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Who is Who...

ROZBUJANE HORYZONTY
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Nie będzie nas a będzie… teatr

Ikona Muzycznego

Jak co roku znów przychodzi 
pora, aby pochylić się nad 
naszymi czcigodnymi jubilatami. 
A rok mamy szczególny, bo 
trzeba przywołać pamięć o 
jubileuszu, który wyraża się w 
najwyższej liczbie bezwzględnej 
spośród wszystkich – nasza 
patronka w tym właśnie sezonie 
obchodzi swoje setne urodziny. 
To znaczy z powodu już ponad 
czterdziestoletniej nieobecności 
na tym świecie obchody 
swoich urodzin scedowała na 
nas – swoich artystycznych 
spadkobierców. W dniu jej 
urodzin zespół Muzycznego 
spotkał się nad grobem pani 
dyrektor, żeby uczestniczyć w 
odsłonięciu pamiątkowej tablicy. 
I choć dyrektor Baduszkową 
zawsze mamy w pamięci (i to 
nie tylko z powodu jej nazwiska 
w nazwie teatru), to w stulecie 

urodzin jeszcze nie raz będzie 
okazja do jej przypomnienia. 
Wystarczy tylko uświadomić 
sobie, że przez 20 lat pobytu na 
Wybrzeżu dokonała więcej niż 
wielu z nas, którzy obchodzimy 
swoje niejednokrotnie znacznie 
dłuższe jubileusze. 
Tymczasem pośród szacownych 
jubilatów mamy 3/5 redakcji 
naszego Antraktu. Z tej okazji 
redaktor Sylwia wypytała nas 
o to i owo. Całe szczęście nie 
spytała o życiowe i zawodowe 
porażki, choć i to mogłoby być 
tematem ciekawej rozmowy. 
No, ale jubileusze nie są do tego 
najlepszą okazją. Jubileusze to 
przecież pochwały, nagrody, 
kwiaty i szampan! Chyba…
Na  naszych stronach 
przedstawiamy w kilku 
zdaniach wszystkich jubilatów, 
którzy przepracowali łącznie 

dwadzieścia i więcej lat. 
Zachęcamy do tej lektury, bo 
pośród tej plejady znajdują się 
osoby naprawdę ciekawe i dla 
teatru zasłużone. Oddajemy w 

Końcówka wrześniowej edycji 
najnowszego tytułu „Hairspray”. 
Kurtyna zapada ostatni raz. 
W garderobach zmieniamy 
kostiumy na prywatne ubrania 
tocząc przy tym ostanie już 
tego wieczoru rozmowy. Rzecz 
dotyczyła nadchodzącej w tym 
roku ważnej rocznicy. Jeden z 
kolegów aktorów błyskotliwie 
podsumował całość dyskusji – „ 
Gdyby nie ona dzisiaj nas by tutaj 
nie było”. Trudno o trafniejszą 
pointe. Czytelnikowi już ciśnie 
się na usta pytanie. O kogo 
może chodzić? Kim jest ta osoba 
od której tyle zależało? Czyje 
decyzje miały taką siłę sprawczą, 
że skutki możemy obserwować 
aż po 2019 rok? I żeby była 
jasność – mówimy tu wyłącznie o 
pozytywnych aspektach. Zresztą 
o innych nic mi nie wiadomo. Tak 
tajemniczo można opisywać tylko 
jedna osobę. Dynamiczna historia 
giganta z pod kamiennej góry 
czyli Teatru Muzycznego w Gdyni 
zaczyna się właśnie od Niej. Od 
naszej patronki. Często się o niej 

wspomina.  W tym roku mamy 
powód szczególny w corocznym 
wydaniu Antraktu o jubileuszach 
i jubilatach dodajemy ją Danutę 
Baduszkową. Ze szczególną 
atencją traktujemy jej geniusz, 
teatralną pasję przywiązanie do 
swoich idei.  Idei które wiodły 
i wiodą nas ludzi teatru ku 
kolejnym sukcesom, przekonują 
o słuszności naszych starań 
następne pokolenia widzów.  Dziś 
Danuta Baduszkowa skończyłaby 
100 lat, a jej legenda wciąż żyje 
we wspomnieniach, anegdotach i 
złotych myślach  przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Do  
moich ulubionych należą: „ 
Temperament to się ma albo nie 
ma. Nauczyć nie potrafię. Ja mam” 
oraz  „Studenci nie powinni mówić 
jak ma wyglądać teatr polski, 
bo jak będą go dobrze robić, to 
będzie dobrze wyglądać.”  Ten fakt  
niezaprzeczalnie potwierdza, że 
Danuta Baduszkowa jest ikoną 
naszego Teatru. I wciąż ma rację...

