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TEATR IM.ST.I.WITKIEWICZA - ZAKOPANE,- CHRAMCbWKI 1.5 P 1 i-~ 1gb( 

B'.ENEFIS 

Listy, pamiętnik, niezapomniane role 

IRENY SOLSKIEJ 

- próba portretu -

Infantka z · "CYDA" G•rneille, 'a, Pani Akne z "622 UPAKDt)W BUNGA" 

Witkiewicza, Kassandra z "ODPRAWY POSŁUW GRECKICH" Kechanowskiege, 

Żona z "NIEBOSKIEJ KCMEDII" Krasińskiego, Ofelia ze ''SMIERCI OFELII" 
' Wyspiańskieg•. 

AKTORKA: 
'-

Marta Szmigielska 

SCENARIUSZ I REżysERIA 
Julia Werni• 

MALARZ: 

Marcin Rz4ł_sa 

/student II roku ASP-Kraków, 

SCENCGRAFIA: Elżbieta Wernie ASYSTENI': Beata Wodecka PREMIERA: 12.01'a6 



• 

IRENA SOLSKA 

Urodziła się wWarszawie 16 kwietnia 1815 r. 
Gwiazda med.ernizmu, muza poetów i malarzy, jedna z najwybitniejszych 
aktorek w dziejach naszej sceny - to także fascynująca postać kobieca. 
Cddziaływała na otoczenie swą niezwykłą osebowością, budziła namiętności, 
uwielbi~nie i podziw~ Pisano dla niej sztuki sceniczne /Żuławski/, 
gpiewane w powieściach /Witkacy/, utrwalano w licznych pertretach 
f Gers•n, Wyspiański,Wyczółkowski, Witkacy, Kossak,Pronaszko/ 
rzeźbione /Laszczka/. 
Zaznała wiele sukcesów i chwały, ale na kartach jej bi~grafii widzimy 
życie pełne goryczy i trudu, czasem tragiczne. W: dwudzie st elecie n, i. ,~dzy;·
w0jenne wkroczyła !lolska w ~ełni sił twórczych i slawY, otwart'a na hCwe 

pr~dy w sztuce, wyprzedzaj~ca zasobem średków artystycznych swej~ ep&kę. 
A jednak był te już dla niej czas upartej walki z przeciwneściami losu, 
narastając~ choreb~, ludzk~ obejętności~. Coraz bardziej stawała się 
legendą. Kiedy p• 'drugiej wojnie światowej e dwadzieścia lat ed niej 
starszy Ludwik Solski mógł jeszcze działać w glorii akterskiej, Irena. 
Solska była już tylk• cieniem~ Zmarła w Skelim<twie I! mar~ 1958' reku~ 



TEATR IM.ST.I.WITKIEWICZA - ZAKOPANE, - cHRAMCbWKI 15 r 1i -~ 1gu 

IDENEFIS 

Listy, pamiętnik, niezapomniane role 

IRENY SOLSKIEJ 
- próba portretu -

Infantka z· "CYDA" C.erneille "a, Pani Akne z "622 UPAKDOW BUNGA" 
Witkiewicza, Kassandra z "ODPRAWY POBŁ'OW GRECKICH" Kochanowskiege, 
Żona . z "NIEBOSKIEJ KCMEDII" Krasińskiego, Ofelia ze ''SMIERCI OFELII" 

' Wyspiańskieg•. 

· AKTORKA: 
...... 

Marta Szmigielska 

SCENARIUSZ I REŹYSERIA 
Julia Werni• 

MALARZ: 

Marcin Rz4lsa 
/student II roku ASP-Krakó~ 

SCENCDRAFIA: Elżbieta Wernie ASYSTENl': Beata Wodecka PREMIERA: 12.01'a6 




