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DIZ 03 
Spotykamyslę po rozdaniu R6t - Nie jestem odważna. To moja ko- roku moje teatry będą bardziej 
Gall Dostała pani statuetkt za nieczność i obowiązek. Uważam, skupiały się na polityce. Ale nie 
całokształttw6rc:zośd. że milczenie w tej trudnej sytuacjL czuję presji, że ktoś czegoś ode 

-Bardzosięztegocieszę.Nagrody jakąmamywkraju,jestniedopusz- mnie wymaga. Nie zastana-
przyznawanewtychczasachsądla czalne. To mój obowiązek, bymó- wiam się nad znaczeniem te-
mnie szczególnie ważne. Zawsze wić, co myślę, i zabierać głos jako I go, co robię, nie myślę, że coś 
mi się wydawało, że ktoś mnie na- obywatel. Będąc osobą publiczną, I ••••••••••• 
gradza za to, co gram, za moją fun- mogę docierać do większej liczby! 
dację CV/ teatry. Teraz tak nie jest ludzi niż przysłowiowy pan Kowal-
Przyszedl taki moment, że gdy wy- ski, więc muszę otwierać ludziom 
chodzę na scenę, to jestem okla- oczyiwykorzystywaćswojąrozpo-

skiwana za moją postawę. Ostat- znawalność i zasięg. To wielka od-
nio grałam .Białą bluzkę". Jak za- powiedzialność, która przynależy I 

Na stacjach 
benzynowych 
dostaję czasem 
kawę za darmo 

częłam na zakończenie śpiewać je- do tego zawodu. I 
den z wierszy Agnieszki Osieckiej A Jak pani odreagowuje te złe I muszę zrobić. Chcę, to coś ro-
- który się kończy słowami: „Hi- emocje? bię. Jestem osobą bardzo za-
storio, historio, tyżarlocznymicie, - Pracuję tak dużo i w tak eks- daniową, każdego dnia budzę 
codlaciebieznaCVjjednoludzkie kluzywnym i zaufanym kręgu się z nowym problemem do 
życie" - to dostałam taką owację, ludzi, że nie muszę się z tym rozwiązania. Kieruję teatra-
żezamarJam. To było coś niesamo- konfrontować. Nie jeżdżę ko-1 mi, w których gra 50 aktorów 
wicie wstrząsającego i poruszają- munikacją publiczną, nie cho-1 z całej Polski. Szczerze mówiąc, 
cego. Czegoś takiego nie przeży- dzę w publiczne miejsca. Spo-1 ich problemy są dla mnie waż-
łam w całej swojej karierze, to wy- tykam się z ludźmi głównie I niejsze od moich. Mija 11 lat, 
nagradza wszystko. Bo proszę mi w teatrze. Wiem, że jak ktoś ku- od kiedy stworzyłam fundację. 
wierzyć, że trzeba być bardzo sil- puje bilety, to dlatego, że chce 11 lat szefowania tak dziwne-
nym, żeby wytrzymać tę nagonkę. mnie zobaczyć, bo mnie ceni. mu miejscu, jakim jest teatr, 
Nie czytam tego, czym oblewa się Ewentualnie chce wesprzeć gdzie sprzedaje się uczucia 
mniewintemecie,ałewiem,żeje- moje teatry i zamanifestować,! i dzięki uczuciom to wszystko 
stem bardzo krytykowana za to, że że jest gdzieś blisko. Nie muszę I dalej idzie ... 
nie boję się zabierać głosu w waż- się więc tam nikogo obawiać. Naprawdf iycle prywatne nie 
nych politycznych sprawach. Na szczęście gram role, które ma dla pani znaczenia? 
Nqrodazacałokształttwór- się podobają. Krytyka za mo- - Moje życie prywatne? Nie ma 
cmśdzrnuszaPMllldopodsu- ją postawę jest gdzieś dooko- czegoś takiego! To teatr tak na- I 
mowań? Amoiedomyśll,2e la mnie. Ale ma to swoje plusy prawdę jest całym moim ży- l 
to)utkonleclaaskłaśtslędo - nigdy w żadnych czasach niet ciem. Teraz mieszkam z ma- ,, 
trumny? spotkało mnie tyle podzięko-I mą i mój dom jest dosyć nie-

