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Magdalena Cielecka, Beata Fudalej, Marta Kalmus ~trzy młode aktorki Starego Teatru, które ostatnio zaistniały w
polskiej kine~atografii, opowiadają"~ swoich filmowych doświadczeniach, o pierwszym kontakcie z profesjonalną
kamerą i dotychczasowych osiągnięciach
..

Wielki głód grania
Polskie kino potrzebuje nowych twarzy, zdolnych, mło
dych aktorów, którzy wnieśliby na ekrany powiew świeżo.
ści i ożywcze prądy. Krakowskim aktorom zawsze ciężko
było dostać się do filmu, chociażby przez to, iż większość
obrazów powstaje w Warszawie. Tam też znajdują się profesjonalne agencje, ·dysponujące katalogami, w których
umieszczone są nazwiska popularnych i mniej znanych artystów.
Reżyserzy, mający do dyspozycji szczegółowo opracowane rejestry, przeważnie nie zadają sobie trudu, by
· znaleźć kogoś ·poza stolicą. Oczywiście często angażu
je się znane gwiazdy, których w naszym mieście nie
brakuje, ale o debiutantach nikt. raczej już nie myśli.
Dlatego ewenementem stał się fakt, iż, w ostatnim czasie na kinowych ekranach zaistniały trzy młode, pochodzące z Krakowa dziewczyny.
Magdalena Cielecka, Beata
Fudalej, Marta Kalmus są aktorkami Starego Teatru. Mają
już za sobą większe I mniejsze role teatralne, ale publiczość ogólnopolska mogla je
poznać dopiero dzięki kinowym kreacjom. Ich pierwszy
kontllkt z filmową kamerą zaowocował prestiżowymi wyróżnieniami, tak jak choćby
w przypadku Magdy, która na
Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni została
uhonorowana nagrodą za naj-

pod pozorami chłopięcego
stylu kryje się wrażliwa
dziewczyna.

· Zmora zdjęć próbnych
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zdjęciach

do filmu. Uwaone bardzo denerwujące poprzez brak profesjonalizmu prowadzących je ludzi.
Kamera wideo, przypadkowa
osoba z korytarza podrzucają
ca tekst - to polska norma, od
której są jednak wyjątki.
- U Basi było inaczej. Wcześniej dostałam. kilka scen do
nauczenia się w domu. Gdy
przyjechałam, na miejscu był
już zalążek scenografii, kostium, ustawione światło ,
przygotowany partner i koIiieczne do tego skupienie.
Basia próbowała ze . mną na
kilka sposobów, co otwierało i
stwarzało iluzję prawdziwej
pracy z aktorem.
ża , że są

Reżyser to
Beat~ i
wcześniej

opoka

Marta
pewne

miały JUZ
doświacze

. nie z kamerą . telewizyjną.
Magda - jako najmłodsza miała więcej powodów do
obaw, ale dzięki umiejętne
mu prowadzeniu prżez reży
serkę, pozbyła się stresu debiutantki.
- Czułam, że · jestem bezpiecznie prowadzona przez'
Basię. Ona była bardzo blisko
mnie, coś mi ciągle szeptała
do ucha w czasie prób czy nawet ujęć. Zawsze czułam jej
obecność, dzięki temu mo-.
glam być skoncentrowana
wyłącznie na sobie. Nigdy
wcześniej nie pracowałam z

