O Rilar,
„Niebezpiecznych związkach'•
i najbliższych planach
·- z

Hanną Skarżanką
• A plany filmowe?
- Nie mam tadnycła. Kok 15 był w
ocóle dla mnie, Jako aktorki nie
najłas)5awszy. .Jełll chodzi o film safrałam jedynie epizod w serii „czte·
re pancerni I piea". Eplsod rre1Ztll
bard10 przYJ•mny: zasrałam rad1lecką
eyrkówk• otoesenll swl•n•taml
załpiewałam
specJalnle naplsanll dla
teJ po1tael ploaenkę.
• Jakich r61 by •oble Pani tyczył
w obecnym roku!
- Tęskni• . aa aaaranlem duteJ roll
w u:tuce o llosatyeb walorach llterae•
kich. Ale kt6t 1 aktorów za tym Ale
tęskni! Chciałabym teł w1bo1acać 1w6J
senre piosenkarki. Ale Jak to robić,
sdY od chyba 12 lat nie · nacralam ład·
neJ nowej płyty, a w radio Jestem nader rsadklm cołclem„. Marn Jednak
n&dzleję :te ołyJe tak Jak ptan11Jemy kabaret „Szpak" i znów wrócę
na estradę.

• Na koniec pytanie z cyklu śclłle
prywatnych. Pani córka - studentka
warszawskiej ukoły teatralnej - tak
podobna do Pani - ukończy wkrótce
1tudla. Czy ma Pani ochotę spotkać
się z nlll w przyszłości na 1cenleT
- Oc1ywHele! Znalazłyby się chyba
nawet utwory, które mocłYbYłmy „o11e1rać" we dwó:·:i:... (E. Bon.)
JC7.NJ wielbiciele talentu ł osobowości
artystycznej
Hanny
Skartanki mają ostatulo okuję
ccladanla t:nakomltej aktorki w
l\oweJ roll. Skartanka wYStępuJ• gołrlnnie w
Teatrze Ziemi Mazowieckiej
Jako
Pll&T'
w v.enlCZIM!J przeróllee
5lynneJ powl.dt'ł Hemincwaya „ttorou
bile dzwon''. Widnie w najblfbzą nie·
dzielę,
t
stycznia, uezHtnlcy nasseJ
te11oroczneJ akeJI „Z Kurierem do tea·
tru" będ11 mieli oku:Ję obejrzenia Jej
w teJ roll - w salt przy ul. Czackiego.

L

• Co Pani sadzi o poetaei Pilar WYJlltkowo
odpowiadaJ11ceJ ,
moim
zdanle1n , Pani warunkom aktorskim l wysoko ocenionej w Pani scenicznym wc!elenlu puez krytykę „ .
- .Jett to postać, która zrobiła na
mnie ~zalone wrateale Jut dawno, po
plerw11wm przec~Ytan t u ksl11tkl Hemll•·
swaya, l<ł6r11 uwałam za jedno a n~J·
więkftZY<"h
arcydrlet literatury łwlato·
weJ. Nie mYłldam jednak nigdy o mnł·
llwo.łcl zagrania postaci Pllar, 11dYł nie
sądzllsm,
ił tak11 bogat11 kslątkę
uda
llę uadaptowa~ na scenę. Cboclat oso·
biłcl~ hle lubię scenicznych •d1'ptaeJI
~rl,
!łkonntaJ•m
'°'dl l<'r 7.n n ft ł !l " "ProtiozycJI

jednak

•

TP.11tru Zif!·
nil MaJl(owiecldej aarram& 'Piw. NI"
D'l!>lfłllr-l m1n:eć się tej
pokus ie, eh„~
1daJę sobie Htrawe. Ił sceniczna Pilar
mote li)·~ tylko bi.dym echem ksl11ł.·
kowel poitu l. !'!taram się """~ tę fa·
M'ynUJ'-<'~ . mn,dT" kobietę p!"<'st.o, bM
Hwn~tl'1.nych f!-ltt1tentów charaktery..,c,11
{kt6ryr.h w 011óle nie !uhlę), s111:erujac
przede ws11Y1tklm Jej bogatft wnętrze.
• Jak P ~n l ~od% 1 konl „ezne> śt WY·
la'Zd6w z Teatrem Ziemi Maz:owiecldel
s: :Pf'aca w mac!MTY•Wm Ateneum?
- Pilar gnM t ylko 4 raey w ml!•·
11,cu, a ~· Aleneum występuje Jed~··
n ff' w „.Jablonlaeb", więc Jakoł sobie
rad•ę · Gonf'J trochę będsle wygl'\dał.\
~riuwa w
rirzyszłoścl,
gdYI widnie
ro""'"ezi:łam na małej scenie Ateneum
in~by do nnw•J prem iery. Będzie nie
d<>l<onana pr„u Ewę O t ffłnowsk11 przerłfbk•
k1uvc7.!lf'J k1!d kl
de
Laclos
„l\1t1P,1Jg7."rmC'l!:NJI: ZWJ 4'Z1'T". w 1cenłemeJ wersJI ,..,..._pl" tyllr.o I G<IObr: ll<Iar.trablna de Merteu ir "" moim
„ .vkonn1!u or~lll ks t 11tę
Valm„nt,
którero grat będzie .Jeny Kallszewsld.
9 A cey myśli Pani o zaprerentowanlu nowego recitalu plo1enkar1kle10!
- Owszem, cdy będę miała treehę
więcej eauu. Mam bowlf'm w reper·
tuaru wiele opracowanych Jut nowych
piosr.111k.
• PlacH&o tak rzadko widzimy Pa·
ni" w TV ~ jako ak t ork~, a nigdy -
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1lę 11\Dll nie Interesuje. Za fakt więc
wyJ"tkłlWY uwatam propozycję zagra-

nia roll ciotki w telewizyjnym 1pek•
taklu „Putny Roslty" r. G. Lorcl
w lutym. W eetatmm akct. tztukl będę 1ic17~ 1oble TO lat!

