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Z EXPRESSEM PRZY DPÓŁ CZARNEJ 

IRENAJUN 
~a yc aktorem? To tak, jakby 

Pani zapytała sportowca, co 
to znaczy „być sportowcem". 
Myślę, że odpowiedziałby po
dobnie, mało precyzyjnie i 

niezbyt odkrywczo: być w ogóle. Pra
cować z pasją, .nie odczuwając tego, 
że się tę pracę wykonuje. Tak, na 
pewno aktorstwo to zawód-hobby. 

Takli oto deklarację zło:iyła w roz· 
mowie z „Expressem" IRENA JUN, 
aktorka stołecznego „Studia". Wła§nle 
ten teatr stał się u progu sezonu go•· 
podarzem pierwszego Międzynarodowe· 
go Biennale Teatrów Amatorskich. 
Wśród prowadzących seminaryjne za· 
jęcia była też nasza ro-zm6wczynl. 

- To nie pierwszy Pani kontakt • 
amatorskim ruchem teatralnym ..• 

- O nie. Tak się jakoś składa, że 
od paru już lat sekunduję poczyna
niom entuzjastów teatru. Zapraszają 
mnie, a ja nie odmawiam Widocznie 
jesteśmy sobie wzajem potrrebni. 
Nie sposób przecież zamknąć się w 
tym, co należy ściśle do naszych obo
wiązków aktorskich. Na pojęcie tea
tru składa się tyle spraw, także spo
za kręgu profesjonalnego. Warto 
je obserwować. Myślę na et, że trze
ba. Amatorski teatr twor wiele c.\e
kawych dokonań - wsp nijmy stu
enckie czasy naszego „S u" czy ame

rykański „Bread and P ppet". 
- Czy tym razem o awlły się ta

lenty na miarę tu wspomnianych 
przez Panfil? 

- Trudno wyrokowa~ po pierwszych 
roboczych spotkaniach. Na pewno nie· 
zwyklt! cenna była dla nich możność 
spojrzenia z blis'<a na takie zjawisko, 
jakim jest plastyczny teatr Szajny. Goś
ciliśmy podczas Biennale ludzi jut rea
lizujących swoje .ambicje na scenach 
niezawodowych. W przeważającej mie
rze - mlodziet, hołdującą modzie na 
.,teatr ubogi", kopiowanie Grotowskie„ 
go, pracę nari sobą, koncentrację ro
dzącą myśl sceniczną. Pozostając z 
szacunkiem dlll tego typu idei myśle , 
że jest ona jeszcze daleka teatrowi. 
Moim zdaniem - teatr to przede wszys
tkim koncepcja. 

- Czy lylko taka, Jak u Szajny, 
panującego wszechwładnie nad teks
tem, sceną, aktorem? 

- Oczywiście, te nie, ale mii:dzy in· 
nymi. Wizja teatru Szajny jest w moim 
przekonaniu kon•ekwentna, rozszerza
jaca granice wyobraźni. Choćby nawet 
nie wszystkim bllska. ale Interesująca, 
jątrząca. pobudzająca d<> dyskusji, spo
rów. Powiem Pani otwarcie, jedyna 
rzecz, której nie potrafiłabym udźwig
nąć w teatrze, to nuda. Szajna nie jest 
nudny! 

- Skoro jesteśmy Jut przy teatrze 
tego twórcy: jest bezwzględny dla 
aktora, traktuje go - Jak to sh1 mó· 
ml - po macoszemu. 

- To prawda. Sytuacja aktora w 
teatrze Szajny jest mało efektowna, 
jeśli za podstawę sukcesu w naszym 
zawodzie przyjmujemy głośną roh:. 
popularność na-zwiSlta itp. Ale tri 
może jest to zasługą tego teatru, te 
odziera nas - aktorów, s kokieterii 
wobec siebie. 

- Czy z martt6 takłe1' 
- Z marzeń nie. Mam takie ste-

reotypowe marzenie - wielki\ rolie. 
Na przykład Fedra. Ale razem z 
Szajną I Czuję slę zwil\Zana z tł\ kon
cepcji\ teatru. Zresztl\ nie od czasów 
warszawskich. Grałam u Szajny 

teatrze nie udźwignęłabym nudy •.• 
Fot. A, Szarkowsld 

jeszcze w Nowej Hucie, w jego głoś
nych inscenizacjach „Pustego pola" 
Hołuja i w „Zamku" Kafkl. 

- Czy był to Pani debiut? 
- Nie, po krakowskiej PWST wę-

drowałam od Sosnowca do Kielc, do
piero potem była Nowa Huta i War
szawa. 

- Jakle role • tego okresu „wę
rownego" wpisałaby Pani pod hu
łem: dorobek? 

- Tytułowe w „Balladynie", „Itl
genil w Taurydzie" reżyserowanej 
przez I. Cywińsklł, „Mirandolinę" 
(reż. I. Babel), Joannę D'Arc w „Sko
wronku" Anouilha w reż. Husakow
skiego, „Księżniczkę na opak wywró
coną" Calderona. 

- OmlJa Pani ło, eo mote przypl
sad sobie. Myślę o monodramach. 

- Bardzo lnterffUję 1ię Teatrami 
.Jednego Aktora 1 1ama uprawiam tę 
formę tutru. Uprzedzaj11c Pani pyta
nie powiem od razu. te to salntereao
wanie nie wyroslo s jakiego• niedo
sytu aktorskiego członka zespołu „Stu
dio„. Ale aktor ma czaaami więcej do 
powled;ienla nl:t to, do czego jelit an
gatowany. Monodram pozwala mu na 
zrealizowanie tych pragntetl, a jedno
cześnie na jakleł wadzenie Ilię z n• 
mym sob11, często bardzo pcywatne. 
Poprzez tekst, którym czuje aię urze
czony, temat, który chciałby poruazyć. 
Dla zupełnie odmlermych powodów 
zrealizowałam „Bal u Salomona" I 
„Czarowntce" - pokazuj11ce typ ludo
wej wyobratnt. 

- Ostatnio podjęła Ile Pani takle 
roli scenarzysty. 

- Tak, na ,;Warszawskiej Jesieni 
Poezji" przygotowaliśmy widowisko 
poetyckie do tekstów Garcii LOrki w 
moim opracowaniu. Interuuje mnie 
relacja teatr - poezja. 

- A film, a telewlzJa1' 
- Nie widzę siebie w rolt lll1ttoir-, 

kl uginającej się pod nawałem pr 
pozycji, takte nie w atmosferze 1 
ceau. Co nie znaczy, te jestem 
czennłkiem w tym zawodzie. T 
robię zajmuje mnie niemal hes 
ty 1 tak właśnie rozumiena 
„być aktorem". 
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