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JACEK CHMIELNIK jest absolwentem wydziału aktorskiego
PWSFTv i T w Lodzi. Był aktorem w Teatrze im. Jaracza w Lodzi, w T eatrze Polskim w Poznaniu, a obecnie jest w Teatrze im.
Słowackiego w Krakowie. W filmie debiutował dużą rolą w obrazie
Juliusza Machulskiego „Vabank", grał także w „Vabank II". Jest
autorem tekstu popl.łlarnej piosenki z tego filmu. Za sztukę „Romanca" zdobył nagrodę na tegorocznym XXV Festiwalu Polskich
Sztuk Współczesnych we Wrocławiu.

Bożena

Winnicka

(-) Przychodząc do teatru poddajemy się pewnej konwencji.
Grzecznie zajmujemy wyznaczone miejsca, rozmawiamy niezbyt
głośno, wreszcie usadowieni wygodnie w bezpiecznej ciemności
czujemy się pewnie, anonimowo. Aktorzy, oddzieleni sceną lub
światłem , grać będą dla nas, wzruszać nas lub rozbawiać. Jesteśmy dobrze wychowani, kulturalni, a więc wiemy jak należy się
zachowywać . Co jest w teatrze normą, a co pospolitym chamstwem, co wypada, a co nie. Wypada się na przykład nudzić , co
staje się już nagminne. Za to nie wypada ziewać, nie mówiąc już
o bardziej zdecydowanych odruchach protestu. (-)
Jacek Chmielnik jest aktorem. Zna teatr, zna widzów. Napisał
sztukę , zatytułowaną „R om anca" i główną w niej rolę powierzył
niezawodnej publiczności .
„Romanca" jest sztuką o teatrze. Zwłaszcza początek jest pyszny. Pomysł na skecz rozpisany został zręcznie i dowcipnie w niedługi utwór, trochę z pogranicza literackiego kabaretu. Wiele tu
pomysłów pisarzy wielkich i mniejszych, widać wpływ, raczej
zauroczenie teatralną twórczością Bogusława Shaeffera. Są to jednak wyraźne cytaty, użyte świadomie w tej całkiem inteligentnej
zabawie formą o formie. „Romanca" jest bowiem drwiną z teatru,
jego konwencji, tych starych i tych całkiem nowych, ze scenicznego świata ułudy , fikcji , masek i kostiumów. Także z aktorstwa. I oczywiście z publiczno ś ci też. Jest przy tym swoistym wyznaniem wiary w siłę i sens sztuki zwanej teatrem, gdyż
teatr jest prawdą i mówi prawdę , choć z natury swej jest przecież oszustwem. (-)
fragment rec enzji pt . „ Romanca na s tłuczce" z przeds tawie nia w T e atrze im. Słowackiego w Krakowie,
Scena Minia tura. życie Litera ckie 1986 nr 21
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