
MłodMfiszłościq teatru 

D , Źego jest tak wiele 
zaprzepaszczanych „Hamletów" i „JulU" ... 

mówi „Słowu" Ryszarda Hanin 

ZNAKOMITA aktorka. ciesząca 
...,.s ię ogr')mną popularnością i 

uznaniem pubhcznosci Wielo-
krotnie wyróżn iana. Jej rola w 
„Matce" Capka została uznana przez 
widzów za telewizyjną kreację ro
ku. RYSZARDA HANIN je8t w y
kładowcą w Warszawskiej ~z)<ole 
Teatralnej . Wiele czasu poświę<:a 
sprawom młodzieży. 

• Wielu aktorów dzieii dzisiaj 
swo3 czas pomiędzy teatr, fiim i 
telewizję - czy z pożytkiem dla 
siebie? - pytam p. Ryszardę Ha
nin. 

- Chyha nie. Trzeba po prostu umie
jętnie gospoda i ować swoim budżetem 
czasu I nie wykonywać Jednej pracy 
kosztem drugl r j. Cenię I lubię pracę w 
telewizji, a lubiłabym ją bardziej, gdy
by była lepiej zorganlzo..,ana " fazie 
nagrań. Nie prz~szkadza mi b•ak żywe
go widza, bo kamer? go zastępuje. Nie 
sprawia ml zreszta różni cy gdzie gram, 
tylko co gram. Największym atutem 
teatru „żywego" jest bezpośredni, emo
cjonalny kontakt z widzem, al• poczu
cie Istnienia mUlonowej widowni daje 
też ogromną satysfakcję . Różnica pomię
dzy pracą w teatrze a pracą w telewi
zji polega •upelnle na czymś innym. w 
telewizji podcza~ nagrania dochodzi ~lę 
do pewnego ostatecznego kształtu, któ
ry zosta le I n D któr~ ni~ In"\ się Już 
wpływu - nie można niczego zmienić, 
poprawić. Przypomina to trochę sytua
cję matki, której po urodzeniu dziec1<a 
odbiera się motliwość urzestnlczenia w 
dalszym jer:" rozwoju, W tPatrze zawsze 
można budowat I dopracowywać rolę w 
czMit każdego następnego spektaklu. 

• A jak jest w filmie? 

- Aktor rna stosunkowo mało w nim 
do powiedzenia, Wycinkowość kręcenia 
filmu, ró~na kolejność zdjęć, powoduje, 
że jest s ię tylko materiałem w ręku 
r•żysera. Często jakość roli aktora 
zależy od m(lntażu. 

• Będąc wykładowcą w Wyższej 
Szkole Teatralnej ma Pani znnko
mite pole obseru·acj i . Kto Pani zda
niem j~st bnrdziej predestynowany 
do roli aktora - mężczyzna czy 
kobieta? ' 

- Dramaturgia od starołytnołcl fa.wo• 
ryzuJf' mętczyznę. Przeciętnie *8 proc. 
to role męskie. I ciekawe, te role mę•· 
kle są l.alłiazr zagadnieniom 6wlatopo
glądowym, a kobieLe dotycz" pneważnle 
st ery uczuł. Niech Pan 1oble przypom• 
ni takie 1~tuk 1 ,,czysto kobiece", jak 
„Dom Bernardy Alby" Garcii Lorki, czy 
„Dom kobier" z. Nałkowskiej, gdzie bo• 
haterern Jest niewidoc7.ny wprawdzie dla 
nas męzczyzna. 

I w związku z tyzn. te popyt na męt
czyzn w teatrze jut wlęk~zy I SzkoJa 
Teatralna zmuszona jest stoJOwać na 
egzaminie w&tępnym wobec dziewcząt 
pewnego rodzaju „numerus clau1us" • 
.Puyjmuje się Ich tyllto OKoło łO pi;oc, 
Nie zawau Jest to aprawledllwe, sda• 
rza się jednak, te zdolnlejszp. d!lllewczy• 
na przegrywa z chłopakiem mniej ufor
mowanym. Ale sagadnlenie je1t bat!fzl'j 
1kompllkowane, d~lewczęta po prottu 
12ybciej dojnewaj", potrafi• lłę lepiej 
zaprezentować, szybciej chwytaj" Inten
cje egzaminatorów, tepiej się ruszają, 
a siedemnastołt;tnle chłopaki, to pnę
watnle jesHze bardzo Infantylne, nie• 
zgrabne szczenięta. Do częstych jed„ 
nak naldy zjawisko, te dziewczyna g6• 
rują.fa znacznie nad chłopcem na pierw
szych latach studiów zostaje za nim da• 
Jeko w tyle tuż przed dyplomem. 

Zarówno dzlewcz~t.l jak I chłopcy ma• 
rzą o wielkiej karierze aktorskiej, ale 
na nią nie można podać recepty. To w 
dużej mierzi' 1prawa przypadku l 1zczęł• 
cia. Decyduje o tym trafienie na ,,1wo· 
Ją" rolę I „swojego" rdysera. Trudno 
młodyn. ooś radzlt, bo kaida droga mo• 
te okazać. 1ię słuszna _ Szkoda tylko, że 
tak rzadko mog" grać swoje wymarzo
ne role l dlatego tak wtele test zaprze• 
paszczonych „Hamletów" l ,,JuW". 

• Często słyszy się pogląd, t• 
spotkanie profesora z uczniem nci 
scenie jest dla tego ostatniego de· 
prymujqce? 

- Skadte. Młodzi, gdy koilcą ••kolt 
stają się na1zyml partnerami w eałym 
tego słowa znaczeniu. Sto1unkl między 
profesorami a uczniami •Il przewałnle 
bardzo familiarne. 

• Może zechce Pani powiedziei 
nam kilka slów również t o aobie? 

- Zaczęłam Jako amatorka w teatrzyku 
żołnierskim od Anleh w „8Jubach pa· 
nleilsklch". Role, które lubię ll'Spomi• 
nać, to chronologicznie: Panna Młoda w 
„Weselu" - rety1erowanym przez Wosz• 
czerowlcza w Lublinie, Slepa Berta w 
„Swlerszczu za kominem" Dlćken1a, 
Nastka w „Nil dnie", Sonia w „WuJan
ku Wani", role w dramatach Lorki I 
wiele Innych. Obecnie gram w „Czarnej 
Komeilil" I „Na czwłlrakach" Ukoilczy. 
łam zdjęcia do film•1 „Drzwi w mu• 
rze" Różewicza, a Jestem w trakcie 
zdjęć do „Nocy i dni". 

• Dlaczego zrezygnowała Pani :i 
reżyserii? 

- Przu pewien CZ4S :safmowałam 11, 
nią, ale ob11cnlt< je.tem zbyt zajęta. 
Trzeba wybll'rat, a znacznie lepiej czu· 
Ję sle Jako aktorka I wykładowca. Re• 
ty1erla . pó<"lal'a mnie tyJko n• etapie 
pracy z 'kto•e111, gdy doch&dzl do or
ganizacji 1pektaklu 1zybko ~zuję •1' 
znużona, 

DAll(UTA CJSZECKA 


