
w specjalnym repertuarze 
KATOWICE, U. IX. 

Telewizja Sląs.ka organizuje od pew
nego czasu tzw. „Spotk~nia z akto
rami". PozycJ• ta ma na celu za
znajomienie widzów z największymi 
aktorami sceny polskiej. Dotychcza
sowe recitale Niny Andrycz, zofii Ja
roszewskiej~ Tadeusza Wesołowskiego 
I noiealawa Mlerzejew•kle10, prowa
dzone pl'7Jez J. KydryńSlcle10, spełniły 
swoje zadanie, spotyk.ając się z ol
brzymim uznaniem odbiorców. Dzi
siaj o godz. 20.15, przed kamerami 
śląskiej TV wyst11pl Irena Eichlerów
na. 
Sylwetkę tej aktorkl przedstawił 

nam wczoraj red. Juliusz Kydryński. 
Irena Eichlerówna należy do najwy

bitniejszych aktorek dramatycznych 
w Polsce, a sam B. Brecht n;uwał ją 
„największ11 aktorki\ Europy". Debiu
towała na popisie S:r.koły Dramatycz
nej w roll Ballac;lyny. Do jej najwy
bitniejszych ról w ok~e•le przedwo
jennym nalety zal!czyć takle jak: 
„Salome", w situce Oskara Wilde 1a, 
„Ji'.rliuleln Doktor" - Jerzego Tepy, 
Elżbiety w „szaleAstwle" Peyreta de 
Chappulsll. 

Podczas wojny Irena Eichlerówna 
występowała w pol!likim teatrze w Pa
ryżu a następnie na 1cenach w Rio 
de Janerio, &dzle grała używając ję
zyk.a portugalskiego. W 1047 r„ po 
powrocie do kraju, rozpoczął się jej 
najświetniejszy okres. Kreowała role, 
które uważane są po dziś dzień za 
szczyt kunsztu aktorskiego. Występo
wała m. !n. w „Profesji pant War
ren", „Niemcach", „Moralnołci pani 
Dulskiej". 

Widzowie Telewizji będą Jl\ dzisiaj 
podziwiać we fragmentach sztuk, bę
dących jej ostatnlmf kreacjami, W 
pierwszej części, obejmującej fra
gmenty sztuk! amerykllńskiego auto
ra Jerome K!lty pt. „Kochany kłam
ca" wystąpi jako Stella Patrick Camp
bell (znakomita aktorka an11lelaka). 
Sztuka 1ktąda się z 11.titów Bernarc;la 
Shawa pisywanych do tej tktorkl. 
Avtor nie chce w tym przed1tawlenlu 
pokazaj! eamej tylko h!~tor!l osobli
wej mlłołe! tych dwojga ludzi, lecz 
przede wszystkim zdumlewaJ11c11 ln
dywldualnoi!ć p!aarza I aktorki. W ro
l! B. Shawa wystąpi Władysław Hań
cr.a. W drugiej części jako „Matka 
courase" - B, Brechta Irena l!!lchle
równa Ąp!ewM b<;dz!e m. In. „Pleśń 
o Wielkiej Kapitulacji". 

Irena Eichlerówna zagra takte rolę 
Fedry RĄc!ne'a, nazwaną swego czll
su przez Boya Zeleńsk!ego „Monogra
fią mlloi!c!". 

Irena Eichlerówna Jest wysoko ce
n Inna pr7ez kryt;vkę. posiada olbrzy
mie zaRlugl dlll teatru polskiego; zo
stała k!lltakrotn!e WYró!nlona n11gro
dam! państwoW)'ml. Odznac7.ono ją 
Krzyżem Oficerskim Orderu 0<1rodzl!
nl1 Poliki orą• Orderem Sztandaru 
Pracy I Kluy. 

Rozmawiał: DtL 


