
r .ena Jun: 
Mam stale poczucie 
upływającego czasu 
Nazwisko treny Jun - 1ktorkl warnawskleio Teatru „Stu.; 

dlo" przywykllłmy kojarzyć tobl• z monodramem. Klasyfika· 
cja to do~ przewrotna - bowiem Irena Jun ma na swoim 
koncie orromny rejHtr lllekw@stlooowanych osiącnięć aktor
•kicb: 1łówne role w •. Snle aoey letniej"„ "Witkacym". „Guiru. 
tierze", ,,Replice'', „Cervantecle". ,,Majakowskim'', „Kto ah1 
boi Wir1inlł Woolf" (Marta w teatrzf! bydgoskim). tytułowe w 
.,Skowronku", „Ificenll w Taurydzie" . . ,Mirandolinie", „Smier
cl na 1ruazy" I wielu Innych spektaklach. A jednak dorobek 
ten - dopiero wrlZ z piQrenkarską dzlałalnoścllt w dziedzinie 
monodramu - stWorz~ może pełny portret aktorki, znanej 
także w Tonmlu jako Interpretatorki niezapomnianych „Pasto
rałek polskich", „Sonaty księżycowej". ,,Czarownic", „Balu 11 

Salomona". lrena Jun towarzyszy równlet - prawie od po
czittku - Featlwalom Te1t.ru Jedneco Aktora - jako twórca 
I jako juror kolejnych OFTJA, 

- l'tlaClleire 1 aktorsy 
monodramy! 

rvblą kronlkaob teatru snalet6 mol-

- Pewnie dlateco, ie mają 
do powiedzienia więcej, niż poz
wala im 11a to macierzysty 
teatr. 

- 1 łe jl!lt - Twoim 1ada-
11iem - rqulaf 

- Tak, Jełll nie będziemy 
m6wlć o chałturach. Zresztą -

zł)' aktor ma prawo zrealizo
wać spektakl teatru jednego 
aktora, byleby motywem nie 
była dla nle10 wyłącmla chęć 
zysku. , 

- Wielu aktor6w - nawet 
wyblłnycb odłernuJe się 
jednak oCI monodramu-

- Jest to dyscyplina bardzo 
trudna, nowy rodzaj sztuki 
scenicznej, zapomnia
nej w doble wszech
obecnego w poprzed
nich latach tea
tru reżyser1-ln1<;enl
zatora. Wymaca oni 
pełnej dojrzałołcl ak
torskiej - nie tylko 
warsztatowej, ale 
tak.że tej zwyczajnej 
- ludzkiej. sprawdza
jącej aię wyborem 
tekstu I łrodków wy
razu. Myłlę, Iż jest w 
monodramie szansa 
dla odrodzenia się 
prawdziwej sztuki 
'lktorskiej, z całym 

bogactwem I różno
rodnością jej warsz
tatu. o której upad
ku tyle się ostatnio 
mówi. Powodów takiego 

rzeczy jest kil-
ka. Najistotniejszym wy-
daje ml aię ten, Iż niewielu 
wybitnych reżyserów kieruje 
swoją Inwencję I uwacę na 

ac41 li aktorem. Tworzy się 
ięc rodzaj błędneco koła -

aktorzy (szczególnie młodzi) nie 
~ liczyć \la pomoc reżysera, 
a I rf!żyser, z:ainteresowany 
przede wszystkim formalnym 
pomysłem widowiska, nie po
trafi 1ię wesprzeć Ila aktorach, 
nie szuka u nieb zrozumienia 
dla swojej koncepcji. A prze
cież np. młody Inscenizator 

głby. przy takiej współpracy 
iele skorzystać. 
- M6wl się csęsto, łe p0 mo

nedramy 1lęcają aktony nie 
wykorsystywanl pnes teatr. 
Dl•csero więc takie •spektakle 
robi Irena .Jun, aktorka, która 
nie nars.ka chyba na niedosyt 
wlelklcb r61T 

- Po prostu - z zachłanno
icl na teatr. Mam stałe poczu
cie upłJ;wająceio czasu, wydaje 
ml 1ię, te aktor musi się wy
kreować aam, w dodatku jak 
najszybciej. Nie umiem czekać 
l choćbym dostawała dwa razy 
tyle ról w teatrze czy np. w 
telewizji, zawsze jeszcze stara
łabym się uoblć co6 dla siebie, 
własnymi dzlecięcioma palcami. 
= · ,rzę w rzemiosło, wiem że 

najbardziej liczy się to, co czło
wiek z.robl .urn. Mim wtedy 
radość WY'!lalazcy. l czuję się 
nim, odkrywając np. dobry 
te kat. 