- Nie powiedzialam jeszcze ostat- wań, ukłonów, podarowanych! skomplikowany. Mam teraz 
niego słowa. W ogóle nie myślę róż. Nawet na stacjach benzy-1 komfort. Nikt jeść nie woła , 
o tym w ten sposób. Ale nawet nowych dostaję czasem kawę nikt nie wymaga specjalnej 
gdyby się tak stało i nic bym już za darmo. Gdziekolwiek idę, to opieki. Mama prowadzi mój 
nie grała, to czy bym rozpaczała? spotyka mnie coś nieprawdo- dom, więc mam pomoc. 
Nie, bo nie jestem przecież artyst- podobnego. Sprzedawcy, prze- Nie muszę się zajmować co-
ką z małym dorobkiem! Mam za chodnie, ludzie, którzy na mnie! dziennością. Dlatego mo-
sobą szczęśliwe 45 lat pracy. Je- wpadają, chcą mi dać coś małe-I gę być na wyłączność mojej 
stem w komfortowej sytuacji, że go, czy zrobić dla mnie coś rni-1 fundacji i teatrów. Nigdzie in-
sama sobie daję pracę i nie muszę lego, by mi wynagrodzić nie- dziej nie gram. Chcę tą decyzją 
być zdana na innych. Na przykład przyjemności i podziękować za specjalnie zaznaczyć, że ze mną 
właśnie mam przed sobą dwie mój głos. To jest nadzwyczajne. spotkać się można tylko w mo-
premiery. Dla wielu Jest pani lko"- ich placówkach, by te spotkania 

Mote wite pani rn6wlt ospeł- I symbolem dobrego aktor- I były dla łudzi bardziej wyjątko-
nlenlu. Ale czy )est )eszae rola, stwa. Trudnoslęztymtyje? I we. Już zapraszam wświętaBo-
októrelpanlmarzy? żam, żeżyciedałomiwięcej, niżna Marzę wtedy, bysobiepójśćigrać LudzlepewnlewymagaJaaod I żego Narodzenia i Nowy Rok. 

- Nie. Zresztą nigdy nie marzyłam to zasłużyłam. coś dla jakiejś małej, zwykłej pu- pani więcej. W spektaklu .Pomoc domowa" 
o rolach. Grałam to, co mi pro- Pani jest strasznie skromna! bliczności. Bo najbardziej lubię te - Jestem dumna z tego, że je- gram postać kompletnie pijaną. 
ponowano, albo to, co sama so- 1- Skromna? Uczciwa! Ludzie ma- I swoje stare spektakle. Np .• Shirley I stem ciągle aktorką aktualną. Bardzo się to publiczności po- 411 
bie wymyśliłam. Nie mam odwagi I ją mnie za kogoś nadzwyczajnego. I Valentine" gram 27 łat. Czasem sale I Mimo swoich łat nie zgubiłam doba. Jestem tak 1,>ijana na sce
marzyć. Po co się rozczarowywać? I A co w tym specjalnego, że jestem I na nią sprzedają się w trzy godziny: I języka porozumienia z publicz- nie, że nie kojarzę nic. Swietne 
Lepiej być miło zaskoczonym. Wo-1 aktorką? Wie pan, jak sukces jest I Cieszę slę,2e krytyka za pani I nością. Ludzie bardzo żywo re- I odreagowanie. Pogram sobie te-
lę czerpać z życia i odpowiadać na męczący?Sukcesyzwiązanezno- polttyanekomentarzenleod- agują na moje interpretacje.I raz, a po Nowym Roku lecę na 
te wyzwania, które stawia przede I wyrnidużymirołarnimnieprzytła- , bijaslęnafrekweiicJlwteatrze. I Przed nami 50. rocznica marca li Madagaskar. Bo nawet ja by-
mną los. Myślę, że dlatego jestem czają. Wiąże się to z niesamowitą .Jest)ednak)aldś"*1usbyda 1968 roku. Będzie ważny spek- wam zmęczona ... 
osobą spełnioną i szczęśliwą. Uwa- U ością wywiadów i obowiązków. odwlinll7 taki na ten temat. W przyszłym Rozmawiał Bartosz Pańczyk 
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