Wszystkie trzy nie mają
najlepszego zdania o zdję
ciach próbnych, poprzedzają
cych większość produkcji filmowych. Każda brała w nich
udział, choć nie zawsze koń
czyło się to otrzymaniem roli.
- Kiedyś poproszono mnie
o przyjazd na takie zdjęcia.
Ktoś za mną długo i uparcie
lepszą "rolę kobiecą.
wydzwaniał, a kiedy w końcu
się zjawiłam, nikt nie wieDwie blondynki i szatynka dział,
kto ja jestem i skąd się .
Łączy je wiele. Każda z nich wzięłam. Myślałam, że wszystoi u progu prawdziwej ka- stko to, co się tam działo, jest
reżyserem-mężczyzną,
więc
riery, występują na _tej samej grubym żartem. Od tego motrudno mi powiedzieć czy to,
scenie, równocześnie deblu- mentu obiecałam sobie, że
że Basia jest kobietą, miało jakieś znaczenie. Myślę jednak,
towały w filmie. Losy ich dopóki reżyser nie będzie
jak na razie - toczą się podob- przynajmniej wiedział jak ja
że kobiety potrafią się ze sobą
nie, choć dopiero życie paka- wyglądam; nie wezmę nigdy
lepiej dogadać,
że, czy wszystkie odniosą wy- w czymś takim udziału. Nie
Dla_Marty nie miał znaczemarzany sukces.
chodzi tu o ambicje, ani o to,
nia fakt, że .Marta Meszaros
Magda i Marta to atrakcyj- że jestem specjalnie przejest kObietą.
ne blondynki, różniące się wrażliwiona, ale nie odpowia- Praca z. nią niczym się nie
jednak między sobą sposo- da mi cały enturage takiej im· różniła od pracy e: mężczyzną.
bem bycia, cechami charakte- prezy.- opowiada Beata, któ- ·
Świadczy to o tym, że pani
ru. Uroda Marty jest delikat- ra' propozycję zagrania Ireny
Marta na planie zachowuje
na, bardzo dziewczęca. Dzięki w · „Wielkim Tygodniu" Ansię jednak w sposób bardzo
jej subtelności. z powadze- drzeja Wajdy dostała bezpomęski. Jest konkretna, zdecy.>
niem może grać nastoletnie średnio od reżysera.
dowana i zupełnie nie wyglą
panienki, jak również rozka- · - · Nie brałam udziału ·W Marta Kalmus dzięki delikatnej_ urodzie z powodzeniem _może grać nastolatki Fot. Bogdon Krężel da na zagubioną istotkę. Miapryszone kobiety-dzieci. O zdjęciach próbnych do filmu
łam ten luksus, że wcześniej
swoich wrażeniach opowiada Marty Meszaros „Siódmy po- że za każdym razem była to matkach i kochankach" Jan
Jedynie Magda ugrała w ją znałam i nie musiałam być
niezwykle otwarcie i sponta- kój". Gdyby tak się stało, to okropna prowizorka, nikt nie Nowicki, któremu reżyser ka- filmie Barbary Sass „Pokusze- skrępowana. Język polski nie
nicznie.
prawdopodobnie nigdy bym troszczył się o to, by aktor zał w jednej zę scen zagrać nie" dzięki zdjęciom prób- jest rodzimym językier;ri pani
Magda jest bardziej zdy- w nim nie zagrała - twierdzi ·zi:iał przynajmniej streszcze- osłabienie. ,,Ale po co?" - ńym. Ale i one miały swój pro- Marty, w związku z tym cza.
stansowana do życia.-Na pyta- Marta, którą w takich sytua- . nie filmu, nie mówiąc już o zdziwił się alCtor. „To ty nie log na deskach teatralnych. · sami go kaleczy i mówi w sponia odpowiada w sposób prze- cjach paraliżuje strach. - Kie- roli, którą ma zagrać.
wiesz, że jesteś chory na ra- Początkowo Basia chciała sób bardzo zabawny. Choćby
• myślany,
wyważony,
bez dy zrozumiałam, jaką wagę
·- Byłam kiedyś na zdję- ka?" - odparł Juliusz Machul- zaangażować doświadczoną przez to, żę zd,rabnia polskie
zbędnych dygresji. Od razu · posiadają te zdjęcia i że od te- ciach do serialu. Twórcy fil. ski, równie zaskoczony tym, aktorkę. Ale później zaczęła wyrazy. Dzięki temu stwarza
zastrzega się, że o sprawach go zależy moja droga zawado- mu szukali głównej bohater- że nikt nawet nie streścił ak- jeździć po szkołach teatral- wrażenie osoby niezwykle
. prywatnych nie będzie mó- wa, zac;zęłam się ich strasznie ki, a za tydzień miały się roz- torowi losów postaci.
nych i przyglądać się student- ciepłej - opowiada Marta,