Prawie każdy aktor przeży. 

wa taki moment. kiedy przy
chodzi do nieco cbęć usamo
dzielnienia się, wyjicla poza 
ramy teatru - choćby w ocra
niczonym zakresie. Na ogół ob
jawia się to pr6b11 reżyserowa-
11la spektakli. U mnie objawi
ło się pr11nleniem wyreżysero
wania sl e b Ie. 

- Chyba al• tylko, skoro w 

na sp•ktakle podpisane - r•· 
zyserowała lrena Jun ••• 

- Więc dobrze. Chciałabym 
także reżyserować Innych. Alt 
boję się tego przejścia na dl"'.t• 
gą stronę rampy, cdyż morło
by to oznaczać rezycnację z ak
torstwa. Pomysły aktora 1ą 
przecież często wynikiem atmo
sfery, chwili, reżyser natomiut 
musi mieć wszystko przemyśla
ne. Boję się więc, ie utraciła
bym to, co dla aktora najważ
niejsze - tywiołowość. A jut 
na pewno 11le umiałabym łą

czyć tych dwóch dz.iedzln w 
jedno. 

- WraeaJąo ras Jeszcse do 
monodramów: prawie wszystkie 

TwoJe spektakle opartf! są na 
tworzywie poetyckim. . Czyt. 
by była to reakcja na pracę 
w teatrze Szajny, w którym 
nie słowo, ale wi1ja plastyesna 
Jest najważniejszym elementem 
widowiska? 

- Nie chciałabym teco tak 
Interpretować. Wydaje ml się, 
że najlepsze widowiska Jlnefa 
Szajny są w istocie swej -
właśnie poetyckie, opartf! na 
skrócie myślowym, na metafo
rze. JIT- tomiast z całą pewnołcią 
- to, co robię, pozostaje w 
opozycji do XIX-wiecznego 
modelu teatru. Nie lubię mieez
czańskiego teatru, filmu, litera
tury. T - na szczęści@ - pra
wie wcale co nie znam. Poza 
pierwszymi lataml na scenie 
zawsze grałam w teatrach nie
tradycyjnych. Zaczęło się to w 
Nowej Hucie, za czasów praw
dziwego rozkwitu tej sceny, 
gdy reżyserowali tam: Sku
szanka, Krasowskl, Lidia Zam
kow. Tam też spotkałam li• z 
JóŻefem Szajną i tam zaczęłam 
doceniać rolę plastyki w teatrze 
- plastyki wldz.ianej nie jako 
dekorac;a, ale jako element or
ganizujący Ideę teatru i przed
stawienia. Wywarło to orromny 
wpływ na ukształtowanie mo
jej obecnej wizji teatru, w któ
rej plastyka jest ważnym part-
11erem aktora, autora I widza. 

- Czy uwatasa •lę H c1ło
wieka całkowicie pochłonlętero 
teatrem? 

- Chyba nie, jako te stale 
się poza ten macierzysty teatr 
wychylam. Tyle, że są to 
działania pokrewnf!. Bardzo lu
bię pracę z: młodzieżą - inte
resują mnie recytatorzy, arna• 
torskie teatry. Bardzo waż.n1 
jest także dom I córka Marysia. 
Jej wycqowywanie jest dla 
mnie rzeczą pasjonującą. 

- Co poradziłabyś aktorowł. 
który . postanowił sprawdzl6 1i11t 
w monodramie, stanąć sam, be1 
szłafatu środków, przed publi
c1nołcią? 

- Zeby poszukał ważnego te
matu, wywiedzionego z dobrej, 
mądrej literatury. I jeszcze -
by to, co chce publiczności po
wiedzieć. było mu naprawdę 
potrzebne. Więcej - nieodzo1'
ne. Srodki aktorskie, teatralne, 
będą wtedy sprawą · wt6rn11, 
narodzą się same podczas pra
cy nad tekstem. 
Rozmawiała: J, OLERADZU 
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