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e Przede wszy1tklm 

prosimy przyjąć gratu
lacje z okazji wyboru 
„a radną do DRN wa,.. 
ssawa-Sr6dmieścle. 

Dziękuję 
postaram się 
wieść zaufania 
wyborców ... 

bardzo, 
nie za

moich 

- e Na pewno jako rad
ną interesować będą Pa
nią głównie sprawy kul
tury '\Var. zawskiej? 

Oczywl~cie. Kiedy 
jednak mówimy o kultu
rze, najczęściej mamy na 
myśli zjawiska artystycz
ne, zapominając. że je~t 

jeszcze drugie znaczen ie 
słowa kultura. w t v m 

potocznym rozumien iu . 
Kultura na ulicy . w 
sklepie, w tramwaju, 
słowem kultura na ·o 
dzień . Wiele u nas jest 

w tej dziedzinie do za-
łatwienia, ot choćby 

sprawa bezpieczeństwa 

na jezdniach, opieki nad 
młodzieżą. właści wych 

dla niej form wypor zy n
ku, rekreacji I rozry w
ki, a także sportu. k tó
ry jest również formą 

kultury. Tymi sprawami 
chciałabym się jako rad

. na zajmował:. Oczywiście 

będę także pilnować 

spraw środowiska arty
stycznego i kultury tea
tralnej w stolicy. 

• Przed kilku dniami 
Teatrze Dramat ycznym 

odbyła się premiera ,.E
lektry" Giraudoux, w któ
rej odtwarza Pani rolę 
Klitemnestry. Jeden z re
cenzentów tego •pekt:iklu 
napisał o Pa ni Jako wiel
kiej tragiczce. który rh 
tak niewiele mamy w pol
slticb teatrach ••. 

- ~ślę, że nie tyle brak 
.fest aktorów specjalizują
cych się w tego rodzaj u 
repertuarze, Ile raczej w 
naszych teatrach jest de
ficyt wielkiego repertuaru 
Zdarza się takte, ze role 
nie są obsadzane właściwi~ 
I stąd widzi się nieraz oa 
scenach tragedie zbyt spo
wszedniałe, zszarzałe, ze 
strachu przed patetyczno
ścią. Mówi sję później 
o takich rolach . że są 
współczesne, zbliżają po
stać do dzisiejszego wi
dza. Nie wiem, czy to Jest 
słuszne czy nle1łuszne. Są
dzę, że jest to po prostu 
moda. Nihil novi sub so
le... Jestem przekonana. 
że znów nadejdą czasy. 
kiedy będziemy mieli 
teatr wielkich napięć I 
naml11tnoścl .•. 

• Pani ten w,ielkl re· 
pertuar szczególnie odpo
wiada , prawda? 

- To nie jest takie pro
ste: odpowiada czy nie 
odpowiada Oo tego typu 
repertuaru potrzebny jest 
głos. warunki zewnętrzne. 
1emperament sceniczny. 
Są przecież świetni akto
rzy, którzy nie grają wie
lu ról, bo mają w sobie 
tak dużo humorystycznych 
cech, że samym pojawie
niem się na scenie wpro
wadzają publiczność w 
rozbawienie. Umieć prze
nosić wielkie napięcia i u
strzec się śmieszności 
to jest problem ... 

e Czy nie uwata Pani, 
że we współczesnym tea
trze aktora zbyt często 
przesłania reżyser, a na
wet scenograf? 

- Reżyser w teatrze 
Jest ll'(ł<i magnetyczną, 
najwrażliwszym ogniwem, 
które wskazuje gdzie jest 
żle, a gdzie dobrze. Jest 
dla aktora pierwszym wi
dzem , który go sprawdza, 
akceptuje albo neguje. 
Stwarza aktorom pole do 
działania, podsuwa roz
wiązania, rozkłada akcen
ty spektaklu Itp„ ltd. z 
tego względu mam zawsze 
głęboki szacunek dla ora-

-ow 
cy retysera, wykazujące
go wysokie umiejętności I 
wrażliwość żle jest Jed
nak, jeśli reżysera „ wi
dać" na scenie, uwatam 
że publiczność powinna 
odczytywać go przez świe
żość i niezawodność wy
konawców .•• 

• W teatrze ma Pani 
kontakt z młodzldą 
aktorską, przychodzącą 
bezpośreflnio po studiach. 
Jak Pani ocenia tych 
młodych ludzi? 

- Nie 
wić o 

chciałabym 

szkolnictwie 
mó
tea-

tralnym, bo nie mam z 
nim kontaktów I nie 
wiem, jak jest dziś w 
szkole Pamiętam nato
miast, te dawniej szkoła 

wytwarzała w nas olbrzy
mią obowiązkowość, 

punktualność, świadomość 

tego, że Jesteśmy w służ

bie sztuki. te sztuka jest 
najważniejsza. Zdziwi się 

pan, kiedy powiem, te w 
Krakowie, kiedy byłam 

plerwaz:r rok na scenie 
(W im r.) tenowałam się 

początkowo Iść do kasy 
po naletną &ażę, chot nie
mal przymierałam z glo
'du. Uważałam jednak, że 
za aztukQ trudno brać 

pieniądze. Jak przeliczyć 

sztukę na pieniądze? są

dzę, że aktor nie powinien 
być ni.gdy w ścisłej zald
noścl od pieniędzy, powi
nien grać z potrzeby ser
ca. Tylko jak to realizo
wać! 

• Czy uwała Pani, e 
młodziei aktorska ma dzi • 
dute motliwoścl wybicia 
aię? 

- Prawdziwy talent z~
wsze się przebije . wszyst
kie utaleinowane Jedno
stki kończące szkoły zo
stały przez teatr y dostrze
żone Często natomiast 
zdarza się, że aktor (do
tyczy to zwłaszcza. ąkto
rek) zagra jedną rolę I 
przez następne trzy sezo
ny jest nie obsadzony w 
nowych rolach, wszyscy 
stopniowo zapominają, że 
bf.ł to kiedyś talent„. Ta
k e wypadki wołają o 
pomstę do nieba. Aktor 
bez teatru Jest jak plani
sta bez fortepianu. Aktor 
musi stale grać, choćby 
małe epizody, ale syste
matycznie. Wtedy tylko 
będzie się rozwijał .. 

• Mimo wszystko, gdy
by dziś stanęła Pani przeli 
motliwością ponownego 
wyboru zawodu wy
brałaby Pani oczywiście 
aktorstwo? 

- Mam powdne wątpli
wości. Jest to zawód, o 
którym człowiek w 
chwili gdy się nań decy
duje - niewiele wie. To 
co aktor osiąga, okazuje 
się po latach nietrwałe, 
względne ... 

• I ostatnie pytanie: w 
jakiej roli zobaczymy Pa
nią w najbliższym czasie? 

- w Teatrze Telewizji 
przygotowujemy spektakl 
w reżyserii J . Kulczyń

skiego - „Dom o~-„~ a"Q'" 

Zofii Nałkowskiej. Bardzo 
ładna, miła zabawa. Styl 
sztuki zestarzał się, nato
miast treść w wielu płasz

czyznach jest nadal pasjo
nująca . Mam szczególną 

atencję do Nałkqwsklej -
miałam przyjemność grać 

w telewizji w adaptacjach 
„Choucas", „Romansu Te
resy Hennert" I w „Dzien
nikach czasu wojny". W 
„Domu kobiet" gram rolę 

Tekli. 

Rozmawiał: 
STEFAN 
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