Przed kilkoma dniami otrzymaliś
my ten oto list podpisany przez 20
Czyte lnik6w:
„Zwracamy się do redakcji Kuriera z uprzejmą i gorącą pro śbą
o zamieszczenie w rubryce „Na
zamówienie"
fotografii
IRENY
EICHLERÓWNY i tego listu:
„Irenę
Eichlerównę
widujemy
rzadko, a przecież każda jej rola
to rewelacja. Hi storia teatru na
pewno poświęci Je3 piękną kartę. Wśród widzów i teatromanów
sporadyczne wy~tępy tej wielkiej
tragiczki nasze3 sceny budzą zachwyt, pogłębiają nasze dla niej
uznanie, szacunek i podziw, a 3ednocześnie
wywolu3ą sprzeciw
i żal, bo tak mało gra. Z okazji
niedawnych imienin Ireny Eichlerowny składamy
my, wielbiciele jej talentu - najserdeczmqs1e życzenia płynące z głębi naszych serc, życzenia pełnego wyzycia się artystycznego" .
r'rośbę
jemnością

spełniamy.

Irena Eichlerówna urodz.lla się w
Warszawie. Tu również uko1\czyla Pań·
•t" owy Instytut Sztuki Teatralnej (hY·
la m. in.

uczC'nnicą

AL

Zelwerowicza).

Wyst~powala
w teatrach: W ilna, Lwo·
wa i \Varsza wy. \V czasie wojny grała
w Bukareszcie, Paryżu, Rio de Janeiro.
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19~8

odt ą d
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naszych Czytelników z przy-

r. aktorka powraca do kraju
w tcatroch stolicy,

występuje

n1. in. w Narodowyn1 i Polskim. „S:tlon1e" \Vildr'a, „l\taria Stuart" Schil·
lera, Pani \Varren ~e sztuki Shawa,
,.:\tatka
Couragc"
Brechta.
,,Fedra"

Racine'a to tylko kilka postaci z
wiPlk"ej galerii ról Ireny Eichlerówny,
które zapisaly się trwale nie tylko
w pamic:-ci widzów, a1e i w dziejach
współczesnej pohkiej sceny. Grę Ireny
Eichlerówny wyróżnia silna ekspres)~
dramatyczna, próby wprowadzenia do
współczesnego
teatru inkantacji I ge·

Fot.

F.

MYSZKOWSKI

slu, wywodzącego się z teatru staro·
iytnego. Taką Irenę Eichlerównę za.
pam ' ętaliśmy z licznych
ról w reper·
tuarze antyrznyn1, tragicznym.
A potem - niespodzianka dla wszystkich milośników jej talentu: niepo·
równana rola Szambelanowej y; .,Panu
Jowlal:skin1"

Polskiego

w

Fredry

na

1ceni~

Teatru

War.OJawie, gdz.ie z nie·
zwykłą
siłą zahlysnął
talent komiczny
i charaktnystyczny wielkiej aktorki.
N3stępnie niezapomniana Jenny w
scenicznej adaptacji powieści Caldwel·
Ja (W Teatrze Dranrntycznym), rola
jakby stworz<>na dla tej aktorki. Ostatnio o!(larlallśmy JrPnę F.ichlnównę w
,,Niehockiej
k('ln1edii''
Kras;ń5kieY.o
i
w „Czajce" Czechowa w roli slynnej
aktorki Ireny Arkadiny. Zamienczamy
zdjęcie Ireny Eichlerówny w tej właśnie roll.
(dag)

