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• Z tak nlekonwencJo· 

aalnym polskim teatrem 
jak 'reałr Słudio w War· 
au.wie nrillzana jesł Pa
ni od plenrnycb Jego 
pnmier. WystuuJe Pani 
m. In. w oblJ najsław
nit jszycb spek&aklach Jó
zefa Szajny - „Replika" 
I „Dante". CZy zechciała
b) Pani określić co zna· 
cz1 być aktorkll w tea
trze Szajny? 

- Wcale niełatwo u
dzielić odpowiedzi na to 
p;vtanie, zwłaszcza jeśli 
musi ona zamknąć się ·w 
2-3 zdaniach Najogól
niej: być u Szajny o
znacza znaleźć się w sy
tuacji aktorskiej, do któ
rej nie przygotowują 
szkoły teatralne. Trzeba 
mleć konkretne predys
pcvzycje, w sensie psy
chicznym I fizycznym, 
aby zaistnieć w scenicz
nych wizjach Szajny, 
sprostać teatralnemu ję
zykowi tego twórcy 

Aktor w teatrze pro
wadzonym przez Józefa 
Szajnę musi być przygo
towany do różnych za
dań : odznaczać się o
gromną plastycznością, 
m!eć siłę fizyczną, wy
robioną wytrzymałość, 
nie może mleć lęku prze
strrenl. bo uniemożliwiał
by on wypełnianie skom
p!.kowanych zadań . I 
jencze jedno: lnscenlza
cj<! Szajny wymagają od 
aktorów pokory zawodo
wej W tych spektaklach 
aklor istnieje ole sam ja
ko taki, lecz przez wizje 
Szajny. 

li Taki teatr, stawiają
cy przed aktorami nie
zwykłe zadania, Panh' 
n~jbardzlej Interesuje? 

- Teatr Szajny po pro
stu mnie fascynuje. 

8 Co najbardziej? 
- Mówiąc w dużym u

proszczeniu, fascynuje 
mule właśnie jego nie· 
konwencjonalność, eks· 
presyjność I poetyckość 
Pasjonują mnie poszuki· 
wania twórcze Szajny 
Po sześC?iu latach pracy 
w Studio wydaje mi się . 
że w tradycyjnym, kon· 
wencjonalnym teatrze 
trudno by1ob7 mi dziś 
ev,iystować. 

• Czy naprawdę nie 
tę~knl Pani za dutymi 
rolnml w tradycyjnym 
re11ertuarze, kt6ry daje 
aktorowi szansę stworze· 
nla kreacji? 

- Oczywiście, jak każ. 
da aktorka, marzę I tę 
sknię do takich ,wielkich 
1 ważnych ról, niosących 

'N 

konflikty 1 problemy 
Chciałabym grać na 
przykład w antycznych 
tragediach I w szekspi· 
rawskich dramatach, ale 
chciałabym w nich grar 
nie gdzie indziej, a wlaś· 
nie w teatrze ilzaJny, w 
jego lnscenizaoJach r ży
wie nadzieję, że kiedy~ 
taka możliwoś~ przede 
mną się otworzy. 

8 Widz Jest przyzwy
czajony, te w teatrze 
dramatycznym najważ
niejszy Jest zawsze ak· 
tor I słowo. W „Replice" 
nie pada ze aceny ani 
jedno zdanie ••• 

- Ale nie wypowiada· 
jąc słów aktorzy mówią 
przecież cały czas do pu· 
blicznoścl swoim ciałem . 
mimiką, gestem. Mówią 
o problemach doniosłych 

o człowieczeństwie, 
moralności, o śmierci A 
publiczność odbiera w 
sposób, jaki nas w peł
ni satysfakcjonuje. 

• W swej dotychczaso· 
Wł'j karierze grała Pani 
Je1lnak wlrlP ról w tra
dycyjnym rrpertuane 
C7y pamięta Pani swe 
najlrps1e spektakle? 

- Byłam s Teatrem 
Studio trzykrotnie we 
Włoszech, dwukrotnie w 
St!lnacb Zjednoczonych, 
w Meksyku, RFN. Ho
landii, Portugalii, Szwe· 
cji i Wielkiej Brytanii. 
Występowaliśmy na tak 
ważnych imprezach, i_ak 
Sezon Teatru Narodów w 
Paryżu oraz festiwale w 
Edynburgu czy w11 Flo
rencji Wszędzie na,;z 
teatr budził sen sację ja
ko jeden z nielicznych 
w świecie teatrów nie· 
konwencjonalnych. po
szukujących, pokazują
cych spektakle odbiega· 
jace od normy Mamy w 
świecie wiernych widzów 
pnycbodzących na wszy. 
stk ie nasze spektakle. 
Niedawno w Warszawie 
odwiedziła nas amery
kańska aktorka, która 
po raz osiemnasty Cl) o
glądała „Replikę" 
Publiczność przychodzą

ca na spektakle intere
suje się aa,~zyml meto
dami pracy, tym lak po
wstaje spektakl Nieraz 
po przedsta wi en iu wl
dzo wie zostają, aby po
roimawlać I podyskuto· 
war z nami 

• Bardzo niedawno de
biutowała Pani w Tea· 
trze Studio Jako re!yser, 
wystawiając spektakl 

· „Gargantua I Pantagruel" 
Rabelals'go. 

- Reżyserią Interesuję 
- Takich spektakli ak- się od dawna W tej dzie-

tor nigdy nie zapomina dzinie debiutowałam w 
Do swych najważniej- Teatrze Ludowym w Na
szych ról zaliczam Ifige· wej Hucie, reżyserując 
nię w „Ifigenii w Taury· „Balladę wigllljną" E. 
d:::ie" Goethego w reży· Brylla. Później wystawl
seril Izabeli Cywińskiej łam kilka spektakli poe
Joannę d'Arc w „Skow- tyckich. m In. v. Starej 
ronku" Anouilha w re· Prochowni widowisko 
ź}seril Bogdana Russa· „FPderico Garcia Lorca". 
kowsklego, Helenę w 8 Nad czym obecnie 
„$nie nocy letniej" Szek· Pani pracuje? 
sp ira w reżyserii Lidli - Lektura świetnej 
7.amkow, Friedę w „Zam· książki Józefa Szczub-
ku„ Kafki w reżyserii Ie'l!;sklego „żywot Mod
Józefa Szajny Wszystkie rzeJewskiej" zalnspiro
te role grałam w Teatrze wała mnie do pracy nad 
Ludowym w Nowej Hu- monodramem o tej wlel
cie, z którym związana klej polskiej aktorce Się
byłam przez wiei• sezo- gam m In . do wspom
nów az do 1970 r., kiedy nianej książki. do pa
pr:i:eniosłam się do War· m'.etników. koresponden
szawy Ze spektakli w cjl I fragmentów recen
Teatrze Studio najbar- zji Pierwszy spektakl od
dzlej sobie cenię wystę· bedzle się oczywiście juł 
PY w „Replice". w nowym sezonie. 

• Z tym przedstawle- 8 Dziękujemy za t'OZ• 
niem, a takie z dwoma mowę I tyczymy przy. 
innymi „Dante" f Jemnycb słonecznych wa
„Witkacy" - Teatr Stu. kacjl. 
dlo występował w wielu 
krajach. Znamy doskona
le recenzje zagranlrzneJ 
prasy o spektak łach. na· 
tomlasł rhętnle uslyszł'll• 
by~my Pani opinię o ob· 
rl'J publlcznoścl_ 
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