        Andrzej Śledź 
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Who is Who w Teatrze Muzycznym
Izabela Bielińska (30 lat pracy) 
– koordynacja i… baza wiedzy 
wszelakiej. Wielbicielka          
musicali. Widziała wszystko. Zna 
wszystkich. Jak jej nie kochać? 

Monika Bieszke (20 lat pracy) – 
produkcja spektakli to dla niej 
pestka. Zna szczegóły techniczne 
wszystkich spektakli i ich… cenę. 
Mówi, że drogo, ale nie zdradza 
ile.

Maciej Chłopecki (25 lat pracy) 
– siedzi za stołem i co wieczór 
ogląda i słucha. Dokładnie wie kto 
jak śpiewa i jakie są parametry 
fizyczne jego głosu. Wie też jak 
zrobić, żeby słabeusz i mocarz 
wypadł mniej więcej jednakowo. 
Łatwizna, bo słabeuszy u nas nie 
ma. 

Sławomir Deja (20 lat pracy) 
– jedzie, jedzie straż ogniowa 
trąbka gra… Trąbka gra i to nie 

jedna – jak to w teatrze. A Sławek 
pilnuje, żeby straż nie musiała do 
nas jechać.

Michał Dzwonkowski (40 lat pracy) 
– w jego przypadku sprawa jest 
jasna… albo ciemna… zależy, jak 
się poświeci. Piękne światło i 
nowe technologie – Michał lubi 
takie połączenia. 

Jerzy Grabowski (35 lat pracy) 
– człowiek się nadźwiga, 
napopycha, a kłaniają się tamci. 
No niby tak, ale jakież mają 
pięknie ustawione tło…

Iwona Hinc (20 lat pracy) 
– czysto, czyściej, lśni – oto 
najlepsze i jedyne możliwe 
stopniowanie tego przysłówka.

Iwona Komorowska (20 lat pracy) 
– gdyby nie RODO mogłaby wiele 
o nas opowiedzieć. Jak każda 
kadrowa wie zbyt wiele.

Hanna Kozłowska (35 lat pracy) 
– tylko szczęśliwy człowiek 
potrafi tworzyć tak bajkowy świat 
ze styropianu i papier mâché. 
Cudowny talent do cudownych 
sztucznych rzeczy: ciastek, lodów 
i wszelkich innych rekwizytów. 

Krzysztof Krawiec (20 lat pracy) 
– chłopak dmucha jak należy. 
Czy to w klarnet, czy w saksofon. 
Szacun dla gostka.

Katarzyna Kruszyniak (20 lat pracy) 
– kucyk, koczek, ondulacja. A jak 
trzeba to i łysinę uczesze.

Marta Mieczkowska (25 lat pracy) 
– klepie, ale nie jak stary 
Dżepetto biedę, tylko w klawisze 
komputera. Z tego klepania 
mamy piękne plakaty, programy, 
wszelkie ulotki i oczywiście nasz 
Antrakt.

Ewa Mikosz (35 lat pracy) 
– Gdy na scenie cichnie muzyka 
i już wyłączają prąd, w dolnej 
kondygnacji teatru zaczynają 
grać bębny… maszyn pralniczych. 
Pani Ewa jest tam dyrygentem.

Barbara Mościbrodzka (20 lat pracy) 
– Księgowa najgłówniejsza. My 
nie wiemy jak ona to robi, ale 
tam u niej naprawdę się wszystko 
zgadza. 

Przemysław Mrówka (30 lat pracy) 
– co wieczór wysłuchuje tyle, że 
inny to by pewnie ogłuchł. On 
jednak dzielnie trwa i jeszcze to 
nagłaśnia.

Ryszard Niklas (55 lat pracy) 
– Zna nas wszystkich pięć pokoleń 
wstecz. Przeżył wszystkie pożary 
teatru. Także te personalne. Wiele 
widział i wszystko pamięta. Warto 
pytać. Rysiu, w naszym rankingu 
wygrywasz! Kłaniamy się nisko.

