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Nie tylko 
nagrodach 

..,_,.,. ••""' ,... lllltorlc4 
9"41' luł>iotMt, pop11lan14 ł Htłło-
114 •ł• ł'l/Ulo pna publłcmo'6. 
Jeden • lło10odd10 - MQrodll „ 
Jcreacj• aldor1lcq w roił Pelalł w 
„Na C!ZtDOralcach" Rdłewłcsa pocl
oi:a1 Feitłwatu Potllctch Sztulc 
Wipółci:em11ch we Wrocławtu. 

Zreutq rółn11ch nagrócl Jt11azarda 
Hantn ubrała juł wtele. Al• dztl 
rozmawtam11 o /estłwatach. 

- Cs11 os•ato uci:e1tntci:11ła Panł 
w rutł10alachP 

- 01tamto barcko rsadlco. fi 
,.saranta" mołch aktor1lctch pocSJ1-
t1af\, tale -'• 1kładało, te brałam 
tldzłał 10 mech lcotejn11ch futł

watac1' ł na lcałd11m zdob11wałam 
nagrod11. Po ras pterws:r11 sa rot• 
Art•la w .i11nn11m ipektaklu „Bu
rz11" Snlc1ptra w ret11aertł Leona 
Schtllera. Naatępnte Na1tka w 
HNa dnte„ Gorkiego, równłd w 
ret. Schłllera t wreazcte Anka w 
1ztuce r..ona Pa1t11rnaka „Trzeba 
b11lo ł•k~". Potem nastqptla dlu
ga przerwa 10 „motch" fHttwalacll, 
no a teras ten Wrocław ł na11rod11 
dla Jerse110 Jarockłe110 sa Hłl/

""' ł dla nas - oktor1kte. W11d4-
lc mł n•, łe ff laUrl/ dla .Zbl/ISlcG 
zapanewłcsa ł dla mnie (po pro.tv 
na1se rote iq prowadi:qce) mołna 
łraktowad Jako w11ras usnania dla 
eałego s„połu „Na c:rworakach". 

- Dobrse n• pracowalo • reł!l
Hrem Jarockim? Płerwss11 ras Pa
"' Ił• s nłm setkn•łaP 

- Tak, to b11ła bardzo łntereiu
Jqca praca, dala aktorom wiele 
aat111fakc;łł. 

- O•tatnło duło rł• mdwł o k~
S11ri• teatru ł o prac11 aktora1 
lctó~ c•••to nłe mote pogodsłc 
wioich Hczn11ch obowłqi:ków w 
wliwł.IJ«, radłu, fłlmłe • obowłąs
Jcamł 11{1 macł11rz11at1j 1c•nt•. Co 
Panłq tlGJbardsłej niepokoł w dllł
ałejnsrm połołenłu aktoraP 

- Jll'~ - to "'°*• „ cluH 
elowo. Powł•ckłałabl/m racnj -
t1urtuje. Jut io prob tem, lctór11 

· mołna roscłqgnqd w ogól• na 
apraw11 „wodowe ł aktorów ł ka
łde110 pracujqce110 cslowieka. Po
łrnba ucnltntctwa, lwiadomold, 
ł• Jest -'• potrsebn11m w Hmi• 
sawoclow11m. Ten problem nie sa
wtera rł• ł'l/lko w pojęcłu ii:w. 
1011łl/cła rł• art111t11cme110. Zagad
ntente Jest 11er1se. Nte widz• nie
ll•zpłecsef\ltwa w il/m, łe dsłri•J
HI/ oktOf', lctdr11 opanował war
utat ł rółnModne lrodkł w11rasu 
lcrqłl/ mł•dSJI teatrem, radłem, ie
&ewkjq, filmem. 'l'o l••i norma&. 
na Jcomelłtoenoja ro110oju techm.. 
Jet, Po proltv llUkG -'• plat/orm11 
1011potołedlł, kontaktu • publłcs

nolcłQ, matertału najlepłllj odpo
wtadajqce110 10lam11m motltwol
ctom ł najbarc!ztej 10artolctow11-
110. Ocz11wUcłe, zdari:a 1łę czasem, 
te tm proceder przemłenta Ił• w 
zwykłą chałturę, ale nie dot11cz11 
to oaób traktujących powałnie i:a
toód. 

- T11atr pozostaje cłqgte najwał
ntejszym t•renem działania dla 
aktora? 

- z pewnolcłq tak, ohod nie 
kaf:dy znajduje w nim pełne za•
pokojente aril/•t11czne. 

- W~ęc t•tewłz:jaP 

- J•ltt o mnł• chodsł, to łltotnte 
w tet•włzji :rrealłzowałam kitka 
moich marze!\ aktoraktch. Np. ro
l• Matkł w „Niespodziance". 
Rostworowskiego, bohaterk• „Ra
dosn11ch c!nt" Becketta, a takte po-
1taci 111 Zapotsktej (Mtchastowa, 
Tadrachowa). które, jak ml 1lę 
wydaje, troch• Inaczej oc!cz11tałam 
"odmetodramaiJlczntłam". 

- A oo dalej w t•l•tołsjłP 
- Zaproponowano mł włalnl• 

bardzo łnteresującq prac• - rot• 
~ofłł Tolstojowej to apekl.łatt1 
~rt11m na Jej pami•tnikach 
Gf'am takf:e Chartott• w „ Włlnio 
wym 1adsł•" Cnchowa w rd. M 
„.ja Pruia. 
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