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teleUJizia
ich na małym I dużym
ekranie, na małych I dużych scenach. Aktorów, którzy upamiętnlll się nam dzięki
swoim wybitnym rolom w roku 1974 jest na
pewno więcej. Ograniczyliśmy się z konieczności do kilku kreacji aktorskich o których mówiono I pisano wiele. Nie omijaliśmy ról przygotowanych przez aktorów młodych, ale już
uzyskujących mocną pozycję w swojej sztuce.
O swojej
pracy nad rolą w wybitnym
:Umie, przedstawieniu, spektaklu telewizyjnym
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GLĄDALISMY

mówić

nam będą przeważnie sami artyści. A
Czytelnicy „Słowa Powszechnego" zapamiętali inne kreacje. Czekamy na propozycje
poszerzenia naszej galerii „Twarzy roku 197ł"
oraz rozpoczętego już sezonu 1974/75. W numerze sobotnio-niedzielnym w dniu 28-29 zamieściliśmy Już sylwetki Aleksandry Sląskiej,
Grażyny Barszczewskiej, Mieczysława Hryniewicza, Władysława Hańczy I Jana 'Swiderskiego.
może

(Red)

T arze roku 19?4
Babcia w „Grze"

Ryszarda
Hani n

Nadzwy1
pochlebną
<>pin ię
telewidzów zyskał demonstrowany je

czad

sienią

w TV

cykl współ
czes nyich fil
m ów
pod
„Najważniejszy

~pólnym
tytułem
dzień żYcla".

W

serialach i filmach cyklicznych
wiele zależy od plerws-z:ego razu - od tego, jakie wrażenia
powstaną widz.om po obejrzeniu
pierwszego odc inka.
A cykl, o którym mowa zaczął
się
bardzo szczęśliwie emisją
„Gry'• reżyserowanej przez Andrzej a Konica. W filmie tym
bardzo piękną, ciepłą i sympatyczną postać skromniutkiej babci, która nieoczekiwanie dla
wszystkich została laureatką teleturnieju „Wielka gra•·. stworzyła
znakomita aktorka RYSZARDA HANIN.

• Ma Pani w swoim dorobku najróżniejsze role, publiczność Jednak najbardziej lubi Pani~ w rolach podobnych do &eJ
z „Gry"„.

- Kiedy przysłano mi scenariusz tego filmu, przyjęłam go
przede wszystkim dlatego, że
spodobał mi się jego humor i
bezpretensjonalność.

Przyjęłam

go choć miałam pewne wewnę
trzne opory dotyczące powielania podobnego typu ról. Czytając
scenariusz wiedziałam od
razu, co będę chciała w tej roli
zmieśdć.

Po pierwsze chciałam Jlll uczynić
nieco ironiczW\, nadać jej cechy
przypowiastki czy moralitetu, na pewno
jednak
nie
moralitetu
o
tym, te rodzina mlodych 1nteli1tent6w wstydzi się ba bel przybyłej ze
wsi. Moja bohaterka miał mieć poczucie godności i ludowej mądrości,
chciała
czuć
się
potrzebna nawet
kosztem pewnych ustępstw ze swej
atrony.
Przyznam się takte, te chciałam
pokazać I jakiś apryt tej kobiety,

•

kt6rej pomysł wzięcia udziału w teleturnieju przyszedł do głowy przede wszystkim dlate10, te zafascynowała j- motllwość wy11tranla 21 tysięcy złotych. W rezultacie jednak
w filmie 11 tej chytrości pozostało
niewiele, I to zreszt11 wył111cznle na
skutek mnntaiu. fakle s11o jut nieatety minusy występowania w filmie, te bez udziału aktora mote
zostać
smienlony punkt cięłkoaci
roll.

• Filmowa babcia wykaizała w
teleturnieju doskonal• znaJo•
moile mitologll, a mitologiczne
historie opowiadała Jak najpięk
niejsze bajki dla dzieci„.

- z

dużą przyjemnością
grywałam sceny kolejnych

naeli-

minacji teleturqieju. Otrzymałam
szereg opracowanych tematów
mi tcłl o~icznych, z których sama
wybrałam sobie te, które naibard-z:iej m1 się podobały i sama
też pI"Z.erobiłam je na „babciny" styl.
Tak się zres-z:tą dobrze złożyło,
że reżyser dał mi dużą swobodę
także przy ustalaniu dialogów.
Tak więc stworzyłam swoja kolejną rolę babci. Jak ~· :. ;..:..:~j,
tak I w teJ start'ław się zn. leźć coś nowec«>. Gdybym była
pewna, że z teJ roll r·~ c nowego
wydobyć się nie d&, nie mogła
bym jej przyjąć.
(mś)

