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widzom aktorki Ireny Jun. 
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Irena Jun jest aktorką Te
atru Studio w Warszawie, ale 
często przyjeżdża do Szcze
cina. Stworzyła tu wiele cie
kawych i wysoko cenionych 
kreacji teatralnych. Ostatnio 
szczecińscy widzowie mogli 
ją oglądać w spektaklu Te
atru Współczesnego „Utwór 
o matce i ojczyźnie", w 
którym wystąpiła w duecie z 
Beatą Zygarlicką. Obie ak
torki zostały nagrodzone za 
role w t:Ym spektaklu. Za
grała także Wernyhorę w 
„Weselu" w reżyserii Anny 
Augustynowicz. 

Już jutro, w niedzielę bę
dziemy mogli zooaczyć ją w 
Szczecinie po raz kolejny, wy
stąpi w Malarni w dwóch jed
noaktówkach: ,,Nie ja" i ,,Ko
łysanka". 

·To jednoaktówki słynnego 
irlandzkiego dramaturga Sa
muela Becketta, którego dra
maty należą do najwybitniej
szych osiągnięć literatury 
współczesnej . 

Irena Jun w ,,Nie ja" nie po
kazuje się. Reflektor jedynie 
wydobywa z ciemności tylko 
jej mówiące usta. Wyrzucają 
one i siebie opowieść o starej 
kobiecie, która nagle zaczęła 

Irenę Jun możemy oglądać w Szaecinie także w spektaklu "Utwór o matce i ojayźnie~. Fot 111tori19 .....,iutorów 

Co, gdzie, za ile 

Jednoaktówki Ireny Jun, 17 paź
dziernika, Teatr Współaesny 
Malarnia, godz. 19, bilety 30 zł. 

szawskiej Akademii Teatralnej, 
jurorem Ogólnopolskiego Kon
kursu Recytatorskiego, OFI'JA 
oraz Ogólnopolskich Spotkań 
Amatorskich Teatrów Jednego 
Aktora. 
. Od lat prowadzi także 
własny Jednoosobowy Teatr 
Ireny Jun. Ma na swoim 
koncie ponad sto ról teatral
nych. Współpracowała z tak 
wybitnymi reżyserami jak 
Józef Szajna czy Jerzy Grze
gorzewski. W wydanej w USA 
książce „Women in Beckett" 
uznana została za jedną znaj
lepszych wykonawczyń ról bec
kettowskich na świecie. 

W latach 90. artystka wie
lokrotnie też sama reżysero
wała przedstawienia. Były to 
przeważnie kameralne wie
czory poświęcone wielkiej po
ezji polskiej : „Ballady i ro
manse" Adama Mickiewicza 
(Teatr Współczesny w Szcze
cinie, 1995), „Pan Tadeusz" 
(Teatr im. Wilama Horzycy w 

monologować. Z kolei w ,,Ko- stawia cztery sekwencje, Te dwie jednoaktówki poka- strwwską precyzją. Aktorka Toruniu, 1998), ,,Dziady. Część 
łysance" jako stara kobieta w cztery dni z życia swojej boha- zanewstanąściślewedługwska- IrenaJunopróc2graniawt.eatne, II" (Teatr Współczesny w 
fotelu na biegunach przed- terki. zówek Becketta z jego mi- jest także wykładowcą w war- Szczecinie, 1999). • 
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