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W J,>r{)gramle rozrywkowym pod )
tym ty tulem wy.stiwila wcwraj w j
TV Irena Eichl~ówna. Z wielk.ą ra„
dością 1 nadzieją witamy znakomitą 1
artystkę na małym ekranie. WczorajllZY wyatęp był bardzo krótki I dlate- 1
flO poz0$tawil pewien nied0$yt. El- I
chlerówna wykonala trzy plo.senki. I
Nie śpiewała, mówUa pod muzykę.
Jej interpretacja - jak uwsze doskomJa. Tekst świetnie pointowany, z
poczudem humoru, wypowiadany cudownym śpiewnym głosem.
Czekamy na częstsze wizyty Ireny
Eichlerówny w na.szych domach.
Cały półgodzinny program składał
się z utworów Józefa Prutkowskiego.
Usłyszeliśmy ba.rdzo ladne
liryki z
nulką hutyrnru oraz piooenki i wieraze humorystyczne z nutkq liryki.
Słowo wiążące wysz ło spod pióra
Stanisława Jerzego Leca.
W programie przy110Lowywanym w de
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ltoracjach zaczerpnl GIYCh z r ysunków
Peynet.a dominował nastrój chara.kterystyczny d la te:to malal"'La. W tym stylu zaprezenlowall się ta lcte pano'Wi e
Doukołowski, Gliń< k i, Gogol ewski , Kęs
towic z, Kobuszewski, Mlchnlkow'1d 1
Pawlik.
Układ,
retyseria I kon!erans; uka
WAto!da Fillera . Muzy!Ul J. Abratowgk!ego t J . Matuszklev.1cza. De:toracje
Hilareio Kny~to!!aka. Retyserb 'l'V, j
Barbary B orys. (woy>

dziala nam,

że

dla radia pracuje z

największą

przyjemnością, choć wyskupienia i wysiłku może je-

maga to
szcze większego niż na scenie. Dziś
pytamy:
- A jakie role radi<JWe utkwiły pani najbardziej w pamięci?

„ ... zaczyna

mówić. Przenika ten jej
do uszu sluchacza z począt
ku zawsze z oporem, z niepokojem1
ba z odruchem zniecierpliwienia. Po
mi'nucie, po dziesięciu, widownia ulega jednak jego urodzie i fascynacji .
Aktorka nie schlebia, nie ułatwia, nie
kok!etuje publiki, ona o nią walczy
sposobami przez siebie wybranymi i
S\\"Oim talentem określanymi.
Może
dlatego właśnie ma wielu, bardzo wielu gorących zwolenników swej sztuki,
lecz także nie mało i przeciwników.
Bo jest artystką kontrowersyjną i to
już wyznacza jej miejsce szczególne
w polskim teatrze".
Tak napisał niedawno o Irenie Eichlerównie Ryszard Kosiński w „Stołecznych głowach" tygodnika „Kultuzaśpiew

ra".
Zacytowałam na wstępie te słowa,
są one chyba także wykl'adnikiem
odczuć i opinii milionów tych, którzy
- choć może nigdy nie mieli okazji
zobaczyć Eichlerówny na scenie - znają ją, cenią, uwielbiają lub nienawidzą, ale nigdy nie pozostają obojęt
ni - radiosłuchaczy. Do nich przede
wszystkim przemówiła sugestią swego
niezwykłego głosu. Dzięki
radiowym

bo

audycjom „Sceny polskiej" poznali jej
znakomite role teatralne - Szimenę
z „Cyda" Corneille'a, Szeksp irowską
Ladv Makbeth, ,.Pannę Rositę" Garrii
Lorki. Słuchowiska
nagrane z jej
udzia!em pozostają w żelaznym reperuarze Teatru Polskiego Rad ia.
Kiedyś
lrena Eichlerówna powie-

- Moje wlas11e?
To może raczej
sztuki, w
ktÓTych
występowalam„.
Wiele ich bylo. Może Strindberg? „Pelikan" czy „Taniec umarłych"„. 1 lubię bardzo 1c.omedie „Zielony frak"
Flersa i Caillaveta, „Sprawa Makropulosa" Czapka, „Zaloty" Shawa.

