Prasowe
Wydawnictwo
Dokumentacyjne
RSW „P-K-R"·

W&rszawa
Pl. Starynlóewicza 7
Tel. 28-59-59

3t.072 l\rał:6•!J

W......................
,c1~0\c r;" t

O

...., ..

~
- dn. ~....?...1.-~ 1.Z.-.ę_~

--

· .·~ ····

:

-M

1 -01:-85

../ / , . / " " " '

Str. 3·

- Kied11 przed kilkoma dniami :iwzeglqdalem zbiór Pant wypowłedzi ł wywfod6w uderzylii mnie oszczędność •formułowań, wskazująca na azczególnq pokorę ł jakby dystans wobec wlasnych osiqgntęć artystycznych. W rozmowie telewizyjnej zaś powiedziala Pani, iż
gdyby po raz drugi przyszlo jej wybierać zawód na oole życie, nie byłaby to profesja
aktorki.

- Nigdy nie byłam w szczęśliwym poło
żeniu moich koleżanek, które bairdw szybko
wyrosły na gwia:zdy, czy gwiazdki. Nie znajdowałam
warunków do wyeksp~nowania
swojej osobowości, narzucenia jej realizatorom i widzom. Takie szanse stworzył film
i on uniósł a:ktocki propooując role jakby
dla nich napisane. Tak było z Krystyiną
Jandą i Dorotą Sta.!i ńską. Ja sama nie miałam szansy przebicia się kairtą wyraziistej
osobowości. Zresztą interesował mnie Lnny
styl aktorstwa. Możliwości miałam tylko
dwie - albo grać, aJ.bo powiedziieć „nie".
Ale w zawodzie trudno mówić wciąż „nie".
Me.że właśnie z przeświadczenia o skromnej w końcu liczbie ról w pełni mnie satysfakcjonujących, tych które udało mi się
zagrać, wziął s:ę ów dystans.
-
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polega radooć tego twQirzenia,
że trzeba organicznie samemu, samego siebie ze wszysitkimi cechami
danymi i natury odnaleźć w tych okolicznościach, w których mCl!IITI zagrać problem
przynależny postaci. Trzeba szukać sposobu walezienia się w postaciach. Na dodatek, nie ma przecież recepty na zagranńe
królowej, wiedźmy, prostytutki czy pijaika.
Tylu jest np. pijaków, ile rodzajów pijańst
wa. Trzeba z.naleźć taki rodzaj - nawet, jeśli się nie bierze kropli alkohoau do ust i
n:e zna się tych stanów z autopsji - który będzie autentyczną odpow1iedzi ą na pytan:e: co by było, gdybym był pijakiem? I
to jest sedno spraiwy.
- Dla osiągnięcia sukcesu w tych poszukiwaniach wwtarczy że wystąpię jako advocatus diaboli genialna intuicja. Podobnie,
jak w pokerze i grze w „oko"„.

- Erwin Axer twierdził zawsze, że reży
serii nie moi.na naiuczyć. Podobnie jest z
aktorstwem. Moi.na i owszem uczyć histor ii
gry aktor ~ kiej, historii teatru, umiejętnośc i
p··acy nad samym sobą, jakiegoś samopozna"1ia i z tym bagażem rozpoczynać właśc-i
wą prac~ aktorską. To samo
rozpo·znanie
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rozmawra Krzysztof Głomb

cechach charakterologicznych, niźli o konkretnych postaciach scenicznych
najbliższych
Pani aktorskim skłonnościom i nie pozostają
cych bez związku z osobistymi przeżyciami.
To role eksponujące złożoność, wielowarstwowość ludzk ie go charakteru i jego powiklania.
Role kobiet jakby zawieszonych między dobrem a złem. Wątpiących.