wić. Poza tym ma już dosyć bać. W takiej sytuacji znaczktóra pracę na planie traktospotkań z dziennikarzami, . nie łatwiej jest aktorom, któMarta 'Kalr'nua ·zagrała siostrę Paulę w .Siódmym pokoju" Marty M'5zaros. Jest to opowi.U ~tragicznych wała jako wspaniałą przygoktórzy po wręczeniu nagrody rzY są bardziej wyraziści, po- l0soch Edyty Stein, profesora filozofii na Uniwersytecie w Munster; Żyd6wki, kt6ra z własnej woli prz8S2ła na dę.
Mimo strojów zakon'n ych,
dzwonili do niej niemal co- siadają ostrość . i szybkość katolicyzm. Wstąpiła do klasztoru, slcqd wroz z innymi zakonnicami zostola wywieziona do Oświęcimia. Film
dziennie, namawiając na wy- otwierania się. Natomiast ja, nie miał jeszcze swojej polskiej premiery.
··
·
•
w których występowała więk
wiady.
jeżeli kogoś nie znam i to nieszość aktorów, panowała cał
.
.
'
- Otwieram ·puszkę z sar- zależnie czy w teatrze ccy w
Beata Fudalej kreowała rolę Ireny Lilien w ,Wielkim Tygodniu" Andrzeja Wajdy. Akcja filmu dzieje aił w pier- kiem wesoła atmosfera.
dynkami, a ·tam wyskakuje telewizji, mam straszny opór. wszym tygodniu powstania w getcie żydowskim w Warszawie. Do domu Jana wchodzi Żyd6wka, jego dawna
- Często dziewczyny wyjCielecka - komentuje okres, Przypuszczam, że reżyserom znajoma, lct6rq spotkał przyp"adkiem na ulicy. Jest to ekranizacja opowiadania Jerzego Andrzejewskiego, mowały śpiewniki i razem z
kiedy każda gazeta poczyty- trudno się ze mną pracuje, bo będqcego odważnym głosem w sprawie stosunk.6w między Polakami a Żydami. Film otrzymał nagrodę panią Martą siadałyśmy i
wała sobie za punkt honoru zanim oswoję się z całą atmośpiewałyśmy kolędy, a także
.Srebrnego Niedźwiedzia" na festiwalu filmowym w Berlinie: :
·
opublikowanie z nią rozmo- sferą i z rolą to mija ładny kainne nabożne pieśni. Oczywiwałek czasu. Dodatkowo dewy.
Magdalena Oelecka wystąpiła w .Pokuszeniu' Barbary Sass. Zagrała w nim rolę młodej za~~nicy Anny, ście cała otoczka klasztoru
Zupelnym
przec1w1en- prymuje mnie konkurencja. kt6ra zoitaje p~eziona do miejsca odosobnienia. Tam więziony jest bliski jej niegdyi ksiqdz. Obraz składa Dominikanów, w k"tórym był
stwem Marty i Magdy jest Be- Wprawdzie wszyscy starają się z dw6ch wqtlc.6w. Pierwszym jest skomplikowany stosunek obojga bohaterów, prowadzqcy do wybuchu kręcony film, narzucała barata. Rozwichrzona szatynka, się zachowywać bardzo natu- namiętnego uaucia. Drugi - to podstępna gra ubeckiego komendanta, majqca na celu zmuszenie dziew- dziej wyciszony sposób bycia
której burza kręconych wio- ralnie, przyjaźnie, ale w środ c:qny, aby donosiła na ań>wieka, kt6rego kocha. Nagroda za najlepszq rolę żeńslcq na Festiwalu Polskich -wspomina.
sów od czasu do czasu opada ku jest wielka gorączka i ry- Film6w Fabularnych w_Gdyni.
· ·
·
Praca Beaty na planie
na oczy. Luźny strój, !Janelo- walizacja. Szczególnie teraz,
"Wielkiego Tygo_d nia" zaowowa koszula, swobodny sposób kiedy mnóstwo osób nie ma począć zdjęcia . Paranoja poleMarta rolę Pauli dostała kom. Mnie zobaczyła w spek- cowała wieloma sympatyczbycia powodują. iż prywatnie - pracy. A przecież wejście do gała na tym, że wybrana dzięki prywatnej przyjaźni z taklu dyplomowym „Klątwy" nymi znajomościami. Sama
odbiera się ją jak dobrego filmu jest gwarantem dalszej dziewczyna nie miałaby na- Janem Nowickim i Martą w reżyserii Anny Polony. Wte- przyznaje, iż dużo się podczas
kumpla, osobę wyjątkowo kariery, gdyż później często wet cżasu przeczytać scena- Meszaros. Reżyserka oglądała dy zaproponowała mi udział niej nauczyła, choć pewne
śmiałą i odważną. Sama zre- bazuje się na osobach, które riusza, który liczył jakieś ty- ją na scenie Starego Teatru i w
zdjęciach
próbnych
rzeczy zagrałaby teraz inasztą twierdzi, że pewien ro- już coś zagrały.
siąc stron - dodaje Marta.
doszła do wniosku, iż jej typ wspomina.
czej.
dzaj bezczelności nie opuMarta już cztery razy stawaJej słowa potwierdził nie- urody pasuje do koncepcji poMagda też nie najlepiej wy- · - Zaczęliśmy od razu od
szcza jej na co dzień. Jednak la do tych „za wodów". Uważa, gdyś występuj ący w „Żonach, staci .
raża się o organizowanych u
najtrudniejszych ujęć. Doda!·
0