Wasze ręce naszą „jubilatkę” 
i życzymy miłej lektury. Do 
zobaczenia za rok na stronach w 
kolorze blue.
            Jacek Wester

Krzysztof Przyłuski (25 lat pracy) 
– Proszę państwa, za pięć 
minut zaczynamy. Całą obsadę 
proszę na scenę! - I tak przez te 
wszystkie lata. A sam z kulis nosa 
nie wyściubi inspicjent jeden.

Janusz Rogacki (30 lat pracy) 
– Czy to scena duża, nowa czy 
kameralna żarówki świecą 
jednako. No ba, ale trzeba to 
jeszcze umieć obsłużyć. On umie.

Piotr Schiller (20 lat pracy) 
– gra na wielu instrumentach, a 
wszystkie są perkusyjne. Czasem 
jest tak obstawiony, że nie da się 
do niego dojść. Może to i lepiej, 
bo dostaje wtedy czterech par rąk 
i mógłby nieopatrznie zdzielić 
delikwenta przez łeb. Jak pusty 
to przynajmniej by zagrał jako 
cymbał brzmiący.

Andrzej Szubski (45 lat pracy) 
– byłoby dobrze, żeby temu panu 
nie zawracać głowy. Może i jest 
specjalistą BHP, ale wypadki nie 
są miłą sprawą i lepiej niech nas 
omijają, a panu Andrzejowi nie 
przysparzają zajęć.

Andrzej Śledź (40 lat pracy) 
– aktor. Aktor z dorobkiem. 
Aktor z imponującym 
dorobkiem. Aktor z imponującym 
dorobkiem zawodowym. Aktor 
z imponującym dorobkiem 
zawodowym i ogromnym 
talentem. Aktor z imponującym 
dorobkiem zawodowym i… I tak 
można by długo.

Mirosława Trzeciak (30 lat pracy) 
– przemierza przestrzenie 
teatralnych foyer. Drogi widzu. 
Poszukaj i uściskaj. Także od nas.

Jarosław Walczak (40 lat pracy) 
– po tylu latach oświetlania sceny 
i aktorów udzielił mu się blask. 
No może jeszcze nie do końca 
świeci własnym światłem, ale 
oczy błyszczą mu się pięknie. I to 
nie jest światło odbite.

Jolanta Walkowska (20 lat pracy) – 
gwarantowane zakwaterowanie. 
To znaczy nie na pewno i nie 
zawsze. Jedynie w ramach 
wolnych miejsc. A właściwie 
wolnych pokoi. Bo ostatecznie 
Hotel Aktora to takim hotelem 
znowu nie jest, żeby się zaraz w 
kolejkę do rezerwacji ustawiać. 

Jacek Wester (35 lat pracy) – 
człowiekiem orkiestrą nie jest, 
bo w Muzyku orkiestra jest jedna 
i wystarczy. Renesans też już 
dawno minął. Ale… lepiej nie 
myśleć, co on jeszcze wymyśli.

Jerzy Wilmański (40 lat pracy) 
– Trudno uwierzyć, że już tyle 
lat Jerzy rzeźbi w… drewnie. A 
na scenie drewna jest niemało. 
Potem Jerzy to wszystko podziwia 
na spektaklu. Nie lubi tylko 
drewnianego aktorstwa.

Witold Wolak (30 lat pracy) 
– mistrz wyczucia, opanowania i 
zakulisowej organizacji. Jeśli coś 
ma wjechać na scenę w punkt, 
to Wiciu to zrobi. I to jeszcze tak, 
że pozostanie niezauważonym. 
Opanował teleportację albo 
opatentował czapkę niewidkę 
Witka.
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The winner is...
Danuta 

Baduszkowa

W rolę Danuty Baduszkowej wcieliła się Magdalena Smuk. 
Maszyna losująca Lechosław Dzierżak.



Tegoroczny jubileusz jest 
świętem głównie dla członków 
„Antraktu”. W tym roku 
gratulujemy wytrwałości 
redaktorowi naczelnemu 
naszego teatralnika, Jackowi 
Westerowi z okazji 35 - lecia 
aktywności artystycznej, 
Andrzejowi Śledziowi z okazji 
40 - lecia działalności na scenie, 
a także Marcie Mieczkowskiej 
za 25 lat pracy plastyka/grafika. 
Każdy z nich od lat przyczynia 
się do funkc jonowania 
czasopisma, po które tak często 
w czasie przerw sięgają nasi 
widzowie.
Nadszedł więc czas, aby na jego 
łamach opowiedzieli, co (oprócz 
musicalu) w duszy im gra.

