
Jl noosobowv Teatr 
Ireny Jun 

Z cyklu Teatr Nltjlepszy lf po- I in Beckett's" poświęcono jej cały 1 · W naj?liższyc~ moich p~~ach 
mdskim Centrum Kultury rozdział. W kraju zaistniała przede ie~t p~zJa L~śmiana. w :we1"SJl 1!'-Ó
Zamek nieliczni widzowie mieli'. wszystkim w Teatrze Studio w Wa- WtOne.J (to mOJa rola) t śpiewane.J (w 

wykonaniu Elżbiety Wojnowskiej, 
do muzyki Zygmunt~ Konieci-
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wany byl w Muzeum Literatury 

I w Warszawie. Premiera również 

I 

odbędzie się w Warszawie, a póź-
o~ę podsiwiać Irenę Jun w jej I rszawie. Znany jest także jej Jedno- niej w Wiedniu. 
J oosobowym Teatrze Poezji. osobowy Teatr Poezji, z którym _ Kiedy :r.obaczymy Panią pono-
, J!e~a Jun jest znaną - także na występuje nie tylko w Muzeum Li- wnle w Poznaniu? 

cie - a,kt~r~ą !>e.cket~~k~„ . ~eratury .w Warsza~ie, ~e w kraju - Pan Henryk D. ąbrowski nama-
amerykanskieJ ks1ązce~me i .~a gr~1cą; ostatruo m.1:11 .. w Aust- wia mnie na ponowną wizytę w po

ru, na Litwie, w Moskwie l Londy- znańskim Zamku, właśnie 
nie. W poznańskim Zamku wystą- z ,Baczyńskim". Azatem-dozoba
piła w niezwykle ciekawej inter- c~enial Rozmawiała 
pretacji poezji Wisławy Szymbors- MAŁGORZATA DERWICH 
kiej . EP - P. Ratajczak 

- Co inspiruje Panią do wyboru 
repertuaru Jednoosobowego Te
atru? 

- Jest to jakaś tajemnica, tkwiąca 
we mnie, że wybieram właśnie tę, 
a nie inną literaturę. Musi to być 
jednak tekst, w którym mogę wyra
zić siebie. Powinien to być także 
pewien punkt widzenia, który wi
downia może ze mną podzielić. To 
dzielenie się jest dla mnie najważ
niejsze w spotkaniach z publi
cznością. 

Poezja Wislawy Szymborskiej 
jest niebywale „ludzka". Tworzy ;ą 
kobieta myśląca; jej stopień samo
dzielności przemyśleń, mogłaby 
nas chronić przed przemijaniem. 

- Dlaczego stworzyła Pani Jed
noosobowy Teatr? 

- Jestem spragniona teatru. Wy
stępowanie razem w teatrze - to dla 
mnie jeszcze za malo. Dlatego po
wstał mój Jednoosobowy Teatr. 

- W Londynie wystąpiła Pani 
z córką ... 

- Tak. Byly to ,,Dwie milości" K . 
. Baczyńskiego. Moja 20-letnia có

rka, studentka Akademii Muzy
cznej w Warszawie, gra w nim na 
skrzypcach utwory Grażyny ce
wicz oraz melodie z r 
Ewy Demarczyk. 


