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Ryszardę Hanin oglądamy o
becnie w nowym filmie Stani
sława Różewicza „Drzwi w 
murze", w którym gra psychi
cznie chorą, dokuczliwą dla 
otoczenia kobietę. Niedawno 
widzieliśmy tę aktorkę w tele
wizyjnej adaptacji opowiada
nia Iwaszkiewicza „Młyn nad 
Lutynią", gdzie odtwarzała e
nergiczną gospodynię zdolnll 
pokierować postępowaniem 
domowników. W przedostatniej 
polskiej premierze filmowej 
„Ciemnej rzece" zagrała zahu
kaną wiejską kobietę, z ust 
której nie pada podczas akcji 
ani jedno słowo. Rozmaitość 
ról, jak widać duża. · 

O tej ostatniej aktorka mówi 
najchętniej: 

- Posta.~ ma.tkł Zenka nłe 
ma 1pec;alnej funkcji drama
turgicznej. W filmie bJila po
trzebna - jako „kolor" - do 
tworzenia. na1troju. Zgodnie ze 
1cenariuszem mia.lam mówić, 
ale .za zgodq reżusera :zrezu
gnowalam z tego. Milczenie wu
dau:alo mi atę w11mowniej1u, 
bardzie; okrdlalo charakter te; 
kobiet11. A koledzu nawet ża.r
towali 1obie ze mnie, twierdzqc, 
że dorabiam „ideologię", bo 
nie chce mi 1ię pracować nad 
posts11nchronami. 

- Dawno nie oglądaliśmy 
Pani w nowej premierze tea
tralnej? 

- Rzecz11wiicie. Ostatnia to 
„Na czworakach" Tadeusza 
Różewicza. W repertuarze Tea
tru Drama.tucznego. Teraz je
stem już w trakcie prób „Siu
bu" Gombrowicza w reżyserii 
Jerzego Jarockiego. W filmie 
gram 2arneckq w „Nocach i 
dniach" i biorę udział w ko
mediow11m filmie telewizujnym 
„N ajważniejsz11 dzień w ;e; ŻJI· 
ciu", reż11serii Andrzeja. Koni
ca. Scenariusz w11daje mi się 

Zmarł 

Sol Hurok 
5 bm. zmarł w Nowym Jor

ku, w wieku 85 lat słynny im. 
presario amerykański, Sol Hu
rok. Przyczyną zgonu był atak 
serca. Sol Hurok zorganizował 
w czasie swej długoletniej dzia
łalności występy wielu czoło
wych artystów w St. Zjednoczo
nych, m.in. Isadory Duncan, 
Margot Fonteyn, Artura Rubin. 
steina, Anny Pawłowej i wielu 
innych. 

Hurok wniósł duży wkład w 
dzieło ustanowienia i umocnie
nia radziecko-amerykańskiej 

współpracy w dziedzinie kultu
ry i sztuki. 

Jego ostatnim znanym przed
łlęwzięciem było zorganizowa
nie w USA występów słynnej 

śpiewaczki Marii Callas. Hurok 
organizował również . występy 
polskich zespołów i artystów 
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Hanin 
bardzo zabawn11. W azkole tea
tralnej „Irkuckq historię" Ar
buzowa w11stawiliśm11 ze stu
dentami IV roku w formie mu
lłco.11'; oczywiście na miarę na
az11ch możliwości. Spektakl cie
szy 1ię a11mpotiq widzów, a 
nam f'Oboto nad nim dala wi11-
le prz11jemności. Prof. Jerz11 
Hr11nłewłecki goszczqc na 
p'l'%edstowientu .tartooliwie naz
wał i• w rozmowie z ucznio
mt „East Słde Stor11". 

- Słyszałem, te Interesuje 
lię Pan.i także teatrem amator
skim? 

- Zdarzało mł rif nieraz u
cu1tnicz11ć w pracach jur11 a
matorskich konkur16w rec11ta
tor1kich. Często zaakakłwala 
mnt, zupełna odmienność, świe
ioić łnt11rpretocjł niekt6r11ch 
utworów poet11ckich; mimo i11 
wczeinłej alyazalam J• w 1'6i
nych znakomitych w11konaniach 
oraz w11dawalo mi lłę, że 10-
ma wtem o nłch włele, 

- Czy na koniec mogłaby 
Pant 01tnec tę, mającą aktor-
1kie plany młodzież przed błę
dami, pomyłkami w przyszłej, 
niełatwej pracy? 

- Nie, Samt J11 popełnłam11 
do późnej 1tarości. To gorzkł, 
ciężki wbrew pozorom zawód. 
Nie wolno prz11gotowuwać do 
nłego w inkubatorze. Tu na 
„uczęfcie" nł11 ma gotowuch 
rec11pt. Nłe pozbywam11 rif 
komplekaóto do końca ż11cia. 
Jedno t11lko mote nam zopew
nłć cz11ste 1umienle wobec 1ie
błe ł widza - poczucie rzetel
nej robot11 w 1tosunku do każ
dego, naj1kromnlejszego nawet 
aktorskiego zadania. W11daje 
mt rię, że powłnnUm11 mlod11m, 
prz.111zł11m kolegom wpajać sza
cunek dla robot11, a nie tylko 
dla 1ukce1u. (J. Pia•.) 


