
W ~fiędzynarodowym Dniu Teatru 

·· 2yązę teatrot\ri 
zadowolonych widzów 
mówi w rozmou1ie z „Expressem" 

znakomita aktorka Irena· Eichlerówna 

O 
BCHODZIMY Dzled Teatru, a 
więc także, a właściwie przede 
wszystkim Dzirń Aktora. Z teJ 
okazji złożyliśmy wizytę Wiel
kiej Aktorce. Okazji zresztą jest 

więcej. Niedawna premiera Teatru 
Współczesnego przy ul. Czackiego, 
wieczór jednoaktówek japońskich 
l\1ischimy, przyniosła znakQmitą 

- Co panlq zafrapowało w tyeh 
utworach, co zadecydowało o przy· 
jęciu propozycji gościnnego WJStfł• 
pu ł - pytamy Irenę Eichlerównę. 
- Na moją d~yzję złożyło 1ię kil

ka przyczyn. Na pierwszym miejscu 
wymieniłabym fakt, że propozycja 
wyszla Od Tadeusza Lomnicki~o, 
którelł-0:- bardzo cenię jako aktora i 
jako człowieka o dobrym smaku. Mia
łam do niego zaufanie, a 2 pracy nad 
tymi sztukami wyniosłam jedno 1 
najmilszych wspomnień teatralnych. 
Zarówno ze względu na indywidual
ności, z którymi się zetknęłam, my
ślę o Lomnlckim, o Lipińskiej, o 
Palce - twórcy dekoracji, o Turskim, 
kompol\ytorze, jak i ze względu na 
nadzwyczajną harmonię, która pano
wała przez cały cza.~ prób. Tę harmo
nię widać chyba w spektaklu. Z in
nych motywów mojej - decyzji - do
dam, że dość urokliwe są dla mnie 
sztuki Mischimy. Polubiłam tę „baj
kę w trzech obrazkach" jak to ml~ 
dzy sob<J nazywamy. Myślę, że w 
tych utworach jest to, za c= 
wszyscy tęskhii'l1Y - jakaś dr.lecie«a 
wiara i oczekiwanie czegot. W kat
dym człowieku jest coś z dziecka, lu
bimy bajki. Chyba 'dlatego także je-

Irena Eichlerówna w potrójnej 
roli w wieczorze Jednoalctówek 
japońskich pt. „Jeste§ piękna". 

Fot. E. Hartwig 

kreację Ireny Eichlerówpy w potrój
nej roll. 

Pierwsze nasze pytanie dotyczy 
właśnie japońskiej premier.y pt. „Je
steś piękna". 

stem w ogóle w teatrze. · 
· - ·Gra pani w japońskim wleczd· 
rze tfi.y role, trzech kobiet. Kłótq 
z nich darzy pani najwlększq sym• 
patią, którq najlepiej pani rozumleł 
- Sądzę, :!:e te trzy role traktowa~ 

· należy jako cało§ć. Jest to niejako 
intelektualna synteza kobiety. Autor 
tak ją widzi i przyznać trzeba., :!:e 
widzi ją na dość wysokim poziomie. 
I ja tak tę kobietę rozumiem. 

- Mówi się, łe gdy przychodzi 
pani na pierwszą próbę, ma pani 
w zasadzie „zrobicną" rolę. Czy tok 
jest w istocieł Czy od momentu 
przeczytania sztuki ma pani własnq 
koncepcję postaci I czy nigdy jej 
pani nie zmi~nia w toku próbł 
- To chyba pra,wda. W momencie, 

kiedy czytam utwór, widzę go. Mot„ 
na by więc powiedzieć, :!:e mam flo
tową koncepcję, gdy przychodu: na 
próbę„ Czy zmieniam ją? Nie przy
pominam sobie takiego faktu. Z tym 
za.strzeżeniem, :!:e nie zawsze jedna~ 
kowo szybko i łatwo dochodzi się d• 

' celu. 
- Którą ze swoich ról najbardzleJ 

pani lubi, do której chciałaby pani 
ifo~óti.U „_„. "'" - •· ·_ -
- Nie lubię wracać i nigdy nie 

wracam do granych już ról. Raz tyl
ko wróciłam do „Fedry" Ra.cine'a. 
Grałam ją w Poznaniu u Horzycy, a 
potem u nie-go w Warsuwie. W ogó
le staram się zawsze zapominać o 
tym co było, nie lubię cofać się my
ślami, Interesuje mnie przy1Szlość. 

