
Rozmowy pn:y pół·czarnei 

~i~Na trzech frontach sztuki 
D 11i11łalno6e artyatyc11na 

IRENY .JUN aktorki 
Teatru Lndowe10, to nie tyl_ 
ko •cena, na któreJ odnoto
wała Jut ponad H premier. 
Tyle "" Teatrze Ludowym -
a wc1ehieJ? 

- Po skończonych studiach 
w krakowskleJ WyższeJ Szko
le Teatralnej srałam trzy la
ta w Kielcach, a następnie w 
r. 1163 trafiłam do NoweJ nu
ty. 

- I pozosttila Pani wierna 
Mr6wno Teatrowi jak i dziel
nie11? 

- Tak. CsuJę się bardzo 
lłWl11:11ana 11 Now11 Hut11 wid. 
nie przes teatr - ten aawodo· 
wy I amatorski. który od kil
ku lat prowadzę w Zl\kla· 
dowym Domu Kultury Huty 
Im. Lenina. 

- Ociywiśele, kaidy •ly· 
ual o Estra1.zie Poetyckiej 

ZDK. Jej dzfalalnoić I efekty 
pracy wyszły daleko J>OZa 
granice Nowej Huty. Oatatni 
1ukce1 tepo zespo!u to .•. 

. •• pierwsze miejsce w 0161° 
nopolsklm Featlwalu Teatrów 
PoezJI w Poznaniu I nagroda 
dla całego zeapolu - wyjazd 
do zwl11zku Radzlecklelfo. 

- Zespól, któru Pani pro
wadzi, ma na sw11m cie 
więcej festiwalowych zwy• 
ci,stU' ... 

- Tak. Popnedni nau pro. 
1ram p~. „Kiedy ~nów będę 
mal)·", pojwięcony pami~cl 
Korczaka, ui&yakal r6wnld l 
naarodę na 01ólnopolsklm 
Fdtł1'"alu K ulturalaym Zwią
zków zawOdowyc~'· 

- Teatr I zespól absorbują 
Pani wi~le czasu. Dwa jron· 
ty sztuki - a przecież je't 
;„u.cze jeden, na którym ró· 
wnie.t zapi1aia Pani swój o-

1oblltt1 1ukce1: Teatr Jedne• 
go Aktora. 

- „Sonata kslętycowa" 
montat poezji i;reckiej .J. Rit· 
so1a I J. Seferiaa, z którym 
ucze1tnicitytam w o&ólno• 

polskim przei;Iądzle, to na 
ra21e Jedyny opracowany w 
tym •gatunku spektakl. 

- A plany? 
- Chciałabym przede wszyst. 

kim przygotować montaż poe
zji' Baczyńskiego z ilustracją 
muzyczną Zygmunta Koniecz
nego I przybliłyć tę piękną I 
bohatersk'I postać tragicznie 
zmarłego poety do nasz"eJ mln• 
dzlety. Myłlę równid o 1ce. 
nie poezji współczesnej w Jed· 
nym z krakowskich pawllo• 
nów sztuki. Mote się uda. 

- A zatem i ycz71my powo
dzenia i dziękujemt/ ?a roz-
mowę. Rozmawia!: 

A. ŻARNOWSKI 

Ze zbłórow 


