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~Ji~~ µie "p.api~ał
· róla Leara'' .
Ryszarda HANIN przyjechała do Olsztyna z
monodramem ~iry Michałowskiej „Róża jest różą
jest różą". Po spektaklu odbyło się ponad dwugodzinne spotkanie z młodzieżową publicznością. Pani Hanin jest osobą skromną, ·kruchą, pełną ciepła,
serdeczności i cierpliwości. Do rozmówców zwraca się „kochanie" lub „moje dziecko".
R yszarda HANIN

powiedziała :

O MAZURACH
I PODRÓŻACH
Bywam często w Warchała ch.
znam bardzo dokładni e.
Tutaj lubię odpoczywać najbardziej. Uciekam od mojego
gettowego środowiska, nie u.nikam samotności. Teraz tutaj
zrobiło się skupisko lu d zi t eOkolicę

podobnie jak k iedyś w
- Gdy byłam młooa
uwielbiałam
podróże.
Było t o
moj e hobby. Jeździłam na cygańskich warunkach, byle jakim samochodem, z masą produktów. Na wymianę 50 dolarów
dostawało się pozwolenie. Starczało na pieczywo, owoce i muzea. Poznałam całą Europę oatru

Chałupach.
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Nikt nie
DOKO°RCZENIE ZE STR. 1
prócz Norwegii,
Gre<:ji.
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dz.iwo,

O POCZĄTKACH
KARIERY
Urodziłam się we Lwowie, w
l!zasie wojny zostałam wywieziona w głąb ZSRR, z.nalazłam
się w T Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki jako fizylierka, zwykły żołnierz. Zorganizowano z rozkazu teatrzyk, zaloi:ył go Pasternak i Ważyk.
Wtedv nie mvślałam o karierze. \\'Yłuski,~ano z jednostek,
tych, którzv umieli śDiewać, ta-

ńczy<\ mówić . Przes7.liśmy cały
front . Potem zn~leżliśmy się w
Lorlzi. tam
nrzvjechał
Leon
:Srhiller i wtciy zdawaliśmy e-

gza•n!ny - ci z wojskowego tei>!rn
i
ci z poriziemnego
PTS'T'-u. Hyla w'<rócl nas Zofia
Mrozowska, Andrzej f,apicki. Z
dywiz~·jnego tPatrn oprórz n1'1ie
na scenę po5zly 3 osoby.

O TALENCIE
Nikt z nas nie wie, czy ma
predyspozycje czy nie. U nas
w szkole był Janusz Głowacki.
Przystojny chłopak, miał wa-

napis(]ł

„Króla Leara"

cznym ciocię Leonię w Prouście,
runki, ale po I roku został u w „:0,1etamorfozach" - Niobe i
sunięty. Miesiąc potem usłysza·
r,ucis.
łam go w radio jako krytyka.
Nie można nauczyć nikogo talentu, a sprawdzian czyichś moO AKTORACH
żliwości
jest
bardzo
trudny.
I
MARZENIACH
Ktoś
umie zdawać egzaminy,
ktoś inny nie potrafi. Jedni rozAktorzy są
odtwórcami, są
wijają się w wieku ' 17 albo 18
jak komiwojażerowie,
którzy
lat, ale często u aktorów
dojrzałym wieku budzą się nie: sprzedają szelki. Gramy to, co
nam proponują, a nie to co
ocze iwane możliwości.
'
Szkoła aktorqka uczy emisji • chcemy. Rzadko udaje się nam
wypowiedz·ieć coś od siebie, w
głosu, dykcji, ale nie jest nie•
chwili kiedy , chcemy to powiezbędna do bycia aktorem.
dzieć. Gdyby była taka rola„.
O tym często rozmawiałam z
O SWOICH ROLACH
Tadeuszem Łomnickim, że nikt
nie nanisał t~kiego „Króla LeNie miałam
w
filmie doara" dla kobiety, roli, która
brych ról, bo nie ma ról dla
mó·,vi coś o świecie. Sztuki kokobiet w pewnym wieku . Czę
biece najc1.ęśi'iei poświęcone są
sto odmawiam, bo są to role
mękzyi:nie, którego na srenie
sche1m1ty<'zne. Satysfa k<'i!l mianie ma ,\le nie są to sprawy
ł~m w babri w telewizvinym
un!\versalne.
film;e
„Gra" i z
roli w
Życie aktora poleila na mfl„Drzwi~ch w murze" St~nisla
rzeniu o roli, której nigdy nie
wa Różewicza,
grlzie grałam
zagra.
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T.uhiła"n

swoią

„Pols1,;ch dro'(arh"
)IT org~n~tern 1n nrosię

7"nr„la

up&rlam.
tej wystijpiła

n1"t.kę

że

nie
Zofia

i w roli
Mrozow8ka.
DnniPro w teatrze c1.lowi~k
snotvka się ciae;le' z czvmś nowym Teraz rr11m w Dr;imaty-

O „RÓ7.i\ .Tf'S'1' RÓŻĄ

J EST RÓŻĄ"

Mira Michałowska, pisarka i
tłumaczka literatury amerykań
skiej, spotkała mnie w tramwaju. Opowiadała o swoich
planach i o tym, że myśli nad

napisaniem monodramu o Gertrudzie Stein, której
książki
tłumaczyła.
„Chciałabym
powiedziała żeb)Ś ty to zagrała, ale ty się nie nadajesz,

ani fizycznie, ani psychicznie, do
tej roli". Już wysiadała, kiedy
dodała „Ale mam pomysł. Napiszę: to z pozycji Alicji Toklas".
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SPRAWIEDLIWOSCI
W

tym

zawodzie nie ma
Nie jest tak,
że im ktoś jest bardziej pracowity, to wygrywa. Może być
leń, a zdolny.
sprawiedliwości.

O KLĘS KACH
Największą klęską mojego ży
była clr11ga rola, ja ''~l grałam. Zelwerowicz obsadził mnie
w roli Doryny w „Swiętoszku"
I chciał żebym była frywolną
subretką sexy. Boże, jak ja się
Marzyłam, żeby
spektakl nie
Marzyłam
żeby
spektakl nie

cia

szedł,

Nie

nienawidziłam
można

tej

ab~olutnie

roli.
siebie

przeskoczyć.
Nie można grać
przeciwko sobie.
N otowała

Ewa MAZGAL

Ryszarda HANIN w jednej ze swoich ulubionych ról „Dobrym życiu" Iwana Bunina, 1981.