- Czy to ma jakdeś głębsze uwarunkow<!n;a? Pew111de, że coś w tym jest. Te role są
mi .intuicyjnie bliższe. Nie um'~t::\:~1 i r'e
umiałabym grać
ludzi szczęślil'. :-eh. C:J3,
kiedy role w pełni mi odpow:ad:iją::e zda" rzaly się nieczęsto. Na scenę weszl• m p~
raz pierwszy w wojskoi\vym teatrze. do którego d ostałam się z rozkazu. Po~em przeniesiono nas do Lublina. Zja wił ~·ę tam Woszczerowicz. I rozpoczęły się próby w najdziwniejsze j na świecie obsadzie, w po ło 
w:e składaj ącej się z najlep<;.zych akta.rów,
w poł ciwi e z nas - amatorów. Woszczerowicz urządzH ko111kurs na obsadrenie ról \V
„Weselu" - gdZiież tanu konkurs, 'zwykłe
pr zesłuchanie, tyle że dla na.s wówcza- takie ważne! Mnie przypadła rola Panny Mło
dej, obok Jana Swiderskiego. Poetę grał Ja n
Stańczyka.
Kreczmar, Woszczerowicz
Pannę Młodą za~rałam, choć
n ie m iałam
wtedy poczucia tego co ma.gę, a czeg.o nie
ma..,.ę. Amator ma te szczę śliwe uwa runko \\'ania wewnętrzne, że uważa, i± może zagrać wszystko i to jest bardzo radosne.
Brakuje wątpLiwości, jest sama przyjemnoś ć. Tal.~ to wszystko wówcz::is traktow~ łam. Petem zagrałam chyba An ielę w „Slubaich pa111iei1skich" i było podobn ie. Is totna
rola pojatwiła się w postaci ślepej Berty w
„Swierszcz.u ui komimem" Dicken$a li przyniosła przekonanie o wartości pracy. Miałam wresZicie poczucie, że mam pełne prawo ją grać. Ale potem - jaik to w zawodzie - przyszła „Celestyna" de
Rojasa,
gdziie grałam Melibeę z partnerem Andrzejem Łaipickiim. I znów bez większego przekornunia, bo była to wyjąlikowo wystylizoWa!Ila para amantów i trzeba przyzn a ć, że
ani ja, ani Andrzej n ie mieliśmy do gry
predyspozyc ji wewnętrmych. Spekta kl był
podobno bardzo piękny, ale z perspektywy
paitrzyimy oboje na te role do ś ć krytycznie.
Jak pain zauważył, najlepiej czuję się w r olach postaci nie prostolinijnych. Czuję, że
są one bliższe życiowej prawdzie.
- Tej, utożsamianej z goryczą raczej, smutkiem i odpieraniem przeciw ie ństw losu, niż z
chwilami radosnymi? Czy stąd wiedzie trop
ku pielęgniarstwu, które uznała \.Pani kiedyś
za alternatywę w wybone zawodu'?

- Dla mnie pielęgniar stwo nie kojarzy się
- na zasadzie wyłączności z obcowaniem ze smutkiem, lecz ze spełn i an ie m powinności
wzmagających
i zaspokajających
ciekaiwość drug iego cz.łowielka.
Z pochyleniem si ę nad drug im czło;w.iekiem. N iez będ
na jest tu ja!kaś znajomość psychologii tak mi się wydawało - na tym najniższym
szczeblu kontaiktu z chorym. A to przec i eż
cecha szczególnie ważna także dla aktoca.
Aktor pracując nad rolą, pracuje nad obcym oobie tekstem, nad obcym sposobem
bycia a na dodatek wszystko uzależn ić milsi
od tego, co zrobi partner.
- Specyfika interakcji aktorskiej przypomina
mi mecz tenisowy.

- Natura,lnie, trzeba uważać jak przeciwn ik odbije piłk ę i błyskalWicznie reagować.
Do każde!(o spe;ktaklu p odchodzimy, jakbyś
my w ogóle sztukii n ie znaili. Wchodzimy na
~·ce nę„. i zobaczymy co si ę tam stanie, znając naturailnie dosk0l1ale tekst j
sytuacje.
Są to oczywi>ście n~ua1nse w sposobie gry, ale
na nich polega ŚWlieiość.
- Mlodzi aktorzy pytają często, ttcz na.iwnte: kiedy, w jakim wieku osiąga się tę pewnoAć zachowań na scenie, poczucie shuzności
propozycji ogólnego szkicu postaci, pozwalają
ce patem •koncentrować wysiłek n11 wciąż nowym w każdym przedstawieniu, kontakcie z
partnerem, na - jak to Pani określita - uzyskinnie świetaści stosunku do zadania 1cenicznego.

- Ba , najlepsze samopor:z.ucie aktoc ma
na saimym początku pracy zawodowej.
Z
wiekiem, z zapa:sem doświadczeń , podchodziłarrn coraz ostrożniej do kolejnych
ról.
Coraz więcej mam wątpl·iwości, więcej wahań. To nieprawda, że z wiekiem zyskuje
s ię pewrwść siebie nie, talk nde jest wcale. Ob serwuję kolegów, tych nawet najball'dz.iej hołubionych przez pub1iczność, uznanych - i u nich także nie ma czegoś takiego. Pew1I1ośoi nie zdobyiwa się zresztą w
żaidnej daiedzinie sZltuki. Więcej myślę,
ż.e talk powill1l1o być.
od wieku ł
jego zawód za
szarlatanerię, podszytą brakiem podstaw teoretycznych i praktycznej metody„.
-
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- Zatem s ię gajqc głęb iej, spytam: jaka jest
racja is!nfonia w obecnym kształcie szkól aktorsi;ich?

