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Pani
kariery
scenicznej zwią1.ane są z
Teatrem I D)·wizjl lm.
Tadeusza Kościuszki w Sielcach?
- Tak. Był to dla mnie bardzo
piękny okres. Ale od tego czariu m·nęło 30 lat mojego życia
,.pozawcj~kowego". Jako
akto··ka, już z .. papierkiem" stawiałam p1erw~ze k~oki pod
0 picką Leona Schillera w Ło
dzi. W l!H8 r. zab~ał mnie on
z!> sobą do Teatru Polskiego
do Warszawy, gdzie grałam
aż do czasu
utworzenia Dramatycznego. Tutaj jestem do
diisiaj z dwuletnią przerwą,
kiedy wróc:lam na krótko 'do
Polskiego.
Ostatnio oglądaliśmy Panią
w telewizyjnym filmie „Gra'j
Jak układa. się Pani współ]>ra
ca z tą inst ytucją?
- Czuję do telewizji d
sentyment. Dala ml ~zansę
gran ia kilku naprawd cie
\\"Y{'h ról. Od razu, w
rwszei ~ztuce „Oni wiedzą co to
jest miłość'' - a działo się to
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_ Tak, ale to jest dobra
nie każe się upierać zwłaszcza
kobiecie przy
młodości. Role ludzi starych
są poza tym ciekawsze, b9gatsze. Często pytają mnie,
rzy nie czuję się zaszufladkowana. Odpowiadam, że n ie matki są przecież tak różne,
staram się nie powielać tych
ról, podchodzę do każde-i z
nich indywidualnie.
Jest Pani również profesorem w PWST - czy przynosi
to Pani zad( .iu'Ienie?
- Ogromne. Praca z mło
dzieżą jest ciekawa. W i ększość
grupy, z którą pracowałam
znalazła się
teraz w zespole
Teatru Plock'.ego. Wierzę w
te n teatr I będę 11tarała się
nie tracić z nim. kontaktu.
Niezbyt często
oglądamy
Panią na ekranie?
- Kiedyś grałam często w
polskich
produkcyjniakach,
„natrzaskalam" tych norm tysiące. Ostatnio ciekawą dla
mnie propozycją była rola
matki
schizofreniczki
w
„Drzwiach w murze". Cieszę
się,
że
ten
film zdobył
„Srebrną Muszlę" na festiwalu w San Sebastian.
Pani pia.ny na. przyszłość?
- Dobiega końca praca nad
„Nocami i dniami'', w których gram rolę charakterntyczną Żarneckiej - służą i
alkoholiczki, a w telewizjo' wy
stąplę Jako świadek os rże
nia w •.. Procesach"
clawa
Florkowskiego.
Dziękujemy ria r<nmowę l do
zobaczenia na małym i dużym
szkoła,

Kłoś

k!lkanaśde lat temu kazano mi się mocno postarzeć.
Grałam
wówczas 80-letnią
amantkę.

Często gra Pani role ma.tek,
kobiet starszych, którym iy<'ie nie szczędzi ciężkich doś·
wiadczeń i które borykają się

~kranie.