Jacek Wester 

wg. Pana wspomnień, 
wysiadając na dworcu  
w Gdyni po raz pierwszy, 
z gitarą przygotowaną na 
egzaminy wstępne do Studium 
Baduszkowej, pytał Pan samego 
siebie „Co ja tutaj robię?” Teraz, 
35 lat później - co Pan tutaj robi?

Trzydzieści pięć lat temu realia 
były zupełnie inne. Inny był kraj, 
inna Gdynia, inna wyobraźnia 
osiemnastolatka z prowincji. 
I choć rodzina zawsze mnie 
wspierała, to jednak w zderzeniu 
z „wielkim światem”, jakim 
wtedy wydawała mi się Gdynia, 

tej wiary w siebie nie miałem 
w nadmiarze. Moja droga nie 
była jakąś szaloną gonitwą. 
Wszystko, co osiągnąłem, jest 
raczej wynikiem konsekwencji 
i solidnej pracy. Dzisiaj Gdynia 
jest moim miastem. Tu mam 
dom, przyjaciół, pracę. Przez te 
wszystkie lata (również dzięki 
teatrowi) udało mi się zobaczyć 
kawałek naprawdę wielkiego 
świata, ale Gdynia jest wyjątkowa. 
Wyjątkowe jest i miasto, i teatr. 
Tu się zarówno dobrze pracuje 
jak i żyje. Zresztą dziś bardziej 
doceniam małe miasteczka z 
wyjątkowym klimatem. Pewnie 
dlatego, że podświadomie mam 
już ochotę na nieco wolniejsze 
tempo życia. Gdynia nie jest 
małym miasteczkiem, ale klimat 
ma wyjątkowy i swoje urocze 
zakątki, w których czas jakby 
wolniej płynie.

Logopeda, politolog, 
dziennikarz, a do tego agent 
ubezpieczeniowy. Artysta 
scen muzycznych, czyli aktor, 
śpiewak, tancerz, ba... jeden 
z najlepiej wykształconych 
stepujących w Polsce. Co 
zatrzymało człowieka o tylu 
talentach i zainteresowaniach  
w gdyńskim Muzycznym?

Może to, że tutaj czułem się 
naprawdę wyjątkowy… W moim 
teatrze miałem dobry grunt do 
rozwijania wszelkich talentów. 

Mamy to,
czyli wspólne sto!

Dyrektor Korwin bardzo to 
cenił. Pomimo dużej zajętości 
zawsze udawało się znaleźć 
czas na rozwój zainteresowań 
i inwestowanie w siebie. Ilość 
moich dyplomów i zawodów może 
wydawać się imponująca, jednak 
prawda jest taka, że nie wykonuję 
ich wszystkich naraz. Nie zajmuję 
się już ani nieruchomościami, ani 
ubezpieczeniami, ani rynkiem 
finansowym. Nigdy też nie stałem 
się prawdziwym politologiem. Na 
studiach bardziej pociągała mnie 
historia cywilizacji w kontekście 
mechanizmów rządzących 
społeczeństwami niż obserwacja 
i komentowanie bieżącej polityki. 
Jednak każde studia są miejscem 
spotykania prawdziwych 
autorytetów. To intelektualna 
przygoda. Starałem się namawiać 
do niej również moich studentów, 
gdy jeszcze zajmowałem 
się edukacją. Dziś nadal 
pozostaję aktorem z odrobiną 
dziennikarskiego zacięcia i misją 
pilnowania poprawnej wymowy. 
Czasem zdarza mi się ułożyć 
jakąś choreografię, czasem coś 
tłumaczę, piszę. Są to głównie 
małe formy – felietony, wiersze, 
teksty piosenek. Może kiedyś 
przyjdzie pora na coś większego.

Ma Pan na swoim koncie 
wiele ról, a wśród nich takie, 
które wierni widzowie Teatru 
wymienią od razu. To np. Peron 
z „Evity” czy Jabador z „Atlantis”. 
Osobiście nie zapomnę „Shreka”. 
Czy role pamiętne dla Widzów są 
tak samo dobrze wspominane 
przez wykonującego je artystę?

