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Tuż przed świętami przeprowadziliśmy wśród przypadkowych widzów kinowych i telewizyjnych mini-ankietę, której celem było wyło
nienie najpopularniejszej pary aktorskiej minionego roku. Któregoś
dnia po prostu zadaliśmy to samo pytanie: jakie role filmowe czy
telewizyjne utkwiły pani (panu) najbardziej w pamięcił Jak już informowaliśmy w numerze świątecznym, bezapelacyjnymi zwycięzcami naszego konkursu zostali: HENRYK BĄK (dyrektor - „Ja ci załatwię"
w „Uszczelce" i RYSZARDA HANIN (matka z „Gry" w seńalu „Najważniejszy dzie ń życia"). Wywiad z Henrykiem Bąkiem zamieściliśmy
już wcześ niej , dziś nasza relacja z rozmowy z Ryszardą Hanin.

Ryszarda H anln.
Foto : z . Nasierowska

dbać o

Aktorkd w domu
B1ale lc lany, białe zasl<>n11, blalu futrzak
na podłodze i mnóstwo pięknych drobiazgów: mosiężne i miedziane motdzlerze, talerze. dzbany. srebrny samowar i piękny
antyczny
zegar.
N i etrudno zga.dnąć,
iż
Ryszarda Han i n bardzo lubi ladne przedmioty i b!aly kolor„. l k i edy tak stedZtmy
I rozmawiamy I patrzę
na panią domu
ubramą
w „prywatny•·
sweter I spodn ie,
niezmierni e trudno odnaleź ć m i w j ej twa·
rzy rysy tamtej, matki z telewlzyjnej „Gry".
Co to znaczy aktorstwn ·1jw l ęks z l!{l0 ka·
llbru, co to znaczu tran s
.nacja tak zu.pel-

na .. .

Pani Ryszarda mówi, Iż trochę boi się ról,
rwiązano jej naawi.sko: „ma,tcz ynych", „ wi.ejskich" , gdy;t rwyk!e wiąże się
z tym pewien rodzaj zaszufladkowania . A l e
gdy otrzymała scenariusz .,Gry" podobała
jej się bezpreteiujonalność tej opowiastki I
żartobliwy
ton relacji.
Ju;t w pierwszym
czytaniu tę postać „zobaczyła" I byla aama
ciekawa oo będZle mo;tna na tej partyturze
zagrać„. Podobały mi się cechy tej l«>bie·
ty - mów!. Wtedztała.m, że trzeba w tej ro·
!I pokazać ! godność I mądrość I chytrość„ .
Na planie filmowym bylo wiele tmprowlzacji. Chodziło o język, którym posluglwala
się bohaterka teby brzmiał potocrnie !
„ludowo" ale bez przesady, o sposób bycia.
Bo przecież to jest kobieta ju;t przetraiu·
ponowtl'na na grunt miejski, już Inna , ale
zachowująca
podstawowe
cechy kob iety
wiejskiej.
l Ryszarda Ha.ntn opowiada o trudmotciach zwłaszcza tej sceny, gdy musiała cal·
kowic le Improwizować. Sceny w kabinie, w
której „własnymi sl-Owamt" opowiada trelć
mi.tów greckich. To bylo wielkie ntebezple·
czeństwo. gdyż aut:>r scenariusza nie napisał tekstu. Trzeba bulo starać ste o pewne
prawdopodobieństwo opowieści
a zarazem

z którymi

to, aby tego ni • „przf!fajrt01JXLć".
Ryszarda Hani n zglost!a tu wlasną propozyI wybrnęła z u; sceny zwycięsko.

Pedagog

cję

musi być muzykalny na wszyatkle
mowy, musi -mieć ;e w uchu pani Ryszarda. To pozwa.la bardzo
„złapać" potem gwarę, ta1'gon, n ie
trudności językowych, które tak bar·

Aktor
rodzaje
tw i erozl
sz.vbko
m leć

ctzo

Odwracają uwagę.

