
Ilekroć pisaliśmy p 'działalności p. Jerzego Leszczyń-
skiego, zawsze jakimś chochlikowym trafem zakradała się 
do informacji drobna pomyłka, zniekształcenie, nieści-

• słość. Kiedy już pracował w Miejskim Domu Kultury w. 
Lublinie, informowaliśmy, że działa w Puławach, kiedy 
podawaliśmy termin jego nowego przedstawienia, to za-
miast ' funkcjireżysera uwypuklaliśmy rolę choreografa 

— ltd. Jednym słowem pech. Żeby więc przerwać ten ciąg 
pechowych: nieścisłości, rozmawiamy dziś z p. Jerzym 
Leszczyńskim. . • . .,» ,. . N 

—- Może zaczniemy od po-
czątku? .. 

— Najlepiej, Zjtgzęło się 
wszystko od fego, ze w czasie 
studiów 'działałem w Śtudenc-' 
kim Teatrze Pantomimy 
GEST we. Wrocławiu, następ-

I nie' zacząłem pracować w Pan 
I tomimie Wrocławskiej. W 1969 
roku postanowiłem założyć 
swój teatr. Jeżdżąc z recitala-
mi, trafiłem do Puław. Ów-
czesny dyrektor Azotów zapro 
ponował mi założenie teatru 
pantomimy przy zakładach. 
Zebrałem większy zespół, ale 
wtedy ktoś w prasie central-
nej napisał, że w Azotach ćwi-
czą golasy. Musieliśmy odejść, 
przygarnął nas PDK w Puła-
wach. Dyrektor Jerzy Toroń-
czyk zaproponował mi współ-
pracę z teatrem im. J. Osterwy, 
z czego oczywiście skorzysta-
łem. Przenieśliśmy się z Pu-
ław do Miejskiego Domu Kul-
tury w Lublinie. Po roku zno 
wu byliśmy bezdomni. 

— A co teraz? 
— Właśnie wczoraj zapadła 

decyzja o przejęciu zespołu 
przez WDK. Znajdujemy się 
więc -pod dobrą opieka. Zamie 
rzamy od czerwca br. w plene 
rze w ogródku na Podgrodziu 
dawać przedstawienia. Wzno-
wimy Bema pamięci rapsod 
żałobny czyli wizje. Jednocześ 
nie na scenę Reduta 70 w tea-
trze im. J. Osterwy przygotowu 
jemy Kobietę z wydm 
filmu i- powieści pod 

— Jak liczny Jest zespół? 
— Mamy 28 osób, w tym 

adepci i aktorzy. Rekrutują 
sig spośród uczniów,, studen-
tów i pracujących. 

— Jak długo trzeba się u-
czyć, żeby posiąść sztukę mi-
ma? V 

— To zależy, nasz program 
przewiduje jeden do dwu lat. 
Kandydat ńiusi spełniać wy-
mogi kondycyjne, psychicz-
ne i intelektualne. Poza ćwi-
czeniami sprawnościowymi 
ciągle musi poszerzać zakres 
swojej wiedzy teoretycznej z 
dziedziny sztuki, literatury, 
plastyki, filmu. 

— Ostatni pański program Stu-
dia Wizji I Ruchu pt. ROSNĄCY 
KAMIEŃ Alberta Camusa jest o-
kreślony jako mimodram... 

— Musze powiedzieć, że nasze 
działanie nie mieści się często w 
pantomimie, świadomie zrywamy 
z ruchem naśladowczym, którym 
posługuje się' pantomima. Przecho 
dzimy do teatru wizji i ruchu, 
gdzie zamiast ruchu imitacyjnego, 
proponujemy impresję ruchową, 
badamy istotę ruchu, jego' funk-
cję, dążymy do wypracowania jak 
najbardziej komunikatywnego ge 
stu. Oczywiście to tak skrótowo 
rzecz biorąc nasze credo. 

Jerzy Leszczyński. 

— O ile dobrze pamiętam Jest 
pan też bohaterem filmu? 

— Tak, gram w PRÓBIE Bogda 
na Kosińskiego. Fflm ten byl pre-
zentowany na tegorocznym Festi-
walu Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie. 

— Może zechce pan Jeszcze 
wspomnieć o swojej współpracy 
z teatrami? 

— Poza lubelskim, gdzie do 
współpracy zaprosił mnie dyr. Ka-
zimierz Braun, reżyserowałem in-
termedium pantomimiczne w WE-
SELU FIGARA w Krakowie oraz 
współpracowałem, również z reż. 
Piotrem Paradowskim; w PO-
SKROMIENIU ZŁOŚNICY w tea-
trze w Katowicach. ; , 

— Dziękujemy bardzo. Na Ja-
kie przedstawienie pan zaprasza 
naszvch czvtelników? 

— Na ROSNĄCY KA^IIEST'. do 