Przez 35 lat bycia na scenie tych ról 
było bardzo dużo. Z niemal każdą 
wiążą się jakieś wspomnienia. 
Publiczność zapewne pamięta 
tylko te większe. A ja nigdy nie 
zapomnę Mendla – syna Rebego 
w pierwszej realizacji „Skrzypka 
na dachu”. To była moja pierwsza 
rola, w którą wszedłem na 
zastępstwo jeszcze w szkole. W 
karierze scenicznej przeszedłem 
też przez całą hierarchię kościelną 
– od pastora, przez biskupa, 
po papieża. I choć z kościołem 
niewiele mam wspólnego, to 
jednak nie przeszkodziło mi to w 
poprowadzeniu warsztatów dla 
lektorów w sanktuarium Matki 
Boskiej Matemblewskiej. Ksiądz 
Andrzej chyba nie widział mojej 

Zazy w „Klatce wariatek” (śmiech). 
Jeśli zaś chodzi o „Shreka”, to była 
to dziwna przygoda. Okres prób 
był wspaniałą aktorską robotą 
i zmaganiem się z wyzwaniami 
wokalnymi. To był naprawdę 
wspaniały czas spędzony z 
kolegami i reżyserem Maciejem 
Korwinem. Całą przyjemność 
z tej roboty odebrał jednak 
ciężki kostium i silikonowa 
maska, która „stłumiła” połowę 
wypracowanego aktorskiego 
wyrazu. Granie było ogromnym 
fizycznym wyzwaniem, wręcz 
mordęgą i choć udowodniłem, 
że daję radę (zagrałem pierwszą 
premierę), to jednak mam 
wrażenie, że rola ta przyszła do 
mnie troszkę za późno.

Czy w Panów (bo także Andrzeja 
Śledzia) garderobie wciąż 
stoją radia lampowe...? I gdzie 
się podziewają te wszystkie 
zegarki? Podróże i fotografia 
są popularnymi hobby, lecz 
kolekcjonerstwo jest dziś dość 
wysublimowane.

W garderobie mamy już tylko 
jedno radio. W domu mam 
kilka. To wynik resentymentu – 
pochodzę z Dzierżoniowa, a moi 
rodzice pracowali w Zakładach 
Radiowych „Diora” i w domu 
zawsze był diorowski sprzęt. 
Jednak zarzuciłem to hobby, 
bo groziło ono zbyt wielkim 
zaborem mojej przestrzeni 
życiowej przez eksponaty. 
Kolekcję zegarów i zegarków 
rozdzieliłem pomiędzy gdyńskie 
mieszkanie a dom rodzinny. 
Zegary stojące, kominkowe i 
większość wiszących wyposażyły 
dom u podnóża Gór Sowich. 
Tam też w gablocie przechowuję 
kolekcję ponad stu zegarków 
podróżnych. W Gdyni mam 
tylko pudełka z kieszonkowcami 
i zegarkami naręcznymi. No i 
kilka użytkowych egzemplarzy 
„wisielców” i „kominkowców”, 
które na zmianę odmierzają mój 
domowy czas. Mam też trochę 
już słynną kolekcję kilkunastu 
zegarów, które są chyba 
najbrzydsze na świecie. To takie 
ceramiczne kocmołuchy, których 
nikt nie chciał. Uratowałem 
je od niechybnej zagłady. 
Kolekcjonowanie przedmiotów 
to ciekawe hobby, ale najlepsze 
jednak jest kolekcjonowanie 
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przyjaciół. W taką kolekcję 
naprawdę warto inwestować.

Muzyczny z lat 80 - tych  
i Muzyczny dziś to ten sam teatr?

