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Na pięć minał przed podniesieniem karłyny. w pnerwłe spekłakla. w sarderoble _ 1 ka
wiarence teatralnej - prowadzimy rozmowy z aktorami scen słolecuayeb :- alnbieueami 
warszawskiej publiczności. I chyba nie tyłka warszawskiej: poprzes radio, fd,m i łelewhJę. 
zdobyli sobie przyjaciół w całym kraju. Kaidy z tych artysłów na pewno zasl~~ na ~b
oy szkic, ale nasze spotkanie na dwóch kolumnach tycodnika narzuca zwięzłość rozmow. 
Poza tym - dobrze wiemy, u nie qromadzimy łałaj wnysWcll, których nasi czytelnicy 
pragnęliby dzisiaj zobaczyć. 

DLACZ·-EGO SĄ NASZYMI ULUBIEŃCAMI? 
Użyliśmy słowa u 1 u b· i e ń c y dlatego, ie mamy całkowite Pokrycie w opiniach wi

dzów, którzy na pytanie. dlaczego lubią tego czy innego aktora, odPowioozieli po prostu : 

STEFAN 
WlECHECICI 
(WIECH): 

- Na to pytanie nikł małe nie nabierze. 
Gdybym odpowled&lal, dlatt-e&'O lubię 
Eicblerów1u:, Skariankę czy Swłdersldeiro • 
- Mrozowska, Krafftówna, Wołłejko crr 
t.apickt zaczęliby 8lę su&anawtat, dlacze
go Ich nie lubtę. A to nieprawda, bo lu
bię wsaysU<lch naszych ułalenłowanych, 
lnłeltgentnycb, uroczych, wyknła.łeonyeb 
artyliaów, bes nWD.le7 piel, wieka 1 odaul· 
- &Nldnwowycb. 

JAN ICA 
BACHRACH 
UCZENNICA 9 XL: 

- Sł0911Dkowo często chodzę do łeałru, 
ale, Dfesłety, Dfe znam Jednakowo dobrze 
wszystkich znakolnłtych aktorów, ponle
wat rośliśmy w tym samym czasle: onl w 
sławę, a Ja w lata. Zachwycałam się Wol• 
leJlul w ,,Maskaradzie", Skarlaną w 
,,Malwie'', Mrozowsk11 w "Operze za 
s grosze", ale "-'•llnleJn:e wrałenłe Wy· 
warly na mnie P08tacle Kreona, BomUlu· 
aa l Pr~ora w realizacJI .Jana Swlder
•.kJeco. zachwyca mnie JeKO sUa wyrasu, 
auteotycznoilć J lekkO;łc! wypowiedzi, mi
m. u "Wo:le\eala 9' \ak róitne i tak 4o 
siebie lllepo4one. . I 

PROF. ' 
JAN ltOTT- ,// 
KRYTYK: /' J 

-e111ę Elchleriwnę, bo Jest często 
dowclpnleJn:a J llllldrzejna n1ł postade, 
kł6re kreuje l bardziej lraplfAca od aztu• 
kl, w której era. 

IRENA 
Z I Ó ł. IC O WS IC A, 
STUDENTICA: 

HENRY:k 
TOMASZEWSKI 
PLAS?YIC: ' 

- Uluble6c6w mam Wielu, ale dla pny. 
Składu Podam dwa nazwiska: ł.apłekf 1 Wldenkl. S11 dla nuate na riwnym 
zlomte, Cboc! łak do siebie niepodo.:t 
!;!nlę łeb za łO, te dla katdej roll llOk'a· .... znal~ fany wyraz, nie ...._ ___ ,_ 
Jednoezdnte w1&11nej · lndnrld~~ 
Swoje kreacje PDdbudowu.14 .._..., __ 
1VYSilldem Wdekłualnym_ ;---

N ATA N 
1'RACHTENHERC 
LEKARZ: ' 

ALICJA 
BARCIK OWSIC.A, 
Z ZESPOŁU 
• .MAZOWSZE": 

1 - Ceatę Krafft•h nę za Jej wdzt~k 1 ła· ~nt. Za wsze~b~ttonnotc! talentu - od 
Il CISellkJ do zlotoneJ f bocateJ roll dra matyczneJ. • 

Irena 
Eichler6wna 
~edy wchodzimy do teatru. z gó

ry wiemy, że aktodta od pierwszej 
chwili zagarnie scenę dla siebie, że 
swoje kwestie na pół wyśpiewa w 
sposób sobie tylko właściwy ... że wy
kona mnóstwo szerokich gestów, że 
będzie się nul'ZllĆ w strumieniu włas
nego głosu ... " Tak pisze o Eichlerów
nie Adolf Rudnicki i taką Eichlerów
nę znamy ze sceny. W domu ujmuje 
nas wielka aktorka .>erdeczną go4cin
nośclą i pełną żartobliwego Ul'\)ku 
rozmową. Na pytania odpowiada 
~bko, lapidamle: 

- " jakich nłabeb ...... Panł 
esłałnłot 

- W dobrych: · „M!uia Stuart" -
Schillera, „Fedra" - Raciae'a, .,llarla 
Tudor'' - Hugo. 

- .Które role •wała Pani sa sweje 
.,-Rlbwe osivalędet 

- Skromniej jest odPowiedzieć, te 
żadnej. Przyszłość przed nami. 

- Cą na Pani a&ukt mlala wplrw 
..... hula lllQwldul~ U&Gnbt 

- Na pewno, wszystkie - nie tylko 
aktorskie. 

- ·w jakiej ał11ee brawa SDl'&wilł' 
Pani ucsear6lml PnJ'Jemnm6T 

- Naprawdę w ostatniej (,,Maria 
Tudor"). 

- GdJ-br Pani nie bJrla -~ 
ldm cbdalab7 Pani ~T 

- Mówmy prawdę - Elnstelnem.-
- Jakiep parłaera wPn1ab7 Putl 

•Po6r6d akłcriw ~-' 
- Skror:r.nie: co najmniej Oliviera. 
- Co Pani nM w 1NIQcla cbwl-

a.clat 
- Trzeba zajmowK alę domem -

l plecamlł. 