Tymczasem przybyla nowa muza T elewizja. Ma wśród aktorów swoich
zwolenników i przeciwników. Niewielu jest chyba jednak takich, którzy
nigdy nie stanęli przed kamerą.
Irenę Eichlerównę mielismy okazję
oglądać na małym ekranie zaledwie
parę razy. Po premierze ,,Brytanika"
Racine'a w Teatrze Narodowym udzielała WY\viadu Irenie Dziedzic w specjalnym ,.Tele-Echu" z okazji Dnia
Kobiet. Widzieliśmy ją też w scenach
z
„Brytan'ka"
i
„Ag;imemnona"
Ajschylosa, a także w „Spotkaniu z
aktorem", gdzie zaprezentowala frag menty „Kochanego kłamcy" Kilty'ego,
„Matki Courage" Brechta, „Fedry"
Racine'a.
- Jakie byly przyczyny pani niewielkich kontaktów z telewizją?
- Nie lubię robić sama sohie konkurencji. Po co grać w sztuka<'h teatralnych „w lufciku", jak my· to naz1.1wamu. slcoro mogę je grać w teatrze, gdzie jest przestrzeń,
miejsce,
pO'WiPtrze„.

- Pani udział w proITT"arnie „Ona
i my" będzie pierwszvm występem
przyg0towanvm specjalnie dla telewizji. Co „kłoniło panią do udziału w
tym prograrn;e?
- Och,
wiele
przyczyn.
Przede
wsz11stkim - to nie jest sztuka teatralna. Potem - to żart, z wdziekiem,
podohalo mi się. 1 slowa, i muzyka,
i oprawa s<'eniczna z rysunków Peyneta (uwielbiam te dobre żarty rysun•

kowe!), która równocześnie ro:ruńqzu.
;e zagadnienie „płaskości", bo ;ą na.rzuca. No i należę do wielbicielek
aforyzmów Leca. No i nie robię sama
sobie konkurencji. No i odprężenie po
„dramatycznuch postaciach''... I jeszcze jakieś „i"„.
- W programie ,.Ona i my" śpiewa

pani piosenki. Czy jest to pani debiull
w tej dziedzi nie?
- Jeżeli to śpiewem nazwać moż
na. Nie jestem piosenkarką. Po pr<>stu mówię w aprawie muzycznej, czy
z ilustracją muzyczną. Styk.alam sill
z tym w pracy teatralnej - w „Pannie Rosicie" Garcii Lorki czu „Matce
Coura{}e" Brechta.
- Czy od bieżacego pro~amu b~

dziemy panią
ekranie?

częściej

oglądać

na ma-

łym

- Jeżeli proąram ten bedzie się p<>dobal - ocz11wiście. Jeżeli nie - po
pro~u nie będę v•ystępowala. Po elit
w11.~tępować tl'prost w pokoju u każ
dego - wbrew gospodarzowi domu?

- Jeżeli tylko takie są warunki zobaczymy panią na pewno w nowych, ciekawych programach.
Zanotowała

l\JARIA TYGIELSKA
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„Ona. i my" to program rozrywkowy, który zobaczymy dnia 2 Iutcga
o godz. 17.00, w reżyserii Witolda Fillera. Piosenki dla Ireny Eichlerówny
' napisał do tekstów Jf>zefa Prutkowskiego - Jerzy Abratowski. Są to picr
senki żartobliwe o problematyce miłosnej. W programie zobaczymy tei
Henryka Boukołowskiego, Wieńczysła
wa Glińskiego, Ignacego Gogolewskiego, Zygmunta Kęsto„vicza, Ja na Ko·
buszewskiego, \Viesława l\'lichnikowskiego i Brorislawa Pawlika, którzy
wYkbnają żartobliwe liryki
do muzyki Jerzeiro Matuszkiewicza. Scenografię (opartą na rysunkach Peyneta).
opracował
Hilary Krzysztofiak. Kon..
feransjerka Stanisława Jerzego Leca.