'- Co panj sądzi o losach teatru 
I o Jego ewentualnym zagrożeniu 
przez tzw. irodki masowego prze· 
kazuł 
- Skoro teatr przez tyle wlekó:w 

dał sobie radfl, to mam nadziejP:, :!:e 
i dalej sobie poradzi. 

- Jaki jest pani 1tosunek do 
1 awangardy w teatrze ł w filmieł 
1 - Już po raz trzeci prze:!:ywam 
awangardę I coraz to mam do czy-
nienia z niezadowolonymi. Chciała
bym wreszcie zetknąć się z czymj 
normalnym we współczesności 

- Panuje w teatrze opinia, te 
najgorsze przedstawienie - to dru· 
gie, następne po premierze, Czy od· 
czuwa pani toł , 
- Tego się nie czuje w sobie 1a

mym. Aktor orientuje się po widow
ni, pi) reakcji, jttóra jest całkowicie 
różna od . ~ej z dnia poprzedniego. N'a: 
pewno , drugie przedstawienie jest 
najgorsze - · rzecz 1twierd.zona. „Ale 
dlaczego - nie wiem . 

..,. Czr często chodzi pani do le.a.~ 
truł Czr jest pani surowym kryty. 
kiom, czy wyrozumiałymł Czy zwro· 
ca pani uwagę na sprawy czysto 
warsztatowe, czy ma pani chfłt cot 
zmieniać, poprawiatł 
- O nie! Mam najnormalniejHe 

odruchy i reakcje „cywilnego" wiaza. 
Jestem strasznie zła, gdy coś mi el~ 
nie podoba, odczuwam żal, pretensję. 
A gdy ml się podoba - cieszę gię, jf:.. 
stem zadowolona. Od strony warszta
towęj, zawodowej w · ogóle nie pa.trz~ 
na przedstawienie i nigdy nikomu 
nie r.obię uwag. Umiem się doskonale 
bawić na widowni. Koledzy-aktorzy 
lubią, gdy siedzę. na sali, wiedzą, że 
jestem spontanicznym widzem. M\ł- " 
szę ~ię ·przyznać, że jako przeciętny 
bywał~ teatru, często chodu: na 
spektakle -dla . .dzieci, na bajki. , 

- -Czy nigdy nie myślała panJ . °' 
reiyserowaniu, 9 pracy pedagogicz •. 
nejł 

- .!'\ligdy, to za ciężka praca., nię 
czułabym się na siłach. 

- · Pisie pani pamiętniki·ł . 
- Skądże! Nienawidzę pisania. Nie · 

mogę się nawet zebrać, by za.łatwi!! 
bieżącą, zaległą prywatną kore6pon
dencję. Listy przyjaciół czekają n~ 
odpowiedź miesiijcami. 

- Czego pa1·1i życzy teatrowi I IO• 
bie w dniu Waszego teatralnego 
świętaf 
- Zadowolonych widzów! - odpo

wiada Irena Eichlerówna. 
Na ręce Ireny Eichlerówny skła

damy w Dniu Teatru, w Dniu Akto-
ra · serd~ezne, gorące życzenia dla 
wszystkich · polsklęh, aktorek I akto
rów. dl . · 7v ł r~ 1„,„_L_,f_._~-~ 



Irena l!:ichlerówM tD potrójnej 
ro14 w wieczorze jednoaktów•k 
ja.pońlkich pt. „Je1:td piękna". 