Świat lat 80. już minął i nigdy nie 
wróci. Nie wróci też tamten teatr. 
Pozostały piękne wspomnienia i 
dawne przyjaźnie. Ludzie, którzy 
tworzyli tamten teatr niestety 
powoli odchodzą w niepamięć. 
To bardzo smutne, ale teatr to 
sztuka ulotna, która dzieje się tu i 
teraz. Wszystko się zmienia. Także 
publiczność. Obecni widzowie 
postrzegają starszych aktorów 
przez pryzmat obecnych ról 
drugoplanowych i epizodów. Mało 
kto pamięta ich minione lata i 
dorobek. Tak było, jest i będzie. 
Taki jest teatr. A ten dzisiejszy 
to kolejne pokolenia, które 
ukształtowała nowa rzeczywistość. 
Młodość zawsze była siłą tego 
teatru i tak jest nadal. Mamy piękny 
nowoczesny budynek z ciągle 
modernizowanym zapleczem. 
Mamy nowe technologie, nowe 
możliwości. Temu postępowi 
wiernie wtórują wyjątkowi ludzie, 
którzy inwestują w swój rozwój. 
Zespół Muzycznego z roku na 
rok podnosi swoje kompetencje 
i możliwości. Z perspektywy 
wieloletnich obserwacji to dla mnie 
naturalna sprawa. Od lat stawiano 
nam wysokie poprzeczki, które 
musieliśmy pokonywać. Obecny 
wysoki poziom jest wynikiem 
kontynuacji drogi, którą kiedyś 
wymarzyła sobie i wyznaczyła dla 
swojego teatru nasza patronka 
Danuta Baduszkowa. Myślę, że dziś 
byłaby bardzo dumna z gdyńskiego 
teatru.

Andrzej Śledź

Gdyby 40 lat temu ktoś powiedział 
Panu, że na stałe zwiąże się pan  
z Gdynią i tutejszym Muzycznym 
- uwierzyłby Pan?

Z trudem. Przyjechałem tu do 
szkoły teatralnej, wtedy Studio 
Baduszkowej, o której wiedziałem, 
że reprezentuje wysoki poziom. 
Egzamin wstępny nie dawał 
jeszcze gwarancji, że pozostanę 
tu przez choćby 4 lata. Gdynia 
już wtedy nie była mi obca, bo w 
drugiej połowie lat 70. bywałem 
tutaj ze względu na mojego ojca, 
który co jakiś czas zawijał do 

gdyńskiego portu. Już wtedy 
byłem tym miastem oczarowany.

Wieloletni miłośnicy Teatru 
wciąż pamiętają Pana rolę 
Javerta w „Les Miserables”, czy 
tytułowego „Scrooge’a”. Tyle 
nagród i odznaczeń, w tym 
Srebrny Krzyż Zasługi... zapewne 
wiele pięknych wspomnień. Jaka 
jest recepta na zachowanie w 
sobie tej pokory, przychodzenie 
na kolejne próby z takim 
spokojem i uśmiechem jak Pan?

Szczerze? Nie gwiazdorzyć. 
Szanować role, które się 
dostaje, dociekać w nich prawdy  
i grać tak, by na tle całości były 
ważne i istotne.  Wiele pięknych 
wspomnień to nie tylko „Les 
Miserables” czy „Scrooge” to 
także ciężkie boje z klasycznymi 
kablowymi mikrofonami w 
musicalu „Jesus Christ Superstar” 
– to były Himalaje logistyki – ruch 
sceniczny nie ułatwiał zadania, 
często powstawała dodatkowa 
choreografia dla kabla. Nagrody 
i odznaczenia są zawsze 
dodatkowym wzmocnieniem 
przekonania o słuszności  
i wartości tego, co robię.

Jak na przestrzeni lat zmienia 
się postrzeganie przez 
aktora swojego zawodu? Jak 
zaakceptować i wykorzystać 
zmieniające się warunki?

Przestałem martwić się o 
przewody i kable. Dziś    już 
niemalże przestały istnieć, 
zastąpiły je mikroporty. Zresztą 
cała technika teatralna zrobiła 
ogromny skok technologiczny. 
Obecnie stosowane są 
rozwiązania, które znacznie 
podwyższają komfort pracy 
i są „pomocą” dla aktora na 
scenie. Samo aktorstwo wciąż 
niezmiennie kieruje się tymi 
samymi zasadami. 

Skąd u Pana zamiłowanie 
do zabawy słowem, które 
od lat możemy obserwować 
w „Antrakcie”, licznych 
przekładach Pana autorstwa, 
w ostatnich latach także  
w autorskich tekstach kabaretu 
„Dom Zarazy”. Dokładny  
i zabawny, lecz często też 
kąśliwy z Pana obserwator 
rzeczywistości.

