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• Dawno nie mlell~my 

ok a1ji oglądać Pani na 
5C!lnie. Co słychać? 

- Przygotowu;ę się <lo 
pn!miery spektaklu wg 
opowiadania „Biesiada n 
hrabiny Kotłubaj" Com
browicza, któr:v wystawi 
warszawski Teatr Pro
pozycji w rezyserii Ro
mualda Szejda G.ram t •·
tulową rolę. w:vstn pią 
także Wanda Stanisław
ska-Lothe, Mierzysław 
Voit i Władysław Ko
walski. Poza tym pracu
ję sporo w filmie . Wla<
nie ukończony został 6-
-orłrinkowy serial tell'wi
zvinv w reż Konrarla 
N~łe~klego ,.R6d Gąsie-n
ni ców", którego akrja 
roz Tvwa su: na prze
st rz('ni kilkudzicsieriu 
lat - od 11p~dku pow
stani11 listopadowego IR~O 
r. do wyburhu r wojny 
światowej. tj. 1014 r . 

• W tym filmie gra 
także Pani córka, Ewa 
Skarżanka ... 

r moja wnurzka, 
K::>sii," także. Ja gram 
góralkę Mnrikę Gąsien
ni eową, która ukazana 
jP•t w serialt~ w ciogJ 
kilk11rlzlPsieriu lat. Dla
te"'o młodziutką Marikę 
oritwarza moja córka, 
Ew„. która rra jedno
czes01e rolę Irmv. sio
strv E'łównej bohatPrki 
AlP Irma• w wieku dziP
ci ęrvm jest w serialu 
cńrka Ewy. Kasia. ~kom
pli1<owane. or a wda"! 

• Or,-romnie. ale mlej
m:v nadzieję, ie „fekty 
na ~vklanym ekranie b«:
da interesujące. Co Jesz
cze? 

W nowym filmie• 
rPŻ CzPsława Petelskie
/!O .. Dzień urodzin mło
rlrgo warszawiaka". wg 
ksiażkl J. S. Stawińskie
l!O gram bardzo riekaw11 
role Babri. zupełnie od
minn„11 od babci w 
„7morach" Po!1arlło wv
iPżMałam ostatnio do 
Bnrlina. r:dziP powstaje 
NRD-owski film .. Młvn 
Lewina" Wf! powiPści 
Johanna BobrowskiP,,.O. 
Gr:im role fony r:ihi n11, 
ldórrf!o orltwarza Wlorl7i
mier7 Boruński W ril
rnin tvm wvstPouia rów
nież inni n~si aktor7v. 
ni in . Kalina .Jerlr11 si1<, 
rrf"rrc::a <:-"1'.miR'iPló,,r„n. 
T.oon NiPmczvk I Józpf 
N- '"• rrzak 

• !'ani na7:wlsko la~rv 
~i ~ "iP t:vlko z· fl'atrf'm 
i filmem , all' równit'i 
z f'•tradą. zwh•zcza z 
"'<torską piosenką „f'<la
rirowr.i rom~nsv" 1" hra
tow•1<1ego czv Gershwl
r.ow•klego .. C7lowif'1<>1, 
któr"l!'O kocham". .Tn kil' 
mlPi~ce zafmujp w P'lni 
pracv artv~tvrznej właś

nie P•trada? 

- Uważałam, te po<ia
dajac wykształcen i!' mu
zvczne mam pr:iwo za.1-
mow11ć ,;„ fakże piosPn
k:i i I · ·•rf'tf'm L11hię 
pio 0nk~ aktorską I ża-

łuję, że dziś nie upra
wia się jej prawie z•J
pełnic. Prawie, bo na 
szczęście są w:v;ątki 
Ewa Demar czyk rzy 
Wojciech Młynarski Pio
SPnka literacka, w któ
rej tekst przekazuje kon
kre tne treści. jest teraz 
niepopularna wsród wy
konawców Szkoda, że 
tekst stał się nieważny, 
słowo zresztą najczęściej 
w ogóle nie dociera do 
słuchacza . Ale odpowia
dając na pana pytanie -
niektórzy moi koledzy zn
rzucali mi, że występu
jąc na estradzie, m . in. 
w Kabarecie „Szpal<;", 
rozmieniałam się na 
drobne. Zapowiadałam 
się bowiem podobno 
jaka „tragiczka". 

