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Ryszarda Hani n
bardzo zabawny. W ukole teatralnej ,.Irkucką hiatorłę" Arbuzowa wystawiliśmy ze 1tudentamł IV roku w formie mu1łcolu; oczywUcłe na miarę nauuch możliwości. Spektakl cieIZt/ rię 1ympatiq widzów, a
na.m roboto nad nłm dala wiele przyjemności. Prof. Jerzt1
Hrt/filewteckl
goezczqc
no
prz„<i:;tawleniu tartobliwte nazwał ~ w rozmowie z uczniami „Ea.1t Słde Storu".
Słyszałem,
że interesuje
także teatrem amator-

•I•
Pani
sklm?

Ryszardę Hanin oglądamy obecnie w ·n owym filmie Stanl1ława Różewicza
,,Drzwi w
murze", w którym gra psychicznie chorą,
dokuczliwą
dla
otoczenia kobietę.
Niedawno
widzieliśmy tę aktorkę w telewizyjnej adaptacji opowiadania Iwaszkiewicza „Młyn nad
Lutynią", &dzle odtwarzała energiczną
iospod;rnlę
zdol.n4

pokierować

postępowaniem

domowników. W przedostatniej
polskiej
premierze filmowej
„Ciemnej rzece" zagrała zahukaną wiejską kobietę, z ust
której nie pada podczas akcji
ani jedno słowo.
Rozmaitość
ról. jak widać duża.
O tej ostatniej aktorka mówi
najchętniej:

Postać ma.tkł Zenka nłe
ma. specjalnej funkcji dramaturgiczne;. W filmie b.11la potrzebna ja.ko „kolor" do
tworzenia. na.stroju. Zgodnie ze
scenariuszem mia.lam mówić,
a.le za. zgodq reżysera. zrezygnowa.la.m z tego. Milczenie wuda.wa.lo mi się wymowniejsze,
bardziej określało charakter tej
kobiety. A koledzy nawet żar
towali sobie ze mnie, twierdzqc,
że
dorabiam „ideologię",
bo
nie chce mi aię pracować nad
postsunchronami.

Dawno nie oglądaliśmy
Pani w nowej premierze teatralnej?
Rzeczuwiścłe. Ostatnia to
,,Na
czworaka.eh"
Tadeusza.
W repertuarze Teatru Dramatycznego. Teraz jeatem już w trakcie prób „Slubu" Gombrowicza w reżyserii
Jerzego Jarockiego. W filmie
gra.m Za.rneckq w „Nocach ł
dniach" ł biorę udział w komediowym filmie telewiz11jn11m
„Najważniejszy dzień w jej ży
ciu", reżyserii Andrzeja Konica. Scenariusz wydaje mi atę
Różewicza..

- Zdarzało ml 1łę nieraz ucuatniczyć w pro.cach jury ama.tonkłch konkursów recytatorskich.
Często
za.ska.kiwała
mnie zupełna. odmienność, świe
iojć
interpretacji
niekt6r11ch
utworów poatyckich; mimo ie
wczdnieJ lluuala.m Je w róż
nt1ch 1nakomitych wykonaniach
oraz wydawało mł lit,
rama wtem o nłch wiele,

n

Czy na konie. mogłaby
Pani ostrzec ~. maj21~ aktorskie pła.ny młodzież przed błtt
daml, pomyłkami w przyszłej,
niełatwej pracy?
- Nłe. Sami Je popełnłam11
do późnej sto.rości. To gorzki,
ciężki wbrew pozorom zawód.
Nie wolno przygotowuwać do
nłego w inkubatorze.
Tu na
„azczęicie" nie ma gotowuch

recept.
Nia pozbywa.mu rit
kompleksót.0 do końca życła.
Jedno tylko może nam zapewnłć czuste aumłenłe wobec 1iebł1 ł widza poczucie rzetelne; robottJ w 1to1unku do każd1go, najskromniejszego a.wet
aktorakłago aadanła..
rię, że powłnnłfimt1
prz.t11złym kolegom w

udaje
lod11m,
ja.ć szacunek dla robotu, a nłe tylko
dla 1ukce1u.
J. Pła.a.)
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