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IRENY JUN 

Prr..ez kllk• dni występow•ł• w 
OL•t:tynle aktnrka warszawskiego 
Tea tru „Studio" Irena Jun. 
Zruina jest w kraju przede wszy
stkim Jałto znakomita Interpreta
torka poezji - recytatorka poje
d~·ńczyeh wierszy, montazy po• 
etycklch. Jes\ też propagatorką 
Teatru Jednego Aktora. 

W wy"'-tad%!e udzie.onym ostatnio 
tygodnlkoWl „Perspektywy" po· 
W!edzh:la, te to co robi, to , wi ę
cej niż wieczór poez.H, mnie.! nit 
teatr. Może wlaśnle tak powinno 
się prze<lsta wlać poezję, l< tóra Jest 
catunklem bardziej pryw atnyo:i 
nlz dramat cey jakak lwlek foi'· 
ma prz;/jęta w teatrze", 

Ostatnio zresllzowała wed!u1 
Wlasr.ego scen.eriu•za wldowl;ko 
•• Federico Garcia Lorka" . Program 
ten przygotowany w ~terd ziestt1 
roCJ!!n!cę •mter c! hlszpań>k iego 
poety - antyfaszysty - zamykał 
w1elkll Imprezę - w Warszawską 
Je„ień Poetycką". · 

W Olsztynie Irena Jun zapre
sentnwała dwa wczesnlej prz, go
towane l znane Już w kraju pro
gramy: „Bal u S3lomona" Gał
czyńskiego I „Pasto1·ailtl polsl<IP'' 
Harasymowicza. Utwory dwóch 
poetów, zdradzających w pewnych 
sprawach pokrewieństwo chnc1nt
by w sk•onnoścl do mltotworstwa, 
potraktowała aktorka bardzo róż
nie. 

„B~I u Salomona" to cey'<ta re
eytr>c]a z posunletll az do cranlc 
precyzji dbaloscią o dykcj ę, o e• 
mi;ję , o ck5presji: lnterpretacy„ ną. 
Draplezny tekst, bęclą cy swoistym 
komentarzem pewnych norm kul
tury, obyczajowosci. sto~unków 
społe cznych, przekazuje ak torka 
bez pomocy rekwizytów , dekoracj i 
l e fektow aku;.tyczn ych. czasami 
tylko bierze do rt:kt ga:r.et.ę dla 
poo kreślenia zaslo:gu, roi:miarów 
spra w. 

Inaczej z Harasymowiczem. 
Ku rtynka z wymalowaną uopk-. 
pełną złoceń ! srebn:eń. aniołki 
na dykcie, święta rodzi na w o
kienku szopki - Wszystko to zna
komicie uzupełnia tek~t. który 
mówi nie tylko o zwyczajach bo· 
iona rodzenlowy<'h w reJonle pod
gór skim, ale także o ludziach. o 
zwlqzkach mltolo&H pa•tora lsk\f!j 
z tyciem całych 'rodowisk, całeao 
r&arodu. 

Interpretacja aktorska tet tu 
bogatsza 1 zróżnicowana. Recy
tacja, crasem ~piew, sporo ruchu 
na scenie, wtręty muzyczne. Zna
komity jest wstęp. powtórzony 
cz«:śclowo na końcu, jako klamra 
sp i nająca. Swletnle Wtopiona zo
sts•a w tekst 1 w Interpretację 
gwara góralska. 

Pccltale Ireny Jun zadowoliły 
w"1~~•tklch prawdziwych wielbicie-, 
U aktorskiej interpretacji poezji. 
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