
Krystyna ~ . anda wyznaje, dlaczego 
-

Sa~motgoś~Jmi 
1 

Wybitna aktorka mówi nam, 
że ceną, jaką przyszło jej płacić 
za realizację marzeń o własnym 
teatrze, jest życie w pojedynkę. 
Minęło osiem lat, 
odkąd podjęła się 
Pani stworzenia 
pierwszego prywat
nego teatru w po
wojennej Polsce. 
Jak Pani wspomina 
ten czas? 
- To były szalone 
i bardzo piękne lata. 
Ale też najintensyw
niejsze w moim ży
ciu. Nigdy tyle nie 
pracowałam, nie mia
łam tylu bezsennych 
nocy. Nigdy tak się 
nie bałam i nie mia
łam tylu wątpliw<r 
ści. Nigdy też nie sp<r 
tkało mnie tyle na
gród za to, co robię, 
dowodów wdzięcz-

. ności - od widzów 
i współpracowników. 
Czy były takie mo
menty, w których 
mówiła sobie Pani: 
dłużej nie dam 
rady, dość tego! 
- O tak, ale ni-
gdy na seńo. Wie
lokrotnie płakałam 
z bezsilności. 

Ma Pani spraw
dzoną receptę na 
godzenie wszyst
kich swoich 
aktywności? 
- Od ośmiu lat 
gram i pracuję tyl
ko dla mojej funda
cji Na Rzecz Kultury 
i dwóch teatrów Po
lonii i Och-Teatr. Jak 
nietrudno zauważyć, 

film to teraz świę
to, śpiewanie też, 
chyba że w spekta
klach. Piszę też rza
dziej. Jestem sa
motna, praktycz-
nie nie mam życia 
osobistego i to 
bardzo mi poma-
ga. Wiele spraw 
dzięki temu żyje. 
Ostatnio me
dia pisały, że 
Pani cierpi 
na syndrom 
„opuszczonego 
gniazda". To 
prawda? 
- Bzdura! Me
dia są spóźnione 
o co najmniej 

cztery lata. Moi syn<r 
wie wyprowadzili się . 
z domu już dawno. 
Wybrali taką samą 
drogę jak ich nie
żyjący już ojciec, 
wybitnf operator 
filmowy Edward 
Kłosiński? 
- Młodszy, Jędrek jest 
na amerykanistyce. 
Starszy, Adam studiu
je na wydziale ope
ratorskim w katowic
kiej szkole filmowej. 
Od kilku lat zatrud
niam go jako oświe
tleniowca w naszych 
teatrach. Przyznaję 



z dumą, że robi świet
nie światło do naszych 
spektakli - z uwzględ
nieniem ich gatunku 
oraz atmosfery. 

' Syn ma tak samo 
„czułe oko" jak 
jego sławny ojciec? 
- Tak. Adam świetnie 
mnie fotografuje, po
dobnie jak mój mąż. 
W tym jest rzeczy
wiście jakaś czułość. 
I nie chodzi o to, że 
wyglądam ładniej czy 
jakoś szczególnie. On 
tym się nie zajmuje. 
Po prostu oko, które 
mnie fotografuje, jest 

specjalne. 

Operator i aktorka, 
to dobry tandem? 
- O tak! Do opera
torów aktorki zawsze 
miały słabe serca, 
miękkie kolana i spe
cjalną wrażliwość. To 
inżynierowie z duszą. 
W dużej mierze od 
nich zależy, jak wyglą
damy na ekranie. Kie
dyś Aleksandra Ślą
ska powiedziała mi: 
,,Ja miałam światło we
wnętrzne, nie musia
łam wychodzić za mąż 
za operatora". Ona 
uważała, że wyszłam za 
mąż po to, żeby ładnie 
wyglądać! Po części 

miała rację. 
Stowarzyszenie 
Autorów Zdjęć 
Filmowych 
przymało Pani 
nagrodę specjal
ną za całokształt 
osiągnięć twór
czych i wkład 
w promocję ob
razu filmowego. 
Czy ta nagroda 
niesie ze sobą 
duży ładunek 
emocjonalny? 
- To jest jedna z naj
ważniejszych nagród, 
jakie dostałam w ży
ciu. Myślę, że wY
różniono mnie także 

za to, że byłam towa
rzyszką życia wybit
nego operatora filmo
wego, a także za rolę 
i odwagę zrobienia fil
mu Tatarak, opowia
dającego między in
nymi o tym człowie
ku. Zrobiłam ten film, 
żeby zatrzymać pamięć 
o Edwardzie - wspa
niałym człowieku, 
mężu, artyście, jednym 
z najwybitniejszych 
w tym kraju operato
rów filmowych. 
Proszę nam jeszcze 
powiedzieć, w jakich 
nowych projektach 
filmowych i teatral.:. 
nych będzie można 
Panią oglądać? 

- Filmowych? • 
Nie mam poję-: 
cia. Przeczytałam 
ostatnio kilka 
scenariuszy, ale 
nie lubię grać 
małych ról, po
nieważ epizody 
są zdecydowanie 
nie dla mnie. 
Za to w teatrze 
obecnie gram 
aż dziewięć 
różnych ról. 
To dużo, nie 
mogę robić 
więcej. 