kO\\Ym stresem bvl fakt. że
pic~\.SZ)' klap s zaplanowano
na 8 rano, a ja normalnie
przed 12 nie jestem w stanie
o tworzyć oczu, nie mówiąc
już o zmuszeniu mózgu do
funkcjonowania. Poza tym
pan Wajda nie traci czasu na
niepotrzebne dyskusj e. Ja zresztą też mam taką zasadę, że
gram to, czego życzy sobie reżyse r. Jest to bardzo ważne w
filmie. gdzie np . pierwszego
dnia kręci się scenę z końca i
t·yiko reżyser jest w stanie nad
t~·m zapanować . Z tego · równi eż powodu słuchałam go
ś więcie, oczywiście w granicach rozsądk-u. Wiedziałam,
że mogę z nim porozmawiać
o inkrustacji roli, ale nie o
prowadzeniu całej postaci
mówi Beata.

ce za
bi ety.

ca łki em

n o rmalne ko-

- W tym filmie duchowa
sfera usuwała się na plan dalszy, ustępując miejsca przede
wszystkim człowieczeństwu.
Jest to zwyczajna kobieta, nie
pozbawiona uczuć czy nawet
żądz. Nos.i wprawdzie habit,
ale wystarczy tylko gdzieś w
środku potrącić strunę i budzi się w niej kobieta. Byłam
parę razy w klasztorze i jestem pewna, że wszystko to
nie jest obce zakonnicom,
które przecież potrafią się
normalnie śmiać, normalnie
rozmawiać czy marzyć. W klasztorach, tak jak w życiu, są
dobrzy i źli ludzie. Każdy ma
swoją osobowość, choć może
przytłoczoną

obowiązujący

mi je normami.
Siostra Paula, k-tórą gra
Zakonnice i Żyd ówka
Marta w „Siódm)'l11 pokoju",
Dlatego kreowana przez również nie jest pozbawiona
nią. we dług wskazó wek r eży
ludzkich uczuć, prowadzą
sera. posta ć Ireny jest malo cych nawet do V.J'Stąpienia z
s~·m patyczna i wzbudza opór zakonu . Młoda dziewczyna z
cz ęści widowni. Ukrywaj!\ca woli rodziców trafia do nowisię w domu przyjaciela Zy- cjatu. Od razu „przykleja" się
dówka, mimo makabrycz- do Edyty Stein, k-tóra jest nienych przeżyć , zadbana, ubra- zwykle mocną osobowością.
na w niebieski kostium, pro- W nocy, przed złożeniem ślu
wokuje swym zachowaniem bów przychodzi do niej, . by
otoczenie, k1óre w końcu ska- podzielić się wątpliwościami,
zuje ją na nieuchronną gdyż czuje, że nie pociąga jej
ś mierć .
zamknięcie i kontemplacja,
- W pewien sposób stara- tylko zupełnie inna sfera ży
lam się posta ć Ir e n~· obronić, cia : małżeństwo i rodzina. Po
ale nie dlatego, żeby mnie roku przynosi Edycie do klaktoś lubi! czy nie. \\'~· daje mi
sztoru swoje dziecko.
się rzeczą niep rawd opodob- Pani Marta chciała, żeby
ną. żeb~· k1oś bez powodu za- to było bardzo pro śc iutk:e
chowywał się tak agresywnie.
zestawienie głównej bohaterOna gryzie, dlatego że się boi. ki i mnie, osoby wizualnie
Stąd wynika jej agresja, a nie
ciemnej z jasną, typu urody
stąd. że j est zlyni człowie ostrej i delikatnej. Edyta jest
kiem. Broniłam jej \\1edy, kie- kobietą skomplikowaną, niedy była w pokoju sama i nic słychanie myślącą i starającą
nie mówiła. Wtedy ważne było jak pali papierosa, jak patrzy w okno czy jak siedzi w
kącie niCZ)'lTI zaszczute zwierzę. Irena, k1órej W)'lTIOrdowano wszystkich bliskich, ma
już za sobą tak wielkie cierpienie, iż nie odbiera świata
' w normalnych , ludzkich kategoriach i nie lituje się nad innymi. Niektórzy odsądzają ją
od czci i wiary, niek1órzy wychodzą z kina wstrząśnięci .
Równie trudne zadanie
miały pozostałe dwie aktorki,
które wcieliły się w role zakonnic. Jednak mimo zakonnego habitu siostra Anna i
siostra Paula różnią się mię
dzy sobą, ponieważ są dwoma
zupełnie innymi typami kobiet i aktorek.
W „Pokuszeniu" Magda
wciela się w postać Anny,
która jeszcze jako osoba
ś wiecka zakocha la się w księ
dzu . Już jako zakonnica zostaje uwięziona i trafia do
mi ejsca odosobnienia, by
usługiwać dostojnikowi · kośc ielnemu, k1órym okazuje
się tak ważny dla niej ksiądz.
Dawne uczucie odżywa. Ze
względu na te emocje staje
s ię ona łatwym obick-tem manipulacji ubeckiego komendanta, który żąda o niej dowodów przeciwko ukochanemu.
- Anna to kobieta cala poc hłonięta miłoś c ią, miłością
ni e spełnioną. Ki edy przeczytałam scenopis, pomyślałam

