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• Zaszczytną na
grodę I stopnia mi
nistra kultury i 
sztuki otrzymała Pa
ni za całokształt 
twórczości · aktor
skiej. Byłoby cieka
we dowiedzieć się, 
co sama laureatka 
najbardziej ceni w 
swym bogatym do
robku. 

- Oceniać siebie 
trudno. Gdybym jed
nak miała podsumo
wywać swoje mi.nio
ne 30-leck, przyzna
łabym sobie nagrodę 
przede wszystkim za 
charakter. Tak to już 
jest, że czas zosta
wia hlaski, a tuszuje 
cienie, jak fotogra
fia zmarszczki. 
Jednak moje żvcie 
zawodowP. wcąle nie 

. byłe idvllirzne. Mia
łam lata . tłuste al~ 
nie obyło się 1i bez 
chudvch. 

Z perspektywy lat 
mogę sobie povratJ
lować, że w momen
tach trudnych nie 
załamywałam się. 
przeci.wnie - mobi
lizowałam i rozsze
rzałam swoje zajnte
resowania teatralne, 
starałam się praco
wać nad sobą. W o
kresach przestojów 
aktorskich nie czeka
łam na oferty, nie 
pozwalałam sobie na 
nieróbstwo, a le wy
najdvwałam rzeczy, 
które mogłam sąmo
dzielnie rea I izować. 
Zdałam egzamin re
żyserski, bardzo in
tensywnie pracowa
łam w szkole tea
tralnej, w której 
zresztą do dziś sie
dzę po uszy ... 

• Sądzę, ze mówiąc o 
sobie. poruszyła Pani 
Profesor problem znacz
nie nerszv. dotvr1:acv ca. 
łeKO irodowf<,ka teatra). 
nero. Swletni aktorzv 
mirwaja l'ze<ito dłu7sze o-

kresy nie zasłużonej 1uze• 
s iebie słabszej passy za. 
wodowej ... 

, - Dotyczy to zwłaszcza 
młodzieży. U nas, kied' 
pojawia się 7.dolm debiu· 
tant' czy zdolna debiu. 
tantka. w•zyscy natych. 
miast żarłoczn;e rzu~aja 
'ię na nich, eksoloatu '~ 
~·em ił o-;: ern ie. ~zę<to w 
>'.losób szkodliwy dla de
likwenta. Dobrze, jeśJ 
potrafi on rozsadnir> <ObP 
gospodarować Trudni. 
iednRk wvmagać tego od 
młodego człowieka. któ· 
ry must zach!y~nać sie 
pierwszymi sukcesami. 

Kiedv kończv się okres 
debiutancki. gdy młody 
aktor staje się naprawdę 
z;iwqdowcem. wtedv 
tvszysc:v zapominają o 
nim. a zainteresowania 
kieruja na nowe twarze i 
nazwiska. bo tamten ak
tor jest już ich r.danielT' 
opatrzony Ola każde~• 
aktora jest to drama· 
tyczny okres. który mus 
pn prostu przetrwać„. 

• Jaką Pani Profeti0r 
ma receptę na prze~rwa
nie tego trudnego okre · 
su? 

Mimo mniejszej licz
by propozvcji. aktor po-
minien znaleźć "woje 
miejsce IV!u< i pra C'owar 
nad sobą szukać swear 

IN 
em1>loi. swojej os.obowoś. 
ci, słowem ·- ksztalto. 
wać samego ~iebie 

• Czv aktorką, została 
Pani drog- świadome&'O 
wyboru? 

- N'e. ra~zej w wyni
ku splotu okoliczności. 
Być m'>że tkwiły we 
mnie i~l{ieś nieuświa<lo· 
mione marzenie dz iew· 
-zęce. wyraza.iące się 
•n in 'Y nadmierne.i dzie. 
·'e~ei fantazji... · 

• Czy zdarzały się 
chwile zwątpień, kiedy 
falowała Pani, ze iu:1stała 
aktorką? 

•- Oczywiście\ takie 
chwile były, ale zawsze 
'zybko uświadamiałam 
>obie że bez teatru n l e 
ootrafiłabym żyć w naj. 
lepszvm razie - byłoby 
to dla mnie ży~le kalekie 

wiązywać z powier:zonyclt. 
mi zadań uczciwie i jak 
najlepiej, choć rezultaty 
bywały różne. Natomiut 
w telewizji oay fil:rnio &Jr.
tor ma prawo od m 6 wił 
zagrania konkretnej roli. 
Zdarza się, że dziF.aj ni• 
przyjmuję niektórych pro
pozycji (nie chodzd . ~ 
rozmiary roli, lee.z o JeJ 
jakość), k:iedyś jedna;k: 
przyjmowałam prawie 
w..zystko. co l1U propo
nowano Nawet wtedy, 
gdy bylllm przekonana, 
że jest to zadanie nędzne, 
mizerne i n ie powinnam 
go przyjmowac. Mi.alam 
jednak do wyboru cze
kanie na Godota, na rol'ł 
przez wielkie „R", albo -
nierobienie niczego. Czu
łam in.stynk:townie, Ż9 
aktor musi stale treno
wać. Jak p ian ista czy 
skrzy pek z tym że om 
mają w domu instru
ment. aktor zaś w zaci
szu ilomowym może ćwi
czyć jedynie dykcję. Nie 
można opracować roli 
Hamleta w domu, bo nie 
ma aktorstwa bez part
nerów_ i bez publicmo8ci. 

