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Zmiana perspektywy 

- Z pierwszego wykształcenia jest pan plastykiem. skończy/ 
pan warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Istnieje cala 
grupa reżyserów o takich korzeniach. Plastykami byli Swinar
ski i Kantor, są nimi Szajna i Wajda. z młodszych Janusz 
Wiśniewski - jakże między sobą. jako reżyserzy. różni. Jakie 
zaplecze dla Falka reżysera stanowi Falk plastyk? 

- Jeżeli nawet wpływu mojego pierwszego wykształcenia 
nie widać w całej mojej twórczości filmowej i teatralnej, to 
niewątpliwie pewna wrażliwość i pewna wiedza wyniesiona 
z Akademii została gdzieś zakodowana i od czasu do czasu się 
ujawnia. Kreacja w sensie plastycznym najmniej dotyczyła do 
tej pory moich filmów szczególnie tych. które odtwarzały 
polską rzeczywistość z lat siedemdziesiątych: nie to było tam 
dla mnie najważniejsze . Moje myślenie plastyczne było . jak mi 
się wydaje, bardziej widoczne w twórczości teatralnej i telewi
zyjnej. Chyba od początku - od debiutu teatralnego. czyli od 
„Tańca śmierci" Strindberga w Olsztynie, gdzie dużą uwagę 
poświęciłem stronie plastycznej . a może najbardziej to się 
ujawniło w moim telewizyjnym „ Ryszardzie Ili". a ostatnio 
w „Mechanicznej pomarańczy". 

- Jako miody człowiek chciał się pan poświęcić malowaniu. 
A poświęci/ się pan paru innym sprawom; mówię „paru·: bo 
wprawdzie są to bardzo pokrewne zawody, ale przecież różne. 
Dramatopisarstwo i reżyseria; reżyseria i filmowa. i telewizyj
na. i teatralna. Nawet jeżeli reżyserię w tych trzech mediach 
uznamy za ten sam zawód, to mamy do czynienia z trzema 
rozmaitymi specjanościami. Czy Falk reżyser wspomaga Falka 
dramaturga i vice versa? 
- Doświadczenia z jednej dziedziny powinny wpływać na 
uprawianie innych. Kiedy piszę scenariusz czy sztukę co 
ostatnio zresztą rzadziej mi się zdarza ... 

- ... dlaczego? 
- Brakuje motywacji. A to dlatego.że teatry w ogóle nie 

starają się promować polskiego dramatu współczesnego. I. co 
tu ukrywać. nie ma też motywacji finansowej . Autorzy muszą 
z czegoś żyć, więc żyją z czego innego niż pisanie sztuk. 
A pisanie nie nobilituje mnie aż tak bardzo. jak na przykład 
reżyserowanie w filmie czy choćby w teatrze .. . 

- ... choćby?! 
- No tak. bo teatr jednak jest mniej widoczny, mniej 

- w dobrym sensie słowa masowy. A zresztą . wszystko to się 
dzisiaj kompletnie pomieszało. bo f ilm też nie jest masowy 
i popularny. Natomiast teatr sprawia innego rodzaju satysfak
cję - artystyczną - w pracy z aktorem. o tym myślę. W filmie 
praca z aktorem jest powierzchowna. Tam aktor odrabia swoją 
działkę i już go nie ma. A teatr przypomina trochę malowanie 
czy rzeźbienie . Tu można zburzyć i zbudować na nowo. można 
zamazać czy szpachlą zetrzeć i od nowa malować . Oczywiście 
jeśli jest wzajemne zrozumienie pomiędzy reżyserem i ak 
torem. W teatrze jest czas na rzeczywiście prawdziwą kreację . 

s 

Natomiast w filmie ciąży nad tym technika. produkcja. pienią
dze. 

- Jesteśmy w teatrze. więc o pieniądzach lepiej nie mówmy. 
Co spowodowało. że zaproponował pan teatrowi właśnie 
„śmierć komiwojażera'? Ta sztuka przesz/a przez Amerykę 
i Europę wielką falą, ale ... przed laty. Ta fala opadła. Dlaczego 
pan sięga dzisiaj po ten tekst? 

