Notatki z rozmowy ~z

Ryszardą Hanłn

Wpewnym momencie życia
gra się role matek
ł.ł tradyejłl "Guet:r", tł
rozmowach preE91ltuje Czytelnikom laurealiów 11.arrbd Lubuskiego Lata 1'ilmowero. RY8UBDA
KANIN, kt6r• !)Ubliczn~~ kl
nowa uhonorowała 1woj• na
noii• „Złot&go Grona", była
w tym roku nieob4tcna w l..a
fOwie. Nie Udało nam .:.4 po
roiimawla~ we wrześniu, gdy
aki>orka w1>adła na krótko do
Z1eloniej Góry po odbl6l' nafl'Ody, Okazję do takiej rozmowy dał natomiut nledaw
~ :recital Rynard:r Hanln,
kt6l'a WTM 1 1>lanistk• Ann•
0-rkowict: WYl~!)iła w I.ie
lonoJórskim „Bachuele",

w klrótldch

._ Pani Profesor, feetlwalo
wa publtc1noś6 w Łarowle na
«rodziła Panllł w tym roka
aa role w dw6eh fllmaeh1
„Drzwi w mune" I „Ciemna
rr.eka". Były to role matek.
Jak 11amlęcla alęgam, widz•
Panla w'rłaMnle w takich
wł11.ś11le rolach: matek zabńjnyń, matek praczek,
kt6re robla kuiere filmowa,
to- nie wspomne o filmie
,,Gr"" (:r: 11.nli TV .,NajwatnleJsz• dzlPń w ł.yeiu") - ro
li matki - babci." Czy tn jr•t
re ... uffat upndohania tvch ról,
czy '""· .111.k to ~1" mówi „zaszufladkowitnia"?
- W 1>"wnym momP.ncle
tvcla gra sie role matPk. Wy
d„Je sie to z~odne z naturą .
•T"5t to też iednak zaszufl11dko anie. Bronli: sle przE'd
tym, odrzucając propozycje
ról, kt6re sie powil'laja. Z ta
l<il!j postaci, dla której m11.klem Jes-t słowo „matka", sta
ram 1!11 zawne wydobyć Inne cechy charakterystyczne,
nawet pg:rchoflzyczne.

- Gdyby miała Pani 1ama
eeenla6, to kt6ra 1 ról matek
podobała 1lę rani najbardziej?
A • mote to nie ~dzie rola
matki?
~ ~ Powtarzam, Iż tll<ił!'.11. ak
„ tpr , nie wybiera 1obie roll.
.re5t p0 pr0&tu w niej obsaduny. Może jedynie propo:iy
ej11
odrzuci~.
Najbardziej
przywiązujemy 1ie do ról tea
tralnych, siła rzeczy najmniej
znanych widzom w knju.
Gram obecnie w Teatrze Dra
matyczinym w .}llubie" Gem
browicza rolę ... matki, podać
ZP złowies1.czei:io snu ... Zaws1.e iednak wracam z dużym
sentymentem do pierwszych
r61 mojej młodości. Jako arna
torka debiutowałam rola Anie
lki w .• Slubach panieńskich".
Polem i:irałam Pann(' Mł,.,fi:\
w „WesPlu" w reż . .Tack11 Wo
szczerowicza. Na poristawie
tvch ról zostałam prr.yil?ta do
klanu aktonkiel(o. Miałam to
!ZC'Ześde. że dostałam sii: w
rece Schil!Pra i r.ai?rałam kil
k11 znaczacvrh dla mni!' rńl,
jak Ariel w .. Rurzv". Na~tka
w „Na dnie"„ NA<teonne pr7.v
Fła. rala seria robot.nic bu
dowałam, biłam rpkordv wy
dajnc~ci - to okr~ ~ocrl'~liz
mu. Z inn:vch rńl IT' il" wsoo
mlnam Sonię z .. W\1ia~z1<11.
Wa,n i". luhie też repertuar
"'..orci Lorlai.
- Wychowp,ła Pani kilka
rorznlków młoilych akfo~ów.
Jak Pa.ni ncenl11. ri•jmłodsze
pokolenie aktonkie?
- W każdym rorzniku z;iw
sze znajduje sie sporo osób
interesując:vch
i
to
je<;t
chy ba
natural11e.
Wy da je
mi
!!ię,
że
mam:v wolna,
młodzież.
Zawód akt.orski wymaga dużej pra<:y,

cdl>om~

~

LM

1zczęścia. Trzeba mi~ ogrom
ne szczęście, aby w od-powled
nim czasie mÓ<: zagrać odpo-

wiedni!\ dla siebie rol•·
- Mniej więcej sa p6ł rok11
ro1poczn"
1ię
ror,c1kowe
przyrotowanla do egzaminów
tło nkoły teatralnej. Co Pant,
Jako dlulfoletnl pedalfo« Pafl
1twow11j Wyżnej Szkoły Tea
traln11j w Warasawle, r.dsl
tym wn:y1tklm, któny będl\
ublelfaĆ 1lę e Indeksy nk6ł
aktoraklchT
•
- Żeby 1łęboko si• sutanowill nad wyborem, bo ak·
torstwo nie Jett łatwym u
wodem. Pr~e wszy1tklm l•
dynym arirumentem nie mote być: kocham teatr od dzle
clństwa bo mlł~ć ta nie
zaw1ze m\181 być odw-zajemnlona. Kandydat mu511 się n6.e
tylko hiteneowa6 dz'arnatem,

„11'.'.wlaty poUikle" '!'uw!JM,
„Poemat o Wiśle" Bron.lewaklego, „Pieśni" Gałczyńskie
go. R6żewlcz zd dlate10, ił
chciałam w tej 1>0•tYc. doJś6
do poety, który :tyje, i za ty
cla 1tał 91.ę już klasykiem.
„Pra~lenie" jest jednym r
nlellC7Jllych J~o wler111y, któ
ry utrzymany }Mt w t-1•
tej P<>e'ZJI.
- BYI t. wsr11-~ w1e
cz6r. ~Y mle11ka6cy lnnyell
miast lubuskich będa mlieU
ekazje apetka6 1lę • PanllłT
l!Hy1załem, łe „Elltrada" pre
wadlll • Pa.nla na ten temat
rozmowy.

