
blografi ystyczną Ireny Jun - cenionej 
tork' o wskiego Teatru Studio, 1 składają się 

ro , z których wymieńmy kilka: Luizę w 
!ości", Joannę O' Arc w „Skowron

„Snie nocy letniej", czy Martę w 
to ę Wirginii Woolf''. 
-Osobny rozdział ·s1'Clnowią ll{ybitne kreacje w 

Teatrze Jednego Aktora, pięciokrotnie nogradza-
ne: ,,Sonata księżycowa" - Ritsosa Seferisa, „Pa
storałki polskie" - Harasymowicza, „Smierć Ofe
lii" - Wyspiańskiego, „Czarownice" wg tekstów 
staropolskich, „Bal u Salomono" - Gałczyńskiego 
oraz proce reżyserskie, z których ostatnio - wg 
własnej adaptacji powieści „Gargantua i Panta
gruel" F. Rabe1ois'ga (premiero wrzesień 1977 w 
Teatrze Studio) cieszy się powodzeniem wśród 
J)ubliczności i została przychylnie przyjęto przez 
krytykę . 

Irena Jun była skromną dziewczynq, która stu
dia teatralne wybrało z racji głębokiego zaintere
sowania poezją, co znajdowało swój wyraz w 
szkolnej działalności recytatorskiej . Po ukończe
niu krokowskiej PWST groto lny lota w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu i w Teatrze Jm. S. Zerom
sklego w Kielcach - co, jak twierdzi - miało du
że znaczenie dla jej rozwoju aktorskiego. Pierw
sze sukcesy przyszły s.zybko 'i .pozwoliły nie tylko 
uwierzyć we własne siły, die przede wszystkim 
nakłonioty do slowfonia sobie coraz większych 
wymagań. 

Pogłębianie warsztatu aktorskiego szło równo
legle z poszerzaniem wiedzy i kształtowaniem 
sposobu myślenia o teatrze. Niewątpliwie po
mógł w tym Irenie Jun powrót de> Kroke>wo; mia
sta o ahnosferze pełnej inicjatyw artystycznych 
i interesujących ludzi z kręgu sztuki. .. Właśnie w 
krakowskim Teatrze ludowym zaznaczyło się 
okłor'.ko serią interesujących, dObrze zagranych 
ról, jak i pierwszą próbą reżysers'ko-1nsceniza
cyjną „Ballady wigilijnej" wg „Po górach R? chmu
rach" Ernesto Brylla. Po . ośmiu lotach przeQiosło 
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się do Warszawy, do T eotru <Klasycznego- - dziś 
przemianowanego no Teatr Studio pod dyrekcją 
Józefa Szajny. 

- Wiem, że współpracowała pani już -wcześniej 
z Szajną, kiedy dyrektorował-w Krakowie ..• „Stu
dio" - to teatr głośny, niezwykły, a.le przecież nie 
aktorski! Wymaga więc ogromnych wyrzeczeń od 
aktora, który na lej scenie nie może się wygrać, 

lecz stanowi jedynie jeden z elementów w plasty
cznych wizjach Józefa Szajny. 

- Dlatego pewnie ·nazywają nos „homobilami", 
czy leż mówi się, że jesteśmy uprzedmiotowieni 
w 'konstrukcjach scenicznych Szajny. Skoro jed
·nak ani tekst sztuki, <ini inscenizacja 'llie zmierza
ją utartym teatralnym ·szlakiem, te „wyprawy w 
nieznane" z Józefem Szajną stają się pasjonują
cą przygodą artystyczną dla aktora, który nie 
zniechęci się brakiem osobistych sukcesów: A po
nadto aktor zawsze chce wierzyć w swój teatr 
i pragnienie wybitnych osiągnięć sceny, dla której 
procuje, utożsamia z własną karierą. Mam wra
żenie, że uczestniczę w czymś ważnym dla kultu
ry polskiej, dla teatru polskiego i że stoję się 
współtwórcą tych wydarzeń. 
Popularność aktorska? Teatr nasz; choć w cen

trum Warszawy, jest jednak zbyt odległy dla lu
dzi telewizji czy filmu; pewnie to zrozumiałe: 
reżyserzy tych dyscyplin oglądają :nas na· scenie 
pozbawionych prywatności. 

- Mo, ale ma pani s w 6 j Teatr Jednego Akto
ra, w którym odnosi pani niezaprzeczalne sukce
sy I 

- Być może u podstaw tej działalności Jeży 
chęć zagrania dużej <Oli i udowodnienia, że stoś 
mnie na to. Ale już tok długo uprawiam tę formę, 
że chyba to coś więcej, niż poszukiwanie dla sie
bie okazji do gronia. Chcę zrobić coś od siebie 
dla teatru, oczywiście na miarę moich możliwoś
ci. Chciałam też z e j ś ć ze sceny, zbliżył się do 
widza, spojrzeć mu w oczy, powiedzieć mu coś 
od siebie. Ja wiem, że to ~abrzmi banalnie, gdy 
wyznam, ie proca jest dla mnie prz!łlemnością. 
Ja --chcę tej przyjemności mieć jak najwięcej! 
Myślę, że to samo odnosi się do mojej działal
ności reżyserskiej. Są to konfrontacje, którym ~e
le zawdzięqom ! 
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