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Z iov nim Spadolinim,
po
nikarzem
rozmawiała

włoskim

politykiem, historykiem i dzien-

włosku, z Maxem von Sydovem, sławą kina

szwedzkiego - po angielsku, z laureatami Festiwalu Teatralnego w Awinionie - po francusku, a na antenie polskiej dwójki nie popełnia błędów
w języku polskim. Mowa oczywiście o Grażynie Torbickiej.
Pierwszy raz pojawiła się na ekranie dziewięć lat temu. W telewizji
szeptano wówczas, że to matka - Krystyna Loska, załatwiła jej tę pracę. Dziś
mało kto. pamięta o tych podejrzeniach, a większość fachowców od telewizji
wysoko ocenia jej umiejętności zawodowe.
Mąż, Adam jest internistą kardiologiem, doktorem habilitowanym. Torbiccy nie prowadzą bujnego życia towarzyskiego, są zbyt zajęci. Wolne chwile
najchętniej spędzają na świeżym powietrzu, codziennie na spacerze z kundelkiem Muchą, latem - pod żaglami, zimą - na nartach.
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Roman Kłosowski, znany raczej jako Maliniak z „Czterdziestolatka"
obchodził niedawno 65 lat i 40 rocznicę ślubu. W swojej żonie, Krystynie
zakochał się od pierwszego wejrzenia, gdy przyszła do poradni dla kandydatów do szkoły teatralnej. Powiedział jej wówczas: „Niech pani nie idzie
do szkoły teatralnej, tylko ze mną na kawę". No i poszła. Do dziś są zgodnym,
szczęśliwym małżeństwem, chociaż wszyscy wiedzą, że Roman jest cholerykiem. W domu żona mówi do niego pieszczotliwie „Gapcio" i to czasami go
uspokaja. Krystyna jest reżyserem, synowa - Barbara Szcześniak - aktorką,
a nadzieją na kon!Ynuowanie tradycji rodzinnych są wnuki: 17-letni Jaś
i 8-letnia Kasia.
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Przez wiele lat grała słodkie, delikatne panienki z dobrych domów. Ostatnio
jednak roztyła się i role amantek nie są dla niej. Zresztą, i wiek już nie ten.
U Anna Dymna była najmłodszą studentką krakowskiej szkoły teatralnej.
Nie miała jeszcze 17 lat, kiedy otrzymała indeks, a i na propozycje zawodowe
nie musiała długo czekać. Podczas studiów grała w wielu sztukach, potem
kariera potoczyła ię błyskawicznie . W życiu osobistym jedr:iak jej się nie
układało . Pierwszy mąż-Wiesław Dymny, aktor, poeta, satyryk, plastyk, filar
kabaretu „ Piwnicy pod Baranami" zmarł śmiercią nagłą. Drugie małżeństwo
niedawno się rozpadło. Miała poważne wypadki samochodowe i na planie
filmowym, pożar świeżo urządzonego mieszkania. Dziś Anna Dymna
mieszka ze swoirn ośmioletnim synem Michałem na zaadaptowanym
strychu krakowskiej kamienicy. Gotuje, sprząta, robi przetwory, hoduje
kwiaty i maluje akwarelami.
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12 marca skończyła 49 lat. Niedawno oglądaliśmy ją w nagranym 23
lata temu „ Kabarecie" - który przyniósł jej Oscara. 1O lat temu mówiono
o niej, że się skończyła, że seks, alkohol i narkotyki zniszczyły jej życie
i karierę. A jednak potrafiła z samego dna wrócić na szczyty.
Liza Minelli nie miała łatwego życia. Będąc dzieckiem, mieszkała z matką
- słynną Judy Garland - która piła, wpadała w depresję, zmieniała
kochanków i zazdrości/a podrastającej córce licznych uzdolnień. Jako
gwiazda, .trzykrotnie się rozwodzi/a, była bohaterką głośnych skandali
towarzyskich, piła na umór i zażywała kokainę. W 1984 r. zdecydowała się
na kurację odwykową. Po trzech latach wróciła odmieniona. Dała wspaniały
koncert w Carnegie Hall, nagrała teledysk z zespołem rockowym, zagrała
w komedii i poznała mężczyznę swojego życia. Jest nim 35-letni pianista
Billy Stritch. W i.vywiadach Liza zapewnia, że wszystko, co złe, ma ju · a
sobą .
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