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. OLBRZYMIE<:O SZACUNKU DLA TEJ 
TKUDNE.1 l'H .\<.. Y •.• 

Ryszarda lłanin . - Po m.r.ie v:idzę, ! • 

~o by ł chyba Pan Przypuśćmy, ż~ tak. 
- Jako wykladow<'a Państwowej W),. 

Hej Szkoły Tutralnri hyła Pani wówC'7u 
j~dnym z r7.lnnków komi~ji rgzaminacyj
nej. Czy widzi Pani dzi~ jaką~ różnicę w 
pozi.omir . przygotowania kandydatów na 
aktorów? 

R. H. - Zauważamy od kilkunastu lat 
st.ile zmnlej~zające się zainteresowanie 
szkołą Do egzaminów przystępuje mnid· 
sza ilość kandydatów . • Iędnocześnie są to, 

• nasz~iic, punktu widzenia, osoby malo in 
: re, :iJące Mam tu na myśli warunki ze
' .<ęll rne jak I peWnt' dyspozycje, których 
JUŻ nal ci.y od nkh . l('zekiwać Wy nika to 
,: hy ba z istniejąci<gc \\ „aszyrn spu!„czeń 
,;1.wie tr„ndu techntrz n~.:o Nie bt:Z "nacl• 
n' a hc;dz1e t eż cny ba fald 1111tów " !.n·" '· 
~ci '.~Y tei luK-atv\\Ho~r„ za rvod •, " !{ .0 r 

"iki~go .Jest tt,;, po7a t.'·rn 1 . .:1 w61 · 1 1 )~(' H„ fi 

ó:liwy„ W któr y m trzrb<i Z Wi · lq r· cCz~· 
zre~ygno\vać Nie~'lerly ··Hi\\0 I 7.0 ·;praw ty 
pu o~ohi<t ego W zwiazku / tym mit·w.im y 
o&tatnio trurlnośri z wvh1~kn niN:1 S!JO· 
śród kandyrl~tbw takiPj grupy r>'óh . z któ 
rej bvlJh,·~mv "h•:il 111 ni" nrlnwnlC'ni. 

- Po•iada Paaii uprawnirnia rt•h ·ser· 
skie. Rrżysnowanf' pr7<'7 Panią 'p1•l<lakle 
dyplomow„ f„~lubv paniPń•l<l•"' „lrkurka 
historia") miały znakomitr rrct>nzj!'. Czy 
nie powodowały on<' w Pani lub czy aktu· 

alnle nie poworluJI\ chęci spróbowania sił 
w teatrze zaw.,rluwy m·? 

R . H. - Wykłady w szkole, a przede 
w szystkim du ż11 iluśl: zajc:ć aktorskich w 
filmie, teatrze i telewizji nie pozwalają mi 
na zajęcie się t>?Żyserią Musze w związku 
z tym przepro"·arlzać pewn„go rodzaju se
lekcję Pomew~t zawód aktorski iest na 
dal dla mnie ;iajbardziej interesujący -
on w tym wyr>oru wygrywa Aktualnie 
jed nak na scerle maciPrzystej !Teatr Dra
mat:vczny w Warszawie )reżyseruję wsp6ł 
czesna sztukc arnervkańską, w któ~ej także 
):\ram Rabie to jednak tylkri z konieczno
ści Tak ~ie z!oż:vłn. że wszv~cy rrżyscrzy , 
którzy inkre~uja moja rl yrekcje są zajcci. 
/A ja po prost~ nie mam d o siebie zaufa-

brak. Już podczas egzaminu wstępnego wi 
dać r6żne struktury psychiczne. Jeden w 
określonych okolicznościach otwiera się, in 
ny w tychże samych - zamyka. Wy
kładowca musi do każdego studenta 
podejść indywidualnie. Najpierw sta 
wia diagnozę, a potem stosuje od 
powiednią terapię. To samo dzieje się w 
stosunkach aktor - reżyser Są znakom ici 
aktorzy. a także znakomici reżyserzy. To 
wcale jednak niE" znaczy że ci znakom ici 
aktorzy najlepiej wypadaj11 w tilmath r!ZY 
w spektaklach -znakomity.ab i:ezyserów. Mu 
s-zą oni znaleźć jakiś ws.pólnyjqzyk, Ja ru 
cz.vwiściP, miałam szczęfoiti do· wybitnych 
reżyserów Jeszcz„ jako a,malorka pra„owa 
lam pod kierunkiem Władysława Krasno-

„ 

AKTOR, WYKŁADOWCA, REZYSER 
RozJnowa z Ryszardą Hanln-

nia w takiej podwójnej r obocie. Muszę 
mi~ć kogoś ka.1trolującego moje poczyna· 
nia sc:cniczne l„ubię r,atom1a,t r·~zyserować 
sp~)\tak l" dyplomowe Po.·iąga mnie ro
i.lota wstępna cyzelatorsk a .~ zysto aktor· 
•ka Natomiast \V t eatrzP zawodowym do 
chodzą spra w.v tPchn ;czne: światła, orgaui 
t acja, scenografia Nie posiadam talentów 
"rgan1zacyjnych i to wszystko mnie przy-
1 ~acza. 

- Je,t "'1ęc f'ani jlrzcciwntczk11 w~ ;to;· 
•1owania w 1· 01 1 rez)scra i wykonawc~·: 

it. tl. - .J ,eżrti d1udz1 o 1noją (JSObę, tal,. 
GcJy mam •·"' \\ .1'b.1ru grać i reżyserować, 
wybieram 1.1 ~i„nvsze. 

