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Proszę opowiedzieć
o początkach działalności
zawod&-
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Międzynarodowy Dzień Teatru, przypadający tradycyjnie 2'ł
marca, obchodzony jest w tym roku pod hasłem „Kobiety i teatr··.
Z okazji „Dnia" odbywają się spotkania z aktorami, reżyserami
i dyrektorami teatrów oraz przygotowane zostały specjalne programy poświęcone kobietom w teatrze, w telewizji i w radiu.
W tym uroczystym dla ludzi łeakq oraz dla milionowych rzesz
mUośników l przyjaciół teatru w dniu, zamieszczamy rozmow•
z wybitną aktork2' Ryszard!\ Hanln.

- Początki Pa.ni karieey scenicznej związane SI\ s Teatrem
I dywizji lm. Tadeusu. Koł ·
ciuszki w Sielcach?
- Tak. Był to dla mnie bardzo piękny okres. Ale od tego
czasu minęło 30 lat mojego ży
cia „pozawojskowego".
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- Jako aktorka, już z „pap ierkiem" stawi ałam pier w sze
kroki pod opieką Leona Schillera w Lodzi. W 1948 r. zabrał
mnie on ie ~ óo Teatru Polskiego do ·lłr~. gdzie gr;ałam aż tlo
czasu utworzenia
Teatt.u Dramatycznego. Tutaj
jestem do dzisiaj z dwule'tn ią
przerwą,
ki edy wróciłam na
krótko do Pol.$kiego.
'
- Ostatnio ~l!}dal~my
Pa.nllł
w telewizy, ·nn:n ilmie „Gl'a•.
Jak uklaaa iiłę eanł współpraca

•

ł3' instytucją?

- Czuję do telewizji d\IŻY
sentyment. Dala mi szansę zagrania ki.Utq naprawdę ciekawych ról:.bd razu, w p1erwszej
sztuce „~ wiedzą oo to jest
miłość" - a dział<> się to kilk
naście lat temu kazano
mocno postarz
G lam

wówczas BO-letnią amantkę, obok Bardiniego, który był Berliozem, po Jatach tułaczki powracającym do swojej ukochanej.
- Często gra Pani role matek, kobiet starszych, kłóeym
tycie nie szczędzi ciężkich do8wiadc :> eń I które borykali\ się •
losem ...
- T a'~. ale to jest dobra ~O
ła , nie każe się upierać, zwłasz
eza kob iecie - przy młodości
Role ludzi starych są poza tym
c iekawsze, bogatsze. Często pytają mnie, czy nie czuję się zaszufladkowana. Odpowiadam, że
n ie - matki aą t.?.rzecież tak
r ó.' ne, staram się nie powielać
tyc h ról. podchodT.ę do kał.dej •
nic h Indywidualnie.
- Wspomniała Pani o wymarzonych rolach - jakie &o były
i

są?

- Przede wszystkim . postacie
z Cz-·.: howa. W jednym wypadk u u ' '< ło mi się marzenie zreali zow ::ć - Sonia w „Wujaszku
W ani". Tenz

przestałam

ma-

rzyć. Zre<:ztą

nie zawsze marzen ia bywa)ą słuszne. Najtragl.canielsze je&'t kiedy aktor zagra
tę swoją wymarZQną rolę, a ona
oka:f;e się klęską. I tak się zdarza.
- Jest Pant również profesorem w PWST. Ol)' pn7DOl'd to
Pani zadowolenie„
-

Ogromne. Praca z mlodziejest ciekawa. Większość gru:
py, z ktÓI'lł pracowałam znalazła się teraz w zespole Teatru
Pl<>cki.ego. Wierzę w ten teatr i
będę starała się nie tracić z nł
m.I kontaktu.
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Panią

Niezbyt często
na ekranie?

oglądall17

- Kiedyś grałam często w
polskich produkcyjniakach. Były to role szeleszczące papierem,
ale nauczyłam się przy nich
pracować.·
Taką
postać
jest
trudniej zagrać niż rolę dobrze
napi saną. Ostatnio ciekawą dla
mnie propozycją była rola mat-

ki schizofrenie~ w ,,Drzwiach
w murzę". Doskonale w pPłpra
cowato n\!. się ze staniślawem
Różewiczem t cleszę się, że ten
film zdobył Srebrną Muszlę na
festiwalu w San Sebastian.
- Chciałabym zapytać o Pani
satysfakcje zawodowe?
- Zawód aktora jest ciężki,
wymagaj ący kondycji nie tylko
fizycznej , ale także psychlcmej
odporności na wszystkie gorycze, stressy, niepokoje, a tego
jest 80 proc. Zostaje więc 20 są to przebłyski ukcesu, powodzenia, rado§d z udanej robob',
ale jeżeli aktor to ma na swoim
koncie - może powiedzieć, ie
osiągnął pełnię S7JC7.ęścla

zawo-

óowego.
- Pani Plan7 na pnyn.IOIWf
- Dobiega końca praca nad
,.Nocami i dniami", w któeych
gram rolę charakterystyczrua
Zarneckiej - służącej. alkoholiczki. W tełewizjl wystąpię
jako świadek os1tadenia w
„Procesach" Wacława Florkowskiego.
DANUTA O