- Takie w:r.JudY ._ 'bar.
dao męcr:•ce. Pe irpektaklu
wracam o 1)6mocy do domu
o 4 rano wyjazd do Zielone]
Góry, -powrót w noc:r I następn el!C dnia J1nów do 1>rae.y, Ale ezłowieik podejmuje

Jty .~zard11 Hanln

w

w roll Pann11 M!ode1 wv1tawfoneJ "" Lu!1!łnte
listopadzie 1944 r. iztuce W: 1splańsk!ego „ Wesele". Partneruje jej Jan Swiderski (Pan Mlodv).
mieć

poezj• ale i

dobr• dyk&losu. W szkoirednich te rzeczy Sil i.a
ni.edbywallA! 1 młodzież w o&óle nie orientuje IŃ.ę, że ma
wa.dy wymowy. 'fę zł,, brud
n• mowę u człowieka. który
jest już dojrzałą i w pewnym
stopniu ukształtowanll OIObll,
nawet w cią&u 4 lat studiów
trudno jest wykorzenić. Przy
naszej szkole przez cały rok
działa
punkt informacyjny.
Dyżurujemy tam dwa razy
w tyl(odniu I wszystkim, któ
riY 1i11 ztłou:ą, pomal(amy w
określeniu predyspozycji do
iawodu aktorskiego, poprawia
my wady wymowy. Punkt
ten nie cieszy się nie1tetv po
cję i
łach

emisję

pularnością wśród młodzieży,
chociaż porady są anonimowe I nie mają żadnel(o wpły
wu na el(zamin wstępny. Mo
i.na zgłaszać gję po kHka rA-

zy i to nawet na 3-4 lata
przed podjęciem stud16w.
- Wykłada Pani w Wył.
szej Szkole TutralneJ, gra
w teatrze, filmie I telewiz.il
oraz bil'ne udzia.ł w takich
lmpruach, jak dzisiejsze „Ba
l'husowe spotkanie". Jak Pa
ni to wsustko ll"Odzl?
- Pole11a to na so>lekcH I
rezygnacji z rze<:7:V, które wy
da.iii się mniej ciekawe,
ad
rr.edną ~prawą
jest szkoła.
Wszystkie pozostałe pra<:e uzal„ż.nionP

są

od możliwości

czasowych.
- Wystl\plła dzlA Pani r
wiernaml Broniew~kiuo, Tu
wlma, Gałczyńskiego. To trój
k1' nasz eh współcu511ych
klasvków. I skąd naKle na
koniec Różewicz?
- Mam w •wym repel'turirze różne cykle wierszy, m.
in. poezje współc z esna. pięk
ny cykl wierszy o kobietach.
Tu dobierałam wiersze do mu
zyki Chopina, tak, żeby to
miało wspólny mianownik:

flaka ,..,,...łelc, ~ ~. le
jest to potrzebne ludziom.
Był taki okrK, kiedy 1ootk•
nla były bardzo modne, ale
odno1lłam alę do nich z du·
~ rezerw,. Przekonałam 1i ~
jednak, ie ln"wają, iwłain:cza
w „terenie", 1potkenla barw
ne, ciekawe I ba.rdzo poucza
jlloe dyckusje.
- A kiedy sob&cZYmT Pani!\ na małym 1tl\dł dutym
ekranleT
·
·

- Zaer-11łam alewlelkl !!IPl1od w filmie „Zapamlęt11j
Imię swoje". Ponadto t>rzyio
tow11łam dla t"lewlill .,Mój
pronam na antenie". który
winleon być emitowanv jes«cz11 w tych miesiącach.
- Czv mot11a lic•:r~ na ~not
k"nl„ 1 P:i.nla na przyszłoro
cznym „Lecie Filmowym"?
- Bywałam w Lagowie w
1)opr7.Pdnlch latach, teraz nie
mnlłam, bo cały cus tra·
łam. Mówili ml :i:naJoml. te
l'(dański fe11tiw11l nie ma jut
tej Atmosfery serdE"Cznośd I
gościnności eo La.1(6w, tych
wspaniałych
warunków d"
twórczych dyskusji oraz tPJ
1vmpatyczne.l bardz., wrażll
wej I krytycznej widownl,
którt>J nagrodę SZCzPl(Ólnd4! !!IO
ble ct>!\lf1, bo pochodzi od
tych, dla kt6rych uw6d aktorski si'ł wvkonu.Je. Jak bi:
de mogła, na pewno odwiedze w J)!'zyszłym roku L1..1bu
skle Lato Filmowe.

Tej nocy !)a.ni• Ryuardę
Hanin czekała jesu:ze podrót
do Warszawy, czai był wli:c
końeoz:vć ro'l:mowę, u
kt6r11
podziękował 1EBZT ZYSN AB8KJ