• Nad jak" rol" Pa.ni 
pracuje obecnie? 

- W Teatrze Drama
tycznym na Małej Scenie 
próbujemy ~ztukę Carlo
sa Fuentesa „Jednoo.lt>i. 
królem". w reżyserii Ro
mualda Szejda. 

• W filmach, a a,.,,n.
cza w spektaklach tele
wizyjnych, ogl„clamy Pa
ni" a ajcaęści ej w rol aell 
matek.„ 

- Rzeczywiście, „mat
ka" 9tała się w pewnym 
okresie hasłem wywonw
c.i:ym Gram te role po 
prostu dlatego. że reir
serzy mi je proponUJ-· 
Aktorka nie moie uen
tą stale odtwarzać ról 
młodych dziewc~t. przy_ 
chodzi pora na role ma
tek, później babć. To n-a
turalne„. \ 

8 Od wielu lat Je.t 
Pani peclał'ociem w Pań
~twowej Wyhzej Szkole 
Teatralnej. Czy zdaniem 
Pani aktor9twa moina 
nauczyć? 

/ 

Gdvbvm na skutek nie. - Przede wszys.ikim 
or1eWidzianych oko.licz· można nauczyć przyszłe-
ności musiała porzucić go aktora metody pracy 
'- t ·ói -.a wód - wybrała· nad sobą . Można nauczy~ 
"vm "'" •k ra.inie \nn.ego. miaku. kulł.ury dać mu 
n :„ ·i ·zvpominającego wiedzę A "11spólcze1ny 
tnr"."u K 'e<ly~ myślałam teatr w ··, od aktore 
,., rr ,,• V'1iP fa<;eynowa.ł . wiedzy i gencji._ / 

-mn•e ·ak7p zawód p!e· 
lcgn ,;,•ki .Jest w ntm 
wielP w<oólnego z aktor· 
'ltwem Umiejętność kon
ta 1'-t.owan ia się z drugim 
-ztowiekiem. siła przeko. 
'1vwania --:n~e"tia - nie
•l>f'ńnP 5a zarówno aktor-

;!)k : 0:~1,,,~ni;rrre 

• Czv zdan.ało ęir, Pa
r>i !(raf rol'°. które Pani 
n·"' ndnowiadałv? 

- Barrl7<> •ze<to Kiedy 
jest •ie mlod.vm. mało 
wie się o sobie i '<WOich 
możliwościach RozrM
niam dwa ·rodzaje nie
wiedzy: jednym wydaje 
~ie. że wszystko umieją. 
innym - 7.e n ic nie po
trafia Przez pewien o
k•P• oowierzano m i role 
-;uhrPtek Oopiero P<> kil· 
ku latach zrozumiałam 
7P tp role byłv nie dla 
m:iie ho nie miałam te. 
go. ·o ń 7 is ' a.i '1az.vwa 'ię 
<ek<em. Na sz.·zcŚ<'ie tra
fiłam na człowieka - by! 
nim Leon Srhillel' - kt6-
ry oomógł mi odnale:i:/> 
\\"hściwv kierunek. moje-
• .ja" 

Dlaczego grałam role. 
które n ie zawsze mi od· 
powiadały? W teatrze O· 

bowlązuje aktorska ety
ka. która nie pozwala na 
odrzucanie ról propono
wanych przez dyrekcję. I 
~· takich przypadkach 
•tarałam się zawsze wy-

• Bywali jednak wy
bitni aktorzy, którzyf nJe 
kończyli wył.szych llM.• 
diów .. ._ 

- Oczywiście . Nikt a 
nas uczących w szkole 
nie twierdzi. że nkoła 
jest i!'dvną droga do tea

.tru. Można przyjść na 
;cenę tak7P na zasadzie 
~amouka Zawsze jednak 
potrzebn:v je;;t talent pq. 
par' v ogromną prac„. 

- .Jak Pani Profesor•· 
cenia nasz„ aktorsk" m.ło.. 
dz lei? 

- Jestem optymistk-. 
Uważam że nasi młodZI 
aktorzy sprawdzają się. 
Oczywiście po studiach 
na->tępuje pewien odsiew 
- n:zasem sprawiedliwy, 
a czasem niesprawiedli
w.v Ale faktem jest, że 
młodzież tworz:v współ
czesny teatr polski, który 
wcale nie je'łt ·z1y, o 
czym świadczyły , opinie 
zagranicznych artystów i 
krytyków, bawiących o
statnio w Warl!Zawie z 
okazji sezonu Teatru Na
rodów. 
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