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| A vida é feita de tantas histórias... A história de

amor, a mais importante na vida do polaco Andrzej
Kowalski, determinou todo o seu rumo. Pouco antes
do 25 de Abril de 1974, com 22 anos de idade,
conheceu aquela que viria a ser a sua mulher
(portuguesa, de Leiria, 25 anos) num encontro
internacional de teatro, numa ilha da ex- Jugoslávia,
actual Croácia. Era então director do Teatro
Académico da Universidade Católica de Lublin. Ela
voltou para Leiria, ele para a Polónia mas passados
dois anos casaram no seu país, onde tinha a sua
carreira académica já estabelecida, após se ter
licenciado em Filologia Polaca (especialização em
Teatrologia e Filmologia). Na universidade, foi aluno
da disciplina de Ética, ministrada pela Papa João
Paulo 11, então ainda cardeal. Uma "pessoa muito
acessível e super divertida", recorda. A religião
católica, professada pela família, como por quase
todas na Polónia, era a Católica Apostólica Romana,
na qual Andrzej Kowalski ainda se revê.

Só que em Outubro de 1976, o casal achou que,
com a Revolução dos Cravos, "havia montes de coisas

para fazer em Portugal". E por cá ficaram, até hoje.
Antes de Leiria, entre 1976 e 1977, viverem numa
aldeia perto de Soure, Coimbra. À Polónia, onde tem
família, vai duas a três vezes por ano. Vive numa
quinta nos arredores de Leiria, rodeado por árvores,
cães, gatos, coelhos, raposas, águias e até esquilos.
Já foi um grande produtor de vinho (40 mil
litros/ano), mas a situação difícil que a agricultura
atravessou levaram- no a desistir. Mesmo assim, um
bom sítio para viver, descansar e reunir os filhos e os

dois netos ainda bebés.
As suas outras histórias, as da infância, foram

marcadas pela II Guerra Mundial e pelas memórias
familiares de morte e massacre, relacionadas com o
conflito. Em mais de mil anos de história, a sua

geração foi a primeira a viver sem guerra na Polónia.
Mais novo de três irmãos, nasceu em 1951, em
Katowice, uma das cidades mais industrializadas do

país. Filho de um arquitecto e de uma desenhadora,
o pai morreu quando tinha apenas 17 anos. Como

vivia perto de um bosque, a infância foi recheada de
aventuras e de algum risco: o de descobrir as

granadas e bombas deixadas pela guerra.
Voltando ao pós Abril de 1974, Leiria respirava

então uma dinâmica cultural inédita. Na qualidade
de animador (teatro, cinema e fotografia) do FAOJ -

Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, Andrzej
Kowalski levou estas artes aos lugares mais
recônditos do distrito. Na altura, havia mais de 80
grupos de teatro e um festival distrital amador.
Nesta cidade, criou também um grupo de teatro na
Casa da Cultura, seguindo-se depois o Teatro
Experimental de Leiria (grupo semi profissional) e

depois o Quatro Estações. Consciente de que a

juventude hoje tem outro tipo de interesses, que
"cada coisa tem seu tempo e que, com certeza, o
teatro não volta a ter a dinâmica daquela época,
Andrzej Kowalski ainda assim regista o "desespero"
de quem quer trabalhar hoje e não têm condições
para isso. "Leiria, cidade distrital, realmente merecia
um grupo de teatro profissional, como há em Caldas
da Rainha, Tomar ou Coimbra", diz. Não será por
isso de estranhar que, trabalhando em diversos
concelhos do País e também no estrangeiro, nunca
tenha sido contactado pela autarquia da cidade onde
vive e que adoptou como sua. "É um pouco
deprimente que Leiria não tenha ninguém que viva
de cultura. Isto reflecte um pouco a visão da

autarquia sobre o que é criação artística", refere.
Reconhece, contudo, algumas coisas boas, como é o
caso do Mimo.

Com um currículo invejável e transversal, trabalho
não lhe falta. Com dezenas de projectos produzidos
como encenador e cenógrafo, participou em vários
filmes, como realizador, argumentista e também na
fotografia. Autor de várias publicações, dá aulas no
ensino superior e tem orientado cursos e outros
projectos não só em Portugal como na Alemanha,
Polónia, Brasil, Cabo-Verde ou Guiné Bissau. Além
do Teatro da Trindade, Teatro Nacional D. Maria ou

Chapitô, em Lisboa, colabora com o grupo de teatro
de Faro e, desde 2011, que coordena o projecto TV
Bairro, lançado pela Câmara Municipal de Coimbra.
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