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Irena 
I rena Jun - aktorka Teatru LUd<>

wego w Nowej Hucie - zbliża sit; 
do 20-lecla swojej działalności arty· 

stycznej. Widzom znana jest także ja
ko laureatka OgólnoJ.>olskich Festlw11ll 
Teatrów Jedne.l[o Aktora, odtwórczyni 
wielu ról w spektaklach telewizyjnych 
i radiowych, reżyser, scenarzystka i 
działaczka społeczna odznaczol"la Srebr
nym Krzyżem Zasługi. Kieruje też jed
nym z najlepszych teatrów amatorskich 
młodzieży szkolnej w kra.ju. Ni&dy nie 
występowała w f!lmle. 

- Dlaczego? 
- Zaproponowano ml zdjęcia próbne 

tuż • po ukończeniu szkoły, pojechałam 
l okazało się, te nie chodzi Im o twarz 
charakterystyczną, ale o piękną, młodą 

d:tiewczynę - taką, jaką znali mnie ze 
zdjęcia zrobionego przez Nasierowską ... 
Nie było to dla mnie najmilsze doświad
czenie i przy następnej propozycji zre
zygnowałam sama, uważając - chyba 
słusznie - że aktor może wyrażać z110-
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~ na konkretną rolę, o której coś wie, 
ale nie na próbne Zdjęćl:a. Nigdy prze
cież nie wiadomo, 'co się za nimi kry
te. No a potem, to już „normalnie": nie 
mieszkam w żadnym z fllmowych 
miast, tylko w Krakowie, a Wlt;c prali:· 
tycznie dla filmu nie istniej«;. 

- Czy chodzqc do kina, nie zdarm łłC 
Pant odczuwać czegoi w todzaju *atu 
z powodu straconej szanayr 

- Raczej tak. Oczywiście, nie katdo
razowo, a tylko wtedy, gdy wydaje ml 
się, te byłaby to rola dla mnie. Nie jest 
to zresztą żal, ale niedosyt: uważam, 
lż każdy aktor powinien choć raz s 
bować „przemówić" językiem fi 
wym, sprawdzić samego siebie. Tałt 

mo - samodzielnie reżyserować. 

- Właśnie . Retyserowala Pant - z u• 
~m sukcesem „Battadę wtgll!Jn " 
Brylla. Skutkiem sq proJ)'O%yl!je re~ 
rli podobn11ch widowisk z B11dgoncz 

"' 

Szczecina ł wrocławakle.1 op41retkl. A 
korz11śct1 

- Wzrosły moje wymaaania, zarówno 
wobec reżysera, który mn11 kieruje, jak 
I - co sobie bardziej cenię - wobec sa
mej siebie. 

- Obecnie równolegle gra Pani Mlran
doUnę, Konatancję w „Królu Janie", 
prz11gotowuje atę do głównej roli w 
„Kalątnlczce na opak wywróconej" Cal
derona, retyseruje Pani apektakl w Tea· 
trze „STU" I prowadzi Mlodzletowq 
Eatradę Poet11ckq w Nowej Hucie. Czy 
takle pomleazanle obowlqzków I •11tua
cjt odpowiada Pant jako aktorce? 

- Ależ oczywiście! Każdy aktor ma
rzy o takiej sytuacji. A uzupełniając: 

przygotowuję się także do kolejnego 
występu w Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu 
I piszę scenariusz do poetycklego wido
wiska - już nie swoje&o. 

- Jak w takim razie jeat z owvm rla
wetnym „prze:tywanlem" przez aktora 
rót, które odtwarza, cz11 to t11tko wy
my111 

- Nie. Z tym, że nie „przeżywa się" 

podczas spektakli, lecz zapoznając się 

z rol11. To są zresztą sprawy sprzężone: 
aby mieć do czegoś należyty dystans, 
trzeba to najpierw mocno przeżyć, a 
jut później, po odnalezieniu właściwego 
„języka technicznego", można to me
chanlcznle I dobrze odtwarzać na scenie. 

- Feattwate wroclaw1kle rtajq atę Pa
nt specjalnośclq ... 

- ... o Ile „specjalność" jest tu dob
rze utytym słowem, to moją specjalnoś
ci" jest poezja, widowiska poetyckie. 

- Dwukrotnie zdob11!a Pani drugie 
mlejace na wroclawaktm feattwatu a w 
ub. roku otrz11mala Pant nagrodę spe
cjatnq „Ptwntc11 Swldntcklej". Inne au
kcesy? 

- Przede wszystkim - Młodzietowa 
Estrada Poetycka w Nowej Hucie, którą 
prowadzę od 1962 roku. Mam tam mło
dzlet ze szkół średnich wszystkich ty
pów. Za sukces uważam wprowadzenie 
tej młodzieży w konwencję czegoś po
średniego między poezj11 a teatrem, cze
goś, co jest czymś więcej, niż zwykl11 
recytacj", a mniej - niż widowisko 
teatralne. Myślę, że to jest główną przy
czyn" Ich sukcesów: pierwsze miejsca 
na o&ólnopolsklch festiwalach - Tea
trów Poezji Gałczyńskiego w Szczecinie 
(1965 r.), Teatrów Amatorskich w No
wej Hucie (1966 r.) Poezji Rosyjskiej I 
Radzieckiej w Poznaniu (1967 r.), oraz 
Teatrów Poezji w 1969 roku. 

- Jakle aq Zoay Pani „aktorów''? 
- Na około dwudziestu, którzy Ili: 

przewinęli terech poszło do szkoły ak-
torskiej, jedna z dzlewcz"t - wsty 
Sit; przy awać - jest moj'ł··· koleża " 
w teatr e. Nie mogę się nadziwić: 
raj z arcz'ł na ramieniu 

óby amatorskiego 
;; •Sak i:b si~ stało? 
osmawlał: MACIEJ 

.• „' .... 


