. Przyznana zostanie
nagroda dla najlepszego
spektaklu, osobowoœci arty-
stycznej i m³odego twórcy,
nagroda dziennikarzy oraz
nagroda publicznoœci.

Z czego wynikaj¹ poszuki-
wania nowych form wyrazu
Festiwalu Nowego Teatru. Czy
widzowie znudzili siê ju¿ tra-
dycyjnym teatrem?

Nie s¹dzê, ale zale¿y nam tak-
¿e na poszukiwaniu nowej pu-
blicznoœci. Takiej, dla której teatr
dziœ jeszcze wydaje siê przesta-
rza³y, nienadaj¹cy siê do spê-
dzenia czasu, nieoferuj¹cy roz-
mowy,  bo  nieodnosz¹cy siê do
wspó³czesnoœci. Chcemy siêgaæ
po arcydzie³a, ale po to, ¿eby je
odczytywaæ na nowo, byæ blisko
pulsu œwiata, który dziœ bije w
galerii handlowej, w sieci. Bo te-
atr, jak g³osi jego elementarna

zasada, dzieje siê tu i teraz.  Fe-
stiwal Nowego Teatru to pomost
pomiêdzy starymi wartoœciami a
nowym œwiatem.

Sk¹d pomys³ na to, by w
jury zasiedli studenci teatrolo-
gii?

Z werdyktem tak m³odego ju-
ry wi¹¿e siê nadzieja, ¿e nie bê-
dzie on stereotypowy, uk³adowy,
kompromisowy. Jeœli chcemy
dotrzeæ z nowym teatrem do
m³odej publicznoœci, powinni-
œmy z uwag¹ ws³uchaæ siê w

to, jak ona myœli, co odczuwa,
co j¹ porusza. Tegoroczne jury to
element programu festiwalu o
nazwie Forum M³odych Kryty-
ków, w którym bierze udzia³ wy-
selekcjonowana grupa studen-
tów teatrologii z ca³ej Polski. St¹d
jego pokaŸna reprezentacja. ̄ y-
wiê nadziejê, ¿e zapisy z ¿ywych
i gor¹cych obrad tego jury wzbo-
gac¹ nasz¹ wiedzê o m³odej pu-
blicznoœci i z³o¿¹ siê na wartoœcio-
wy efekt festiwalu.

Ile Teatr wyda pieniêdzy na
festiwal i czy da siê na festi-
walu zarobiæ? 

Bud¿et naszej imprezy to bli-
sko 600 tys. z³, solidarnie z³o¿o-
ne przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i Sa-
morz¹d Województwa Podkar-
packiego. Teatr jako taki, a szcze-
gólnie tak bogaty programowo
festiwal teatralny, to dzia³ania ab-
solutnie niekomercyjne. Wy¿sza
kultura to inwestycja w cz³owie-
ka, a nie sposób zarabiania pie-
niêdzy. Cz³owiek wzbogacony
przez sztukê jest bezcenny nawet
na komercyjnym rynku pracy!

Jak Pan ocenia kondycjê
teatru w Polsce równie¿ w
obliczu ostatnich skandali-
zuj¹cych spektakli ocieraj¹-
cych siê o pornografiê, czy
anga¿uj¹cych siê w politycz-
ne spory? 

Polski teatr próbuj¹ zainfe-
kowaæ niebezpieczne wirusy.
NajgroŸniejszy z nich nazwa³-
bym pokazywaniem jêzyka -
w sensie dos³ownym i metafo-
rycznym. Chodzi o spektakle,
w których artysta jest pêpkiem
œwiata. Niewa¿ne, co ludziom
opowiada i czy w ogóle chce im
coœ opowiedzieæ. Wa¿ne, jak to
robi, a najwa¿niejsze, ¿e on to
robi i on pokazuje, jaki ma ta-
lent, i ¿e potrafi w ka¿dej chwi-
li zrobiæ na scenie wszystko.
Istotne, co my chcemy przeka-
zaæ i zademonstrowaæ. I tu do-
chodzimy do punktu zapalne-
go, który znakomicie ilustruje
„Kl¹twa“ w Powszechnym. Jej
twórca ju¿ niczego nie owija w
bawe³nê, mówi wprost. Nie
chodzi o spektakl, o teatr, w
ogóle o sztukê. Chodzi o in-

gerencjê w rzeczywistoœæ  w
celu wywo³ania reakcji spo-
³ecznej. Sposobem jest pro-
wokacja i skandal. Scena sta-
je siê dla nich aren¹ walki po-
litycznej. Artyœci „postêpowego
teatru“ chc¹ rz¹du i to wcale nie
rz¹du dusz. Moim zdaniem, to
droga donik¹d. A teatr w swo-
ich politycznych zapêdach
zdradza sam siebie i traci z
pola widzenia publicznoœæ. 

Jak Pan widzi przysz³oœæ
tego festiwalu? Czy ma Pan
jakieœ nowe pomys³y na ko-
lejne wcielenie Rzeszow-
skich Spotkañ Teatralnych?

Jestem przekonany, ¿e ten
projekt ma g³êboki sens i trze-
ba go kontynuowaæ. Jednak
przy spe³nieniu podstawowego
warunku, ¿e nowy teatr nie
ograniczy siê tylko do szoku-
j¹cego przekazu w atrakcyjnej
formie, lecz bêdzie kszta³towa³
wyobraŸniê, poszerza³ œwia-
domoœæ i budowa³ cz³owieka. 
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Wybrane z najlepszych