- Po pierwsze chciałbym przypomnieć jedną z lepszych 
sztuk współczesnych. jakie moim zdaniem w ogó le zostały 
napisane. Uważam. że jest to sztuka napisana w sposób 
mistrzowski . Im bardziej w nią wchodzę. tym bardziej jestem 
o tym przekonany. A druga sprawa: mam poczucie. że jest to 
sztuka. której treść. klimat. idealnie w tej chwili nakładają się 
na nastroje. które przeżywamy w Polsce. 

- Właśnie. Ta sztuka. która przed kilkudziesięciu laty 
w Ameryce posiada/a ostry pazur publicystyczny, teraz dopie
ro dotyka żywotnych spraw „polskiego komiwojażera" ... 

- Otóż to! Gdy oglądaliśmy „Śmierć komiwojażera " te 
dwadzieścia, czy dwadzieścia parę lat temu w Polsce. to 
przeżywaliśmy dramat bohatera w sferze psychologicznej. 
natomiast nie identyfikowaliśmy się z tym człowiekiem. A nie 
identyfikowaliśmy się. bo jego dramat był nam zupełnie obcy. 
ponieważ tragedia komiwojażera była związana z zupełnie 
innym systemem. Systemem. który - już pomijając propagan
dę był nam odległy i byliśmy do zupełnie czegoś innego 
przyzwyczajeni. Ja myślę nawet. że patrzyliśmy na to z pew
nego dystansu i z pewnym nawet samozadowoleniem. że nas 
to nie dotyczy. Natomiast w tej chwili duża część widowni 
pewnie zidentyfikuje się z sytuacją obserwowaną w tym 
dramacie. Nie jest to sztuka wesoła na pewno. ale mam 
nadzieję. że widz się nią zainteresuje. Na przekór temu. że 
w niewesołych czasach publiczność chce. aby ją teatr bawił. 
Wcale nie jestem pewien. że tak jest; to raczej teatry chcą 
wierzyć. że publiczność czeka teraz tylko na zabawę. Wierzę. 
że widz zainteresuje się „Komiwojażerem". Bo będzie miał 
szansę zobaczenia artystycznie przetworzonej. ale w jakimś. 
sensie - niestety - własnej sytuacji . 

z Feliksem Falkiem rozmawiał Andrzej Żurowski 
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Kierownik techniczny: 

RYSZARD ZASŁAWSKI 

Kierownik scen: 

CZESŁAW KROK 

Kierownik produkcji: 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Gł. brygadier sceny: Stanisław Płudowski 
Gł. rekwizytor: Agnieszka Poroszewska 

Obsługa spektaklu: 
Światła - J. Babiarczyk, B. Gaczoł 

Akustyka - J. Zieliński 
Rekwizyty - J. Pokuciński 

Charakteryzacja - K. Winiarska 
Garderobiane - U. Bożek, J. Jędrzejewska 

Brygadier sceny - R. Łęcki 
Zaopatrzenie - G. Kostuch 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe s.c. 
81 -365 Gdańsk 

ul. Czarny Dwór 2/4 
tel. 53-13-19 wew. 59 

SYSTEM ALARMOWY ZAINSTALOWANY 
W TEATRZE „WYBRZEŻE" ZOSTAŁ ZA
PROJEKTOWANY I WYKONANY PRZEZ 
FIRMĘ SATEL. 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
31-70-21 w. 31 

TEATR NA TARGU WĘGLOWYM - GDANSK 
kasy biletowe: 31-13-28 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
w godz. 12.00-19.00 od wtorku do piątku, 

w soboty i niedziele na 3 godz. przed spektaklem, 
w poniedziałki kasa nieczynna 

TEATR KAMERALNY- SOPOT 
kasy biletowe: 51 -39-36 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów: 
w godz. 11.00-13.00, 16.00-19.00 

oprócz poniedziałków 
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