
Irena Jun Jest a.ktorką Teatru 
Studio w Warszawie. Ma w swoim 
artystycznym dorobku wiele inte
resu .lących osiągnięć aktorskich I 
reżyserskich. Zna.na. też Jest jako 
wi~lka recyb.torka., nie stroniąca 
od kontaktów z amatorskim ru
chem artystycznym. 

- Czy rozmowa właśnie o, na.
zwijmy to tak umownie. recytacji 
nie zuboży pani aktorskiego por
tretu? 

Irena Jun: - Ja się ~go nie 
oba\\riam. Zresztą pOWiem pa.nu, 
że moja miłość do poez.ji, recyta
cji jest odwz.ajemniona. Dz.ięki 
mon.odrame>m mogę, jako aktorka, 
zagrać to wszystko, co chciałabym 
zagrać w teatrze, a co z różnych 
przyczyn jest nieosiągalne. 

- O ile wiem recytac.ią zaJmo
wać się pa.ni zaczęła od początku 
swojej aktorskiej kariery. I co cie
kawe od razu też połączyła to pa.
ni z amatorskim ruchem artystycz_ 
nym.. Czy był to przypadek czy też 
świadomy wybór? 

- Ukończyłam szkołę teatralną 
Krakorwie i tam, a właściwie w 

Di;iś wiem, ż.e gromadzone wów
czas doświadcz.enia bardzo się mi 
[Jrz.ydały. 

- Szybko stała się pani niekwe
stionowanym autorytetem w krę
gach ludzi parających się ruchem 
recytatorskim. Nie odmawia pani 
udziału w imprezach orga.nizowa'
nYch przez recytatorów. Udziela. 
chętnym cennych rad i ws!Cazówck, 
ale przede wszystkim występuje. 

- Próbuję jak mogę i potrafię 
przekonywać, że recytowanie p0ezji 
i prozy może być ogromnym za
daniem aktorskim. Przy.nosi wiele 
satysfakcji. A po wtóre jest UJ 

nieważ jes.t to oznaką szerszego 
zjawiska - braku zaiinteresowa.niia 
kulturą żywego słowa. Dziś trak
tuje się ją okazjonalnie. a przecież 
·językiem posługujemy si~ codzien
nie. Nie myślimy jednak 0 tym, 
jak mówimy. Nie przeraża nas ję
Lyk, w których roi się od dziw
:iych skrót&w. JęzykO'We ubóstwo 
jakby nam odpowiadało. A mó
wienie powinno sprawiać nam 
przyjemność. 

- I t~ przyjemność odnaleźć 
można w recytacjach? 

- Na pewno tak. Każdy. kto 
spróbuje poWiedz.iPć chociażby 

;;Rt!ibii~·11oura 
:·,1:~„\-;.,,-:·, •, ·~ - .· .''.J<--~·„I. ·,, :: . ,·, .-

•' 

·' :'' 
'·· ' .- „. ,, . 

jedna z najbal"d7Jiej skutecznych 
form zainteresowania teatrem i 
poezją młodych ludzi. Trzeba jed
nak czynić to w sposób rzetelny. 
W moim artystyc7Jnym dorobku 
prz.edstawienia poetyckie, nawet te 
okolicznościowe, robione z amato
rami, mają swoje ważne miejsce. 
Chociażby dlatego, że zawsze sta
rałam się, by te spektakle coś zna 
czyly. 

recytatorem, a mimo to są tacy, 
którzy próbują. Dla.czego? 

- Nale:ź:ał<>by o to zapytać sa
mych recytatorów. Myślę jednak. 
że ucz.estndotiwo w tym ruchu po
Zlwala ludz.ióm odk,ryć w sobie sfe
ry, do których z różnych powodów 
nie mogli dotrzeć. Uwa.:żam, że 
ruch recy_tatorski jest miejscem, w 
którym wielu z na! moż.e być na
prawdę sobą. Dać upust swoim za
interesowaniom i pasjom. Ponadto 
recytacje, teatr poezji, teatr ma
łych fo.rm uprawian1y amato.rsko 
~est świadectwem świadomosci li
terackiej uczestników. Ale nie tyl
ko. Jest również miejscem i do
wodem twórt:z.ośo!, któirej potrzeba 
drzemie w każdym chyba człowie
ku. 

- A czym dla pani jest poezja 
i recyt&cj&? 

- Pamiętam, że jesz.cz.e w domu 
mama recytowała nam wiersz.e. 
Stamtąd też wyniosłam ogromny 
si;acunek dla tej formy kon.t.aiktu 
ze słowem. s7;tu.ką. Później. gdy 
zos.tałam aktorką wiele się zmieni-· 
lo, ale do dziś moim ulubionym i . 
wciąż pasjonującym aktorsko two- ·· 
rzywem j~t poezja. Interesuje 
mnie teatr .poetycki. Moja fascy
nacja poezją i teatrem jest tak 

owej Hucie, w Teatrze Ludo
wYm, rozpoczęłam prac~ zawodo
wą. Recytacje i poez.Ja z.awsze 
mnie pasjonowały. a poza tym .w 
KTak<>wie i'stniały bogate trady<:Je. 
by prz.ypomnieć tylko Teatr Rap
sodyczny - zawodowy teatr p0ezji 
załoiony jeszcze w okresie oku
pacji. Tak s.ię si:męśliwie złożyło, 
7.e mogłam roa:wlldać swoje pas - Szczęście więc mieli ci, któ
Trafiłam do Domu Kultury w N~ ny mogli aię s panią zetknąć. Dziś 
wej Hucie na grupę zafascynowa- jedna.k Jakby mnlej młodych lu
ny<:h poezją i !'eCYtae3atni ludzi. dzl pr6bowalo bawió •hł w recy
Nie tylko UC2;Yłam recytacji, ale W:Je? 
tet wspólnie prizygotowaliśmy ld!l„ 

krótki wiersz, pr.z.ekona się jak wielka. że marzy mi się zaiwodowy 
trudne to jest zadanie. Nagle oka- teatr poe.z.ji. Jakby tylko taki 

. że sie, że musi poko.nać np. baI1ie- teatr mnie interesuje. Nie obcho
rę niewyrazistości, tzn. mówić dzi mnie natomiast teatr obycza
puynajmniej głośno i wyraźnie. jowy, jeśli tak można powiedzieć. 
Wiele kłopotów sprawia też prze- „teatr małego realtzmu", Je.sitem 
łamanie prywaitności. Uświadomie- nawet przekonana, że nie potrafię 
nie sobie, że to co się robi, czyni grać rzec.zy tego rodzaju. Stąd mój 
się nie tylko dla siebie. Taka re- .,konflikt" z filmem czy telewi-zją, 
fleksja jest 21wykle źródłem, z któ- ponieważ propm.yoje stamtąd spro
rego rozpoczyna morLolny marsz wadz.ają się do ról w konwencji 
przyszły. recytator. Jak daleko za~- obyczajowej, które odrzucam. Na
dzie zależy od niego i tych, kto- · tomdiut ·chętnie W$p6łpracuję z ra
rzy z nim pracują. Ale zaccyna się diem. 
od pokochania mówienia, zrozumie 
nia, te jesit łlwor,zywem. w którym 
naleiv rzeźbić słowa. - Dzł~ n r.-i"'ę. 

Bozma.wtlł: 
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