- S zkoła daje techniczne przygotowanie,
które nie jest nigdy kompletne, bo nad tym
trzeba pracować długi czas w teaitrze. Wpaja syste.m pracy, bo jeśli ktoś ma - a w
wiGkszości przypadków ma zaniedbaną
dykcję , to przez 4 lata się jej nie nauczy.
S zk(}ła rozpoczyna pracę aktora nad jego
ciałem, żeby wspomnieć o tańcu, akrobatyce, judo, szermierce, h ippice. Wprowadza w
świat literatury dramatycznej, zwykle nie
zn~nej wcześniej. Poza tym umożliwia ko111t2::..t z zawodowymi aktoraimi podczas zajęć sem inaryjnych, które są właściwie po::hylaniem się nad każ.dym studentem indywidua•Lnie. Każdemu bowiem coś innego jest
potrzebne. Metoda waż.na dla jednego, mrnźe
się okazać zbyteozna drugiemu. Wreszcie w
Fkole właśnie aktor wprowadzany jest w
samodzielną prącę nad bardzo ró ż nymi ro1'.lmi, których pewnie później grać nie bę
dzie, a~e których spo~ób grania p oznać musi... z.e szkoły aktors·kiej n i e wychodzi peł".'WaT tościowy aktor. Na pewno nie! Nigdz:e tak nie jest. inżynierowi, lekall'Zow,i daje się sza11sę na staż . Dziwne, że od aktora
wymaga s;ę od razu pełnej sprawności. Dy"vozycje, talent - to tylko warunki wyjści owe, ale czyż przyszły chirurg nie musi
pcsiadać właśc :wych jego profesji
predy"po.zycji? Musi! Co jest nauką, teoretycznym przygotowaniem, nie przeważy ma1t1ualnych zdolności, pewnej niezbędnej zręcz
ności.

- Cóż zatem począć z wybitnymi intuicjonistami, o których tc.k wiele wyczytać można
w anna!ach życia teatralnego. Czy zaginęli?

- Jak grać Szekspira, albo „antyk" nie mając pełnej wiedzy historycznej?
Tego się nie da„. Właśnie, chyba że się jest
i ntu i cjonLstą, ale to prawd'ziwa
rzadkość,
funkcj0111ująca na prawach wyjątku z reguły . Zresztą nie o ścisłą wi edzę tu cho<lz.i,
lecz o specyficzne wyczucie stylu, smaku
epciki. Jak grać w sztukach Ionesco, Becketta, jeśli się nie z.na smaku tej literatury?
Aktor XX wieku wymaga intelektualnego
przygotowania to pewnik. Owszem, są
i byli wielcy intuicjo:ruiści, jaik
wspaniały
ai~tor Stanisław Łarpiński,
który
zawsze
śmiał się z analizujących role, bo lubił nazywa ć aktorów
„bibliotekarzami", gdy ci
studiowali np. reail.ia epdki. Edmund Wierc iński reżyserował
Giraud01Ux „Antygonę",
gdzie Łapiński grał jedną z główny ch ról.
Naturalnie, jest to pcik.rętna sztuka ze smaCZikami filozoficz.nymi. Było mnóstwo prób
ana.litycznych, ale Łapiński jakby w ogóle
nie sŁuchał co się do niego mówi. A pó ź
niej, na scenie był na,jlepszy! Najc ieńs.z y w
specyficznym dowcipie. Taiki aktor bywa
jeden. Są ludzie, którym świadooność istoty
aikt<Jirstwa jest z natury dana. Wielu jest
nie kształconych a genialnych aktorów, inni
po sZikołach nigdy nie dochodzą do pełni
wyrazu. A poza tym
na te wewnętrzne
ozynntki aktorstwa nalkłada się przec ież cała sfera orgam.iuicyjna: bo aktoll' rzadko gra
sam, czę s to n~ n·l druoim planie, bo · głową
~z vsitkiego jest reżyser i n ie można rnbie
- jak w a·r.~gci·ocie - przygotować w domu
roli Hamleta wraz z m imik ą. To jest bzdura, bo Hamlet będ z;ie talki, jakiego reżyser
określi, jaki WY111iknie z pa['tners.twa z królową, Laertesem, Poloilliuszem etc. To nie są
XIX-wieczne arie operowe, z których znajomcxścią solista może wejść do 'każdego sp2ktaklu i śpiewać po swojemu. W tym kontekście profesjonaliuicja naszego zawodu oznaczać może upowszechnienie prawdy,
iż
aktor jest jedy:ruie wsp ó ł t wór cą spekta!klu. Jest jego komponentem. Szerzej mogl ibyśmy mówić o profesjooalizacji w sensie wzrostu prestiżu aktorskiej społecz;no ści .
-

W Polsce - nie tylko ostatnich lat czterwysoka ranga aktora, jako odpowiedzialnego za ksztaltownie postaw społecz
nych, jest niekwestionowana a nawet podkreślana. W pewnym sensie i ostatnie lata 1?,rzyniosły tego dowody.

4ziestu -

- Jeśli zauważono nieobecność aktorów,
to dlatego właśnie, że już wcześniej znaczyli wie.le jako grupa zawodowa dysponująca
pewnym autoirytetem moralnym. Już przed
wojn ą
spory Jaracza z ZASP koncentrowały uwagę społeczną, postawy społecz
ności aktors;kiej en bloc czy poszczególnych
a1ktorów były oceniane i obserwowarne wn ikliwie w ostatndch latach. Rola aktora po
wojnie od razu stała się rolą ważną, w latach
70.
owocowało
to
powierzeniem
Gustawowi Holoubkowi funkcji po sła na
Sejm, Tadeusz Łomnicki był członkiem Komitetu Centralnego Partii. Gdyby pozycja
społeczna aktora nie była wysoka nie było
by to moz.Hwe„.
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