Przypom inam, te po roli w „Grze" jakil
recenzent napisał, U pani Hanln za.grała
matkę tak. jak by nic innego w .tyciu nie
robiła, tylko
sprząta.la,
zamiata.la,
myla
okna ltd. Pant Hanln 1ię uśmiecha : to nlP
ta~ moż11a czegoA nigdy nie robić I trzeba się tego ooszukać w sobie, I to na pl.a·
'I.le cz11 na scenie zrobić. a nade wuysbko
aktor nie musi się bać •kshtbtcjontzmu.„
Tak sfę zlożylo, .te niedawno w tełewlzjf
oglądaliśmy „Mój program na antenie"
z
Ryszl1rdq Hanin. To byto nagr l1ne bardzo
dawno temu mówi - ale telewizja ma
zwyczaj prezentować kitka pozycji z
•amym aktorem w krótkim czasie, p rzez co
widzowie ma.ją go na. pewien czaa absolutn ie doić„.

tvm

w p.rzypa.dk'.1 U!go programu nl• ma ()bawy . Ryszarda Hanin zaprezen t()wala w nim
aktorrstwo z.upzlnle Inneg o typu . To byly
równiet osobliwe studia kob iecości, o bnatające jakby poszczególne WMstwy
psychiki
k obiecej, tio byl<> a·ktorstwo nie stroniące od
drastycznych t r odków wyr azu, prezentuj ące
n iezmiernie bogaty wa r utat.
N ie u.lega wątpllwolcl, .te Ryszarda H anln
ma w polskim aktorstwie miejsce wyj ą tko·
we, jelll lei.zie o portretowanie kobiecej nat ury, stlnych emocj.cmalnych przeż11ć . nlerozerwalnte zwlą?:anych z postaci ą k()b l ety I
problemów. które wiążą się z jej egzysten·
r Ja. Cz11ż trz<'ba przypomnieć sprzed kl!ku
lat clU>ćby znakomitą rolę w „Nlespodrtance" Roztworowskiego I Inne r ole w d r ama·
tach .•Poleczn.,ch? A zupeł nie od mienną
w „Radosnych dnlac h" Secke1'ta1

Prezentacja sylwetki twórczej
Ryszardy
Ha.ni n bylaby niepełna, gdyby n i e ws.p omn i eć o tym, tż ;est jedną z najwyb i tni ej·
szych naszych recytatorek. Dziś , gdy tak
niewiele ml.odzlety aktorskiej umie mówlc
pięk.nle wiersz, gdy na palcach jednej rękl
mo;tna policzyć aktorów z.nakomicle dają·
cych. sobie radę w tej dz iedzi nie, jest to
wa,rtość niepowszednia I n i ezwykła.
P roszę pani m&wl Ryszarda Hani.n gdy wybitna a.ktorka Zofia Malynlcz przygotowuje niewi elki recltal złożony z tekstów
poetyckich Norwida czy
Kochanowskiego
pra.cuje na.d nim dosl<>wle rok. Bo katdy
wlersa to odręl>na rola, to kreacja wymagająca rupelnle odmiennych środków
wyrazu. A przecież Interpretacja wiersza nie
ma.te mieć ntc wspólonego z „za.graniem się".
trzeba umieć prezentować wiersz w
ta·k i
s posób, aby wydobywać
wszystkie
jego
znaczenia, wszy.stkle niedopowiedzeni a„. Dlatego od pewnego cza.su wolę nawet czytać
wier aze niż je recytować z pamięci , aby
siebie .pozostawiać calkowlcte na boku.
A le żeby w ogóle mówić wiersz, trzeba.
bezwzględnie kochać poez;ę.„

P a.ni Ryszarda jest wykladcwcą w Wy.tsze1 Szl«>le Teatralnej w Warszawie . Kiedy
mówię o tym, l.t obecnej młodzieży daleko
d o tej umiejętności recytacji, którą reprezentuje średnia I najstarsza generacja polskich aktor ów, ar tystka uśmiecha się: Prosz ę pani. mlodzleż nie ma po prostu okazji
cf.o nieustannego ćwlcz"nla s i ę w mówieniu.
To tak jak z komedią bulwarową. trzeba w
niej niezmiernie dużo grać, aby poznać ten

styl...
I osta.tnle pytanie: w czym zobaczymy
panią najszybciej? W ro!! niani w przedsta·
wleniu
„Romea I
Ju!ll"
reżyserowanvm
p r zez J. G ruzę. W rolach mlod11ch wystąp i ą:
B . A damek I K. Kolberger.
A więc do zobaczenia.„
M A l..GORZATA

