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LUBIĘ 

·niekonwenc jonalność.„ 

Irena Jun w IC'enle zbłOt'O'fNj w pned.........,. ,.ll!IM'JiRIUM BUn"()• W. Maj~owtlde
so. wystawionym w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie w 1965 „ w rety.eril Józefa 
Sz.ajny. 

l'ot. Archiwum 

Droga artystyczna Ireny Jun, czołowej aktort1 warnawskiego Teatru 
Studio wiodla, po ukończeniu PWST w Krakowie, przez teatry: Za
głębia w Sosnowcu, im. Żeromskiego w Kielcach, Ludowy w Nowej 
Hucie - do Warszawy. Pięciokrotna laureatka ogólnopolskich Festi
wali Teatrów Jednego Aktora, artystka jest również reżyserem i ace
narzystą. 

- WystępuJe p&lll w 'l'eałrH lhcfte w 
Warszawie, &ea&ru cłołnym, ale nie air 
&orskim. Co pani- w nim pa1jonujeT 

- Nłe potrafłę da~ jednoznac.1nej odpowł•· 
tzł na to p11tanle. Po proatu nudzłlabvm lit 
w lnn11m, tradvcvjn11m t•atru. J, Szajna 
pTZyzwuczaja do rzecz11 nlekonw•ncjonal
nych, co wciąga a1Ctora. To wcale zreutq nie
łatwe grac! w teatrze Szajnv, a jestem 1 nim 
zwlą%ana od dawna. Nie przvgotowuje do te
go szkola, trzeba znaleźć w sobie w!aiclw• 
predyspozycje. Jest to teatr, którv fascvnu;e, 
wymaga pokory, braku kokieterii, gdyt wla· 
domo, te aktor Jest w nim tylko jednvm I 
elementów plastycznej wizji J. Szajn11. Trn
l:n byc! gotowym do ape!nłenla rótnvch 1a

da1' w aenałe p1ychlc.inym I fizyc.1n11m. 

- Csy nie marzy 11anl • wlelkleJ ron, 
rl'ała pani pr'llecld cłówn, roh1 w „Ulce• 
nil w Taurydzie", .Joanny D'Aro w ,..Sko
wronku", Frledy w „Zamku"T 

- Marzę o dute; rQli, 111e r6wnld I • ty,.., 
11by ją zagrać w teatrze SzaJn11. Czuję •Ił 
bardzo związana z tym teatrem I nie wy
obrażam sobie 1lebie na Innej 1ctnle. 211jf 
nadzieją, te w teatrze, który tak wysoko te• 
ni ę, będę mlala okazję :r:agrad t.akq rolę. 

- Czy pani salnteresowanle Teatrena 
.Jednego Aktora nie wynika a niedosytu 
pracy w Teatrze Studio, kt6ry przecie& 
wymaca wielu wyrzeczeń od aktora? 

- Mogę zapewnić, te tak nil'! jest. Istniej" 
"? naszym zawodzie dw ie postaw11: aktora, 
k t óry cze ka, te ttatr mu col da I aktora, któ
ry aam chce col zrobić dla teatru w miart 
sw ych si l. Monodram, teatr rapsodyczny, 
stwarzają mu możl!wo§cł zrealizowania Jtgo 
t wórczych p agnleń. 

- Z teatrem Szajny objechała pani pra• 
wie pół łwlata. 

- Występowali§m11 • „Repliką", „Dantem• 
„Wit kacy m" dwukrotnie w Meks11ku, Sta

nach Z jednoczon11ch, trz11krotnle we Wlo· 
azPch. •I RFN, w Portugal i i, Szwecji, Szkocji, 
odb y liśmy tourne~ po Holandii, gra!i§m11 "' 
Paryżu podczas Sezonu Teatru Narodów, 

- Jak przyj~owany jest teatr wystę
pujący a &ak nowatorskimi 1pektaklam!T 

- Nasze propozycje 1q dla tamtejszej pu
bliczności bardzo lnteresujqce. Teatr Jest od· 
mienny od tego, jaki tam znają, często itano
wiąc prawdziwą sensację. Fakt, te forma tea• 
tru jest tak krańcowo rótna od tradycyjnej, 
stwarza wgestlę, te ł praca aktora w nim 
Jt&t cz11m~ 1zciególnym. Ludzie dekal.Ot 14 

..W MU•J proey. Włefu włd16"' ~nlll 
1pot11k& tlę s nami po ap1kte1kle1eh. A włcb, 
kt6r11 pn11chod.ri n4 n4Ht tp•ktakle fłłt Jt1t 
wid.urn mleuczańaklm. Nł11kt6r11 studentki 
jddzl!11 ia Iłami tetkl kilometrów, aby po· 
równywac! 1pektakl1. Pewnci Amerykanka o· 
bejna!a "' Warnawłe ,,Replikę" po nu o-
1t.mna1ty. 

- Gra pani w ~pllee• rolę ioltle..,., 
ale wypowlada,fąo ani Iłowa łeklł•. c.,. 
spektakl ten wymaca wlęklaero w;r.lłku? 

- „Replika'" to bardzo watn11 ap.ktakl v 
moim .tuclw. Mówłt w nim nie lłowaml, &l• 
eła!em, mimłkq, ruchem. Mówłt o tpf'awe1eh, 
kt6rych nie moglcib11m w11r11zlć w ladnym 
mnym tpektaklu: o lmlercl, cl11rpl111tłu, mę
llHtbtwle. Zawsn glęboko porusza mnie to 
przedstawieni•. Jfłt w nim ogromne lłllpię• 
de. Nie motna w nim grac! .złmno. 

- Jakle 1ą r6łnlce w odblonre te,. 
11pcktaklu 11 u"' i aa rranlo,T 

- W Polsce przyjmuje rię ff!ft ll!'tktcikl 
łnacuj H względu na oatatntq wojnf. W kn-
;ach, któu nłe mfo!11 tak tragi,cznych do
lwfadczeń, np. w Meksyku nawiązywano do 
wydarzeń w Chile, w Portugalii - do pro
blemów rewolucji, 

- Interesu.fe pani- 1'wnłeł rełynrłaT 

- Bardzo. Występ11 ml nil'! w11itarc.1C1Jq, 
Moja pa!ja retyaeraka wzlę!a zaczątek i łłt•· 
ratur11. Czytajqc, nłe mogłam rit oprzeć, ab11 
nie w11ra.:ić językiem teatru tego, co ez11tam. 
To wlafołe przywiodlo mnie do reżyierli. 0-
1tatniq moją pracą jest adaptacja I reżyseria 
„Gargantui ł Pcintagruela" Rabelats w Tea
trze Studio. 

- PracuJe tel pani a młodalet11:T 

- Na featłwalu harcerskim w Kleleaeh 
prowadzllam warsztaty teatralne. Pracuję też 
• m!odz!eżą interesującą łłlf poezją w Domu 
Kultury na Żoliborzu. Urządziliśmy ostatnio 
lmprf'zę pn. „ Wędrujące w!eraze". M!odzf 
recytowali na ulicach Żoliborza utwory n4• 
1z11ch wielkich poetów. 

- Jakle s- pani najbllbze plany<l 

- Przygotowuję monodram o Helenie Mo· 
drzcjewskiej. Natchnęla mnie do tej prllCll 
książka Józefa Szczublewskiego. Poszerzę go 
e pamt~tnfld artystki, ltstv, fragment11 re• 
cenzjł. W11stqpię .i nłm w nowym aezon!e, 

Rozmawłała1 

JANINA KAPUSCil'lSKA 
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