Fot. E, Hartwig 

kreację Ireny ElellMrówny w potrój
nej roli. 

pani lubr, efo kt6reJ chciałaby pafll 
powrócićł 

- Nie lubię wracał! t nigdy ni• 
wracam do granych już ról. Raz tyl• 
ko wróciłam do „Fedry" Racine'L 
Grałam ją w Poznaniu u Horzycy, a 
potem u niego w Warszawie. W oitó
le staram się z.awsze zapominać o 
tym oo było, nie lubię cofać 1ię my
ślami, interesuje mnie przyszłooć. 

- Co pani sqdzi o losach teatru 
I o jego ewentualnym zagroienh1 
przez tzw. irodki masowego pr1„ 
kazuł 
- Skoro teatr przeoz tyle wlek6w 

dał sobie radę, to mam na.dzieję, ż• 
i dalej łiobie poradzi. 

- Jaki jest pani stosunek do 
awangardy w teatrze I w filmieł 

- Jut po raz trzeci przeżywam 
awangardę i ooru to mam· do Cf11• 
niania · z niezadowolonymi. Chciała
bym wreszcie zetknąć 1ię z ~ 
normalnym we wspókzesnoici. 

- Panuje w teatrze opinia, h 
najgorsze przedstawienie - to dru· 
SI••, następne po premierze. Cą od· 
czuwa pani to ł 

Pierwsze nuze 
właśnie japońskiej 
steś piękna". 

pytanie dotyczy - Tego 11ię nie cmje w 1oble K· 
premiery pt. „Je- mym. Aktor orientuje się po widow

ni, po reakcji, która jes.t całkowici• 
różna od tej z dnia poprzedniego. Na 

1 pewno drugie przedstawienie jest 
najgorsze - rzecz stwietdzonL ~ 
dlaczego - nie wiem. 

- Czy cz~sto chodzi pani do łea• 
truł Czy jest pani surowym kryty· 
kiem, czr. wyrozumialrmł Czr owro· 
co pani uwag~ na sprawy czysto 
warsztatowe, czy ma pani c~ć coj 
zmieniać, poprawioćł 
- O nie! Mam najnonnalniej1H 

odruchy i reakcje „cywilnego" widza. 
Jestem strasznie zła, gdy coś mi Ilię 
nie podoba, odczuwam żal, pretensje. 
A gdy mi się podoba - cieszę się, je
st~m zadowolona. Od strony war.szta
lowej, zawodowej w ogóle nie patrzę 
na przedstawienie i nigdy nikomu 
nie robię uwag. Umiem się doskonale 
bawić na widowni. Koledzy-aktorzy 
lubią. gdy siedzę na sali, wiedzą, te 
jestem @pontanicznym widzem. Mu
szę się przyznać, że jako przeciętny 
bywalec teatru, często chodzę na 
spektakle dla dzieci, na bajki. 

- Czy nigdy nie myśloła pani . • 
reiyserowaniu, o pracy pedagogh;z. 
n~ł · 
- Ni"dy, to za ciężka praca, ni• 

czułabym się na silach. 
- Pisze pani pamiętnikif 

- Skądże! Nienawidzę pisania. Nie 
mogę •ilfł nawet t:ebrać, by zalat\Ylć 
bieżącą, zaleglą prywatną korespon
dencję, Listy przyjaciół C2lekajll na 
odpow1edt miesiącami. • 

- Czego pani życzy teatrowi I H• 
ble w dniu Waszego teatralnego 
iwiętał 
- Zadowolonych widzów! - odpo

wiada Irena Eichlerówna. 
Na ręce Ireny Elcblerówny skła

damy w Dniu Teatru, w Dniu Akt&
ra 11erc\Mzne, rorące tyczenia dla 
wszystkich polskich aktorek I &ktio
rów, dla wa;vstklch lucbl tea&na. 
~ Roan&wlalat „" 

·- . ' ł@>. w„.~. 