- \\ .,wujcJ karier.zr miab i'1111i oka7j0: 
gry \\ a(· u tzw rl'iysHÓ\V wybitnycb. Czy 
w związku z tym uwaia l'ani, że młode
mu aktorowi ,tart u takiego reżysna puL 
wala na rozwid osobowo•1•i aktorskiej? A 
moi!- •laj„ •iP on bt'zwit'dnym odtwór<'~ 
konl'<'Pdi rt'Ż~serki<'h i w pewnym sensie, . 
zatrzymuj" sh w rozwoju? 

R. H. - Mo.m zdaniem w sztuce nie ma 
. n~ nk rPN•otl• Talc're na tę 'prawę jej 

wieckiego, aktora i reżysera o wielkim 
smaku i kulturze. Pierwszą swoją rolę na 
r.eskad1 teatru za woclowego zai:rałam u 
.iacka W•Jszczerowicza. Potem miałam 
to szczęście, że przez długie lata pracowa 
lam pod ręką Leona Schillera Byl on zna 
komitym lecz bardzo trudnym reżyserem. 
Pracewał na i asadziE" dygresji literackich, 
psychologicznych Nie był pedagogiem, nie 
:czyi podczas ptób ·wymaflał od aktora in 

• •licencji, wraźliwo!ld Nie chcę tu m6wić, 
t~ ja ją mia lam . . Ted nak jako~ z Schille
rem rozumiałam się Cenię >ohie bardzo 
wspu;pracę , F:rwinem Axerem. Aleksan
drem Bard ini m, J e rzy m .Jarockim, Ludwi 
kiem Re ne Student m 11s1 uczyć się rzemio 
sla jako pewnei bazy do poszuk iwa ń wła
~nego języka Po tym może się od tego 
odciąć, ale najpier,v musi się nauczyć. Bar 
t'zo często zdarza się . że młody aktor od 
najduje się dopiero We w~pólpracy z mlą,
dym reżyserem. 

- Współczesny aktor ma do dyspozycji 
film, teatr, a także film telewizyjny i te 
atr telewizji. Bo SI\ w nich przecież pewne 
róinice I nie można całośd okre•llć współ-
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nym mianem telewir.jl. Na którd z {yeh 
płaszczyzn czuje się Pani najlepirj? 

R. H. - Srodek przekaw jest dla m nie 
n ieważny . Interesuje mn ie tworzywo, ma
teriał dramatyczny. To jest dla mnie' naj
ważniejsze. Oczyw iśC'i e są rodzaje drama
turgiczne bardziej sprawdzające się w tea
trze n iż w filmie. Na podstawie własnych· 
doświadczeń mogę powiedzieć, że repertu
ar komediowy typu burleski lub ostrej gro 
teski,"komedii dell 'arte i repertuar roman 
tyczny wolę grać w teatrze Natomiast re 
p ertuar ty pu psychologicznego, ściszonego, 
kameralnei:o bardziej odpowiada m i w te 
lewizji. 

- Byó może kolejne pytanie wynika 
stl\d, źe zbyt rzadko ogll\damy Panią. w te 
alrze. Widz spoza Warszawy wyrabia sn
bie Sil!d o aktorze na podstawie ról mmo
w)'łlh i telewizyjnych. Taki właśnie widz 
uważa Pani!\ za aktorkę „ciepią", potra
fią.cą. wytworzyć nastrój, starajl\C~ si~ uka 
zać jak najwięcej cech pozytywnych swo
ich bohaterek. Ostatnin jednak widujemy 
Pani~ w rolach kobiet niesympatycznych, 
!ll1torzkniałych, złośliwych. Wspomnę tu 
o.tdni!ł epizodyczną., air bardzo znam11,cą. 
rolę w „Polskich drogach". Czy w zwir,
zku z tym nie obawia się Pani utracić sym 
patii widza? 

R. H. - Ten repertuar „ciepłych" -
jak to pan powiedział :_ matek przystał 
do mnie właśnie w telewizji Było parę 
tak ich ról i one zapadły w pamii;ć wi
dzów. Rolę okrutnej Niemki przyjęłam tyl 
ko dlatego, że była ,to rola budząca anty
patię. Cen ię sobie popularność i sympati ę 
widzów Niechże to nie będzi e jednak sym . 
patią i przywiązan iem do cech postaci, kt6 
re gram Natomiast w tea t rze grywam ro
le diametralnie różne. Wymienię tu cho
ciażby ostatnio graną groteskową „Czarn't 
komedię". bardzo formalizujący „~l11b" 
Gombrowicza lub „Na czworakach" Różr
wicza. W „Wiec.zorze trzech króli" gra'tn na 
wet rolę męską . Jak z tego wynika w te
atrze grywam role zupełnie inne . . Jednak 
że zasięg teatru - jak pan zauważył - . 
jest o wiele mniejszy. ' ' 

- Pozwnle sobif' jl'szcze raz na 78końt,„ 
nie zadać jedno sterf'otypowe pytanie. Naj 
bliższe plany? Naszych" czytelników naj
bardziPj oczywiście interesuje film I te
lewizja. 

R. H. - Niedługo rozpoczynam zdję~ia 
do filmu reżyserowanego przez słowacki~ 
go reżysera. Film r ealizowany jest w pol
sko-czechosłowackiej kooprodukcji. Poz.a. 
t:vm zajęcia w szkole i kolejne role w Te· 
atrze Dramatyc~ym . 

- Dziękuję za rozmowę. 
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