• Stworzyła Pani wie
le wspa~.,iałycb ról w 
tratr7.e , w filmie ! na 
estr:>dzir. A jednak od
noszę wrażenie, ·że we 

w~zrstklch tych dziedzi
nach miała Pani szansę 
osiągnąć jes1cze większe 
sukcesy. Czy Pani zga
dza się z tą oplnh\? le-

' iili uważa Pani pytanie 
7a ni!'delikatne - uchy
lam je. 

- To nie jest niedeli
katne pytanie. Chyba ma 
pan trochę racji. Mówi 
się, że każdy aktor ma 
swoich pięć minut 
szczęścia, które chwyta 
I stara się wykorzystać 
do maksimum. W moim 
przypadku tak się ukła
dało, że wiele spraw 
świetnie zapowiad ało si~ 
i nie dochodziło ~o 
skutku. Miałam na przy
kład grać w Atc>neum 
w sztuce „Kto się boi 
Virginii Woolf" z Janem 
Swiderskim niestety, 
nie doszło do wystawie
nia tej sztuki w naszym 
tpi1trze (wystawił ją 
„Współci.esny''), miałam 

rr;i' Ponę w „B:irhar7" 
TINizi wiłłó" nie" Feliń
skiego w reżyserii Dejm 
J\a w Teatrze Naro<o 
v-·:m - I znowu nie do · 
$:r'o do premi<'ry. T "
l<i· '1 nlefortunnyrh d' 
m"ie sytuacii b. •!o wir· 
cPj. Nie mu szę r'o·lav·a · 
7, ł ' czyłv się z niir' 
roZ'.":':'.lro\va ni::l . 7 tlVJo„1 ·· 
i „przestoie" Nie br 

„T:jri:v '' hył t~kżt> m A. 
;~;.l"'i'l ł w riesz~rvm ~i 
r1»·ordow:vm potyoriz"-
ninm widowisku .. Nier' 
no tyl ko zakwitna j.·b'o
nie": które r:ranP b:vl .• 
przpz pief lat W ty,.,, 
"~~c;:ie mi(lł~m o~raniC"1tl 
n• mo71iwo~ci porleimo 
"~,.,,...i.., c::ie innv<"h zadaP 
Z".u1.~ ,.. ..... „7B 'V f) IJ111P, 

o Nnleżv P"-i do 11.lr -
1„~~·:. kfórl' na wsz••l
lci · lt etapach ivda świe-
1'1if! orinajctu ;" S"'•r 
mlel<ce w tl'atrze Cl<'' 

fi'mie, pozostając zawsil' 
sobą. 

- To konlerznt•~Ć . Ni 0 

można kurczowo trzY
mRĆ- •ię m>odo<\ri. bo ffl 
niPrealne Trzeba przy
~• osowYw:i(' się C::o ~vtu11-

rii - ról ie't t~k "'iel• 
i .. dlą m>n-tvrh. I dl' stpr
s>:vrh \V cląl!U 36 la' 
nrarv na •renie er:iłll'" 
rlużo 0rl pif'rwszvrh rf.1 

Zofii w .. nAmar'-
i huzorarh". Eli?:v w 
.. Pirmalionie" I RPatr~·-
1'7P w •. Wiele hąłagu o 
nic". do MArii ~t11'1rt "'' 
fr?f'1Prlil :::łowarkiPJ!O i 
~rhil!Prnwskii>i MArii 
Stuart (w ,.Narodowvm" 
r:rałam tę rolę na zmiP
ne z Treną FichlPrówm•' 
<:tawrol'inv w .. B!Al':ach" 
nostoiewskier:o aż do ro
li ... Sir 'T'ohi<1sza C7.kawi.-; 
w kohiecPf ob•"1hl
.. Wieczoru trzech króli" 
:::7.ekspira. w Te•tr• · 
<;fara ProrhownlA. Rf'r' n 
,,.rAĆ nadal clonńld b„,., . 
notrzebnii ! rlonótd do· 
r>i'lt.ill zdrowip i •iłv. 

lło'l:m„wlal: 
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