Zabawa słowem to moje hobby. 
Zanim powstał „Antrakt” 
bawiłem się tym w rozmowach, 
a czasem zapisywałem w 
formie krótkich wierszyków. 
Zafascynowało mnie tłumaczenie 
piosenek musicalowych i nie 
tylko. Byłem ciekaw, o czym piszą 
obcojęzyczni autorzy. Odkryłem 
wtedy wiele mądrych poetyckich 
tekstów, nadających musicalowi 
jeszcze głębszy sens. Kąśliwość? 
No niech będzie, kabaret to lubi. 
Rzeczywistości należy czasem 
przyłożyć z nadzieją, że się 
opamięta. Skoro Dom Zarazy 
a potem Piwnica na Piętrze 
potrzebowały moich tekstów, a 
publiczność je zaakceptowała to 
znaczy, że oprócz kąśliwości są 
zabawne :)

Teatr Muzyczny lat 80. i Teatr 
Muzyczny dziś – to ten sam teatr? 

Muzyczny lat 80. to przede 
wszystkim Jerzy Gruza, który 
wprowadził na scenę pierwsze 
hity musicalowe z zagranicy, 
jakże wtedy nieosiągalne dla 
polskich scen. Dziś nie ma już z 
tym większych problemów, są 
agencje do których zwraca się o 
prawa do wybranych tytułów. A 
dla aktora nie zmieniło się nic – 
zawsze każda rola to wyzwanie. 
No dobrze, mamy więcej tytułów 
i tym samym więcej ról. I choćby 
z tego powodu współczesny 
aktor jest bardziej szczęśliwy 
(kąśliwość).

Marta Mieczkowska

Mogłaby Pani pracować  
w agencjach reklamowych  
i wielu innych, powszechnie 
wybieranych przez osoby z Pani 
wykształceniem miejscach. Co 
przyciągnęło grafika - plastyka 
do teatru?

Z wykształcenia jestem 
plastykiem. Kiedy rozpoczynałam 
pracę, w teatrze była tylko 
pracownia plastyczna. Nie 
korzystano z komputerów 
i programów graficznych.  
Wszystko wykonywało się ręcznie. 
Malowałam okładki i plakaty, 
jak też duże reklamy. Do teatru 
przyciągnęła mnie jego magia, jak 
przypuszczam każdą osobę, która 
w nim pracuje. Agencje rządzą się 
swoimi prawami, a w teatrze do 

mnie należy kreacja wizerunku 
od strony graficznej i daje mi to 
poczucie wolności. 

Raz siedzi Pani przy komputerze, 
tworząc program, innym razem 
trzeba zaprojektować repertuar, 
a czasami udekorować salę 
bankietową. Rutyna chyba Pani 
nie zżera, ale skąd czerpać te 
wszystkie pomysły?

Otaczam się kreatywnymi 
osobami. To, że nie siedzę cały 
czas przy biurku pozwala mi 
znajdować kolejne pomysły. 
Uwielbiam podróże, zawsze 
przywożę z nich różne 
wydawnictwa – to też rodzaj 
inspiracji potrzebnych przy 
kolejnych realizacjach.  Programy 
tworzę w duecie wraz Dominiką 
Misiuro, znamy się ponad 20 lat i 
rozumiemy się w pół słowa. To na 
pewno ułatwia pracę.  

Jazda na rowerze, podróże  
i dobra muzyka to wystarczające 
sposoby na rozładowanie 
przedpremierowych napięć? 
Takie napięcie sięga w ogóle 
spokojnego biura na drugim 
piętrze?

Oczywiście, że sięga. Przed 
premierą nie ma chyba miejsca 
w teatrze, gdzie nie dałoby się 
odczuć pędu i nerwów temu 
towarzyszących. Mnóstwo 
rzeczy trzeba zrobić naraz – 
od drobnych rekwizytów, np. 
atrapy wydawnictw po duże 
reklamy wielkoformatowe – i to 
wszystko pod presją czasu.  Ale 
tak, muzyka, rower i perspektywa 
kolejnej podróży to zawsze 
dobry pomysł na rozładowanie 
przedpremierowego, a właściwie 
już popremierowego szaleństwa.

Po 25 latach, czym jest dla Pani 
satysfakcja z pracy?

Na pewno słowa uznania, 
komunikaty zwrotne, że program 
się podoba, że plakat udany.  I to, 
że ciągle się rozwijam, że tworzę 
nowe rzeczy… pozostawiając po 
sobie ślad w archiwum teatru.

                                 
      Sylwia Firańska  
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