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Ryszarda Hanin o babskim Szekspirze
runkowo mU&i być widownia i
dlatego ja na przykład nie lubię erać komedii, zwłaszcza typu dell'arte, w telewizji. W
przypadku naszego t>rzedstawienia ten stopień trudności l niepewność co do słuszności naszy<:!h poczynań wzrosły dodatkowo wobec tego, te apektakl
pomyślany był nietypowo, niekonwencjonalnie
wlaślllie.
Te
postaci

truba

było

zupełnie

inaczej zarysować, wydobyć inne
nit przy męskiej obsadzie cechy, )>Otraktować bardziej satyrycznie, a wcale nie miałyśmy
pewności, czy to co n.rui same
śmieszy w czasie pracy nad
komedią
aktorów przeważnie
nic nie śmieszy - jest rzer::zy·
wiście takie zabawne. Próby generalne też właściwie nie przyniosły sprawdzianu gdy± byłyś
zażenowane
proponowałyśmy
zbyt nieśmialo.
W związku z tym w
przeddzień
premiery nastąpił

my na nich jeszcze
Fot. Bom:ln Sumik

Sprawa nle jest nowa w
czasie, bo „Wieczór Trzech
Króli" Idzie, przy niezmiennym powomenlu, w Starej
Prochowni już drugi sezon.
Sprewa jest nowa w pomyśle, bo ten „ Wieczór Trze<:h
Króli" to spektakl kobiet i
tylko kobiet: ~leny Gruszeckiej, Ryszardy Hanin, Ireny
Kwiatkowskiej, Ewy Lemań
skiej,
Teresy
Lipowskiej,
Barbary Marszel, Zofii Rysiówny,
HaMy
Skarżanki,
Hanny Stankówny, które występują
w rolach męskich,
Krystyny
Chmielewskiej
i
Gabriel! Kowna~kiej, które
występują w rolach 7.eńsklch
oraz Jadwigi JankowsklejCieślak w podwójnej roli
damsko-męskiej.
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Calkowfde

babski

Szek-

1plr I

-

No, nie tak calkowicie, bo

autorem

pomysłu,
adaptatorem
mężc:zyz.na, Jan

i re:tyserem jest
Kulczyński.

Do tego przedstawie-

nia przylo:tylli.

się

także

pano-

wie: Andrzej Przedworski opieka .scenograficzna. Rys.zard
Szczyciński inspicjent, Roman Ziemiański gitarzysta.
To gwoli sprawiedliwości, któ~

oni nam

i

w

oddają,

również

inwokacji: „Koledzy. przestańcie wreszcie tyle gadać" .•
Co było ua po~tkuT
Telefon, a ściślej dwanaście połączeń, jakie wykonał reżyser widowiska, teby zaintereoować każdą z na:s swoim pomy!lłemn
i umówić spotkanie
wszystkich. A to nie było wcale latwe, ponieważ Pracujemy
w rM1nych teatrach i mamy
ponadto dodatkowe zajęcia w
rótnych porach. Do spotk.ania
wszakt.e dOS?:ło. potem r.aczęły
się t>t'Óby, odbywane zresztą w
mieszkaniu pani Kulczyńskiej,
-

matki retysera.
-

Całkiem

aJeltonwencJoaal-

- WiSzystko było niekonwencjonalne. Przypominało nie ty- ·
l' mote pracę &poleczną, bo
trudno przesądzić czy epołeczeń.
etwo akurat tak bardzo na to
czekało, co raczej pracę bezinteresowni\. ponieważ wcale ni•
mieliśmy
pewności
jaki efekt
0$iJ\gniemy. To mote być kontrprzyczynek do obiegowych opinii o Chałturze za którlł ironilł
aktorzy. Słowem, przygotowywało się to przedstawienie trocllę w ciemno. O terminie premiery zdecydowało ilosowan!e.

_,

- Komedia to Jeeł ten piekielnie trudny gatunek, któr7
absolutnie wyma&a potwie.rdr.enia w odbiorze. Tutaj baw&·

i

nie tyle moment załamania, co
skrajnej niepewności. Nie iS'tać
n.a~
było
na męską decyzję,
wybrałyśmy gło.smvanie. Termin
premiery pruszeclł dwoma gło
sami. Stalo się.
- Szczę§llwle, te się słało.
Wie Pu.ni, to przedstawienie ro-

bi wrałenie trochę pól
nero
przedsięwzięcia,

stroje raczej domowe
atralne•••

prywał

ehoćby

niż

te·

- To było :zalotenie reżyse
ra - miałyśmy W)'ll'tępować nie
w k<l$tiumach stylowych po to.
k·by stworzyć wratenie bardziej
generalnej t>róby nit gotowego
spektaklu. Na przykład k<>'"
stium Malvoglla to mój aksa·
ml,tny garnitur wyjściowy z
cznsów gdy spodnie nosilo się
na wiecror. Malvoglia Młte
pończochy zostały kupione za
40 złotych jako wełniane &kart>Ety,
którym
powycina.tam
dziury w podeszwach, żeby dały
się
szybko naciągnąć na
p!lnt-?fle. W Starej Prochowni
nie ba'l'd.7.o Jem gdzle 5ię przebrać.
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Przedstawienie

ma

zasadni~ wadę: zbyt
PoJawia •ię na afiszu.

jedni\

rzadko

Teatr ma swój program, w

-

którym

między

i,llnymi mieści
t>OZ8 tym

występ. A
rzeczywiście trudno

sle nasz

jest zebrać
nu wszystkie tak, teby to :nie
lcol!d<>walo :z. l!cmymi zajęciami
zawodowymi jakie ma każda.
Akur.at w naszym pr.zypadku

nie

przyświecała

zajęć

nie narzekamy.

reżysel"OWI

szlil.d:!etna idea, teby dać !Satysfakcję aktorom dla których
brakuje ról. WS'L}'Stkle jesteś
my czynne zawodowo i n.a brak

- Bes wzclęda Ideę to
damskie pnedstawlenie wydobywa • Sukllplra Inny wdzięk,
dowcip,
pnewrotno§6,
łroebę
perwersji_
- Szekspir }Ut w ogóle J'.)el"wersyjny, oo było równie wyr<:t.ne wówczae gdy ~all go
jen.cze .ami mękzytni. Dlaczeg.„ więc teraz nie ml~ go
grać wyłącznie kobiety...
l\lalvol'llo 6o pao.J płer
meska rola?
- Tak. ale mam nadzieję. le
nie 06tatnia. Jest taka postać
takte
S"Lek.5pirowsk.a,
ktĆ!rlł
-

Cą

W8r&

chcialabym

-

za.cru.

Któraf

- Nie mogę ~~. Wyjawione :lyczenla przeważnie
nie sprawG:zaj11. Ale na pewno nie .Jest to ani Makbet, ant
Hamlet ant Romeo, ant... Zftaz.t4 niech to pcnos.tanie milczeniem.
się

llollmawl81a1 M. DIPONT

