
~~ 
W przeddzień premiery 
»Express« rozmawia 

z ... »Marią Stuart« 
Znakomita artystka 

Irena Eichlerówna 
mówi: 
o swych radościach 
i marzeniach 
artystycznych 

Z A jedną z największych arty.stek 
świata uważa ją Bertold Brecht 

Miłośnicy teatru uwielbiają jej nie
zwykły talent. Głosem .swym, jak na 
naiczul.szych strunach wygrywa naj
różniejsze tony. NiePJJ.spolitym zja
wiskiem w teatrze je.st Laureatkł 
Nagrody Państwowej Irena Eichle
równa. 

Zamkowa komnata, żelazne kraty, 
surowe ściany, fotel i ona, królowa 
- więzień, Maria Stuart. W czar11e1 
sukni, llumna i wyniosła, majesta
tycma i pełna dynamizmu chodzi po 
l!Wej celt .szkocka królowa więzi'ln~ 
przez: królową Anglii. 

Jakże pięknie gra Irena Eichle
równa. Wre.-;·zcie rola godna jej 
wielkiego talentu. 

D ZIS w Teatrze Narodowym od
będzie s.ię premiera dramatu 

Fryderyka Schillera „Mana Stua~t". 

Rozmawiamy z Eichlerówną, od
twórczynią tytułowej p01Staci. 

- Pro.szę nam powiedzieć czy je..it 
pani zadowolona z tej roli? 

- O tak! Tak bardzo Silę ciesz.;:„ 
te nareiszcie po 16 latach gram mów 
na scenie Teatru Narodowego, że na 
reszcie gram mów w wielkim reper
tuarze - odpowiada Eichlerówna, a 
radość tłumi nutkę, jakże ~ro.zumia
lej goryczy. 

- Czy dużo pracy wlożyla pani w 
te: rolę? 

- Bardzo wiele. Przede wszyst
kim dużo czytałam. O epoce elżbie
tańskiej, o postaciach, histolfii i oby 
czajach. Moja praca nad rolą odby
wa się głównie w domu, tam poz.na
il'l pwtać i stwarzam sobie jej obraz, 
a próba je.st .sprawdzianem moich od 
czuć. Próby w teatrze trwają wiele 
godzin, ' a i w domu bez końca je
stem z: Marią Stuart. 

- Jakie są pani marzenia arty-
styczne? ' 

- O! Wiele ich mam. A jedno mo 
te dziwne. Boleję zaw.sz:e, że nie je
stem mężczyzną. A chciałabym nim 
być tylko po to, by móc grać mę.s
kie role. Bo jakież ich Je.st bogac
twq w wielkiej literaturze świato
wej. O ile więcej i bardziej intere
sujące niż postacie kobiece. Od daw 
na już ta·k sobie marzę, by odtwo
rzyć na scenie któregoś z: bohaterów 
wielkiej klasyki w dziełach Szekspi
ra, Musseta czy Mickiewicza. 

- Chyba realizacja pani marzenia 
nie je.st jakąś utopią. Znamy prze
cież z: dziejów teatru takie wypadki. 
A pani talent i artystyczne marze
nia warte są nawet ek.s·perymenhL 

.„Pani Eichlerówna - odzywa się 
w głośniku wezwanie inspicjenta. 

Po chwili Maria Stuart ukazuje 
eię na scenie. (Woy) J 


