


Z notatnika Autorki: 

W tramwaju pomiędzy 
Starym Krakowem a Nową Hutą. 

W średniowieczu struktura świata byla jeszcze 
przejrzysta: w teatrze budowa/o się mansjony: 
niebo zawsze byto w górze, pieklo zawsze 
w dole, czfowiek byt zawsze powiązany 
z silami dobra i zla. Potem się to 
pokomplikowalo, odleglości, kierunki ... 
Wylania się wciąż to samo pytanie: Jak? 
Jak daleko do czlowieka? Jakimi środkami obudzić skrywaną coraz glębiej 
wrażliwość, wspólczucie, delikatność? Z zamyślenia wyrywa mnie dialog: 

- Miody czlowieku, to nie wypada, żebyś siedzial, kiedy osoba starsza stoi. 
- Zjeżdżaj stara ... 

W takich chwilach jak ta mam ochotę rzucić w diably calą tę naszą szaleńczą 
misję docierania do czlowieczeństwa, katowania aktorów żeby na ich bezbron
nym otwarciu zamodelować wyższe uczucia. Wystawiania ich, doslownie, na żer 
halaśliwej bardzo często, nieprzygotowanej widowni ... 
Tramwaj jedzie do teatru dwadzieścia minut. Patrzę na to rozwalone cialo 
opancerzonego chamstwem egzemplarza czlowieka i rozkladam rzecz na czyn
ńiki pierwsze: odnajduję pod spodem ból, cierpienie, strach, odrzucenie .. . Brak 
tych, którzy mogli go wlaściwie uksztaftować. 
Zanim dotrę do sali prób muszę wyminąć równy szereg zmarzniętych kobiet, które 
usilują coś sprzedać, żebrzącą matkę z malym dzieckiem, iść wzdluż szarych 
domów przy Kocmyrzowskiej. Zapomnieć o tramwaju, skoncentrować się na pracy. .. 
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Absolwentka Wydziału Psychologii UJ i Wydziału Reżyserii 
Dramatu PWST w Krakowie. Zainspirowana psychoanalizą 
i doświadczeniami zdobytymi w Teatrze Laboratorium 
Jerzego Grotowskiego zajmowała się technikami konstrukcji 
roli. W tym nurcie powstały Pokojówki J. Geneta, Krajobraz 
H. Pintera. Pieśń nad pieśniami Salomona oraz praca teo
retyczna Uwagi do psychologii aktorstwa. Od 1998 roku 
współpracuje z Teatrem Ludowym gdzie prowadzi program 
terapii przez sztukę, w ramach którego wystawiła m.in. 
Toksycznych rodziców. Bici Biją i Odlot wg własnych sce
nariuszy oraz Tajemnicę Bozego Narodzenia wg J. Gaardera. 
Inne 1ej prace to: Czarownice z Salem A. Millera (Teatr 
Współczesny w Szczecinie), Dom na niebiosach I. Hubac 
(Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie) Solo na dwa glosy 
(Teatr im. S. Jaracza w Łodzi) Kobieta z wydm A. Kobo 
(Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie) . 
W 2003 roku nagrodzona przez australijsko-polską 

Fundację Polcul, za pracę artystyczno-terapeutyczną 

w Teatrze Ludowym prowadzoną w ramach programu 
Terapia przez sztukę. 
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