mam wielkie szczę
ta postać w pełni
odpowiadała mojej osobowości. Od początk-u była mi bliska, a jej rozterki, \.\'rażenia,
uczucia zawierały się· gdzieś Beata Fudalej - rozwichrzona
wrażl i wa dziewczyna
głęboko we mnie. Nie musiałam się w żaden sposób la- się
przeanalizować
świat,
mać, budować postaci, która
Paula działa impulsywnie,
jest mi kompletnie obca. Cały dość naiwnie, opierając się
czas bazowałam tylko na so- na swoich odczuciach. Głu 
bie, na tym co ja odczuwam. pie by było, gdyby osoby otaOczywiście było to odpowie- czające bogatą wewnętrznie
dnio korygowane przez reży główną bohaterkę posiadały
serkę.
jakiś
dodatkowy ładunek.
Fakt, że Anna jest zakonni- Starałam się tego uniknąć cą, miał bardzo silne uwarun- stwierdza Marta, k-tóra nic
kowania, które jednak Mag- widziała filmu, gdyż nie miał
dzie nie przeszkadzały, choć on jeszcze oficjalnej premi eby dlatego, iż uważa zakonni- ry.

so bie,

że

ście, gdyż

Trzymać nogi
Radykalne sądy r.Iagdy nic
„Wiciki ni e wszystki e mi odpowiadaobej- ją. Dopiero teraz muszę za- p ozos tają bez obawy, że po
i śpiewać dalej
rzeć na spokojnie dopiero za cząć dokladnie i mądrze wy- odrzuceniu kilku ról, mogą
przestać pojawiać się kolejne
Beata, mimo tego, że już
parę lat, kiedy minie zdener- bierać, mimo wielkiego głopropozycje. Zgadza się z t)'l11 kilka lat jest w teatrze i zagraMarta, która jednak uważa , że la wiele ważnych ról, wciąż
zarzekanie się z góry, iż w przed każd)'lTI \\')'Stępem od' tym zagram, a w tym nic , jest czuwa tremę .
zbyt ryzykowne.
- Podczas Festiwalu Pio- Czasem scenariusz może senki Aktorski ej we Wrocła
być nie najlepszy, a pó ź ni ej wiu , k1 óry udało mi się zrereżvser zrobi z nim coś takie- sztą wygrać, n ajbardziej zago: że film okazuje się ś wiet - przyjaźniona byłam z panią
ny. Nie wiem, czy nie zgodzi- inspicj e ntką . Była jedyn a osołabym się zagrać w jakimś se- ba, która mogła mnie znaleźć
rialu. Jednak z drugiej strony, w teatrze, gdyż ciągle kursomimo tego, że mam ogromną walam między toaletą a scepotrzebę grania, nie podobają . ną. To były tak straszne nermi się polskie filmy, wyjąt- wy, że jeszcze chwila niepewkiem jest tu Jan Jakub Kolski. ności i trzeba by było mnie reKiedy idę do kina i oglądam animować. Natomiast jak już
amerykańskie czy francuskie
wyszłam, to wiedziałam, że
filmy, to strasznie żałuję, że muszę zaśpiewać. Nogi mi
nigdy prawdopodobnie nie drżały , więc chwyciłam je rę
będzie mi dane w nich wystą- kami i śpiewałam dalej . Przypić. I nie myślę tu o konkret- jechalam do Krakowa i k-tóryś
;; ·'.;~_,,;
nym reżyserze, ale o całej z kol egów powi edz i ał mi: „No
warsztatowej otoczce, jaka na ś wi e tni e , ale tak bezczelnie
Zachodzie pomaga aktorowi szłaś do przodu ". A ja byłam
wielić się w posta ć, o pięknajbardziej bojącą się za kulinych kostiumach, o materiale sami osobą i odchodziłam
jaki ma do zagrania, o sposo- tam od zmysłów. Aktor im
bie filmowania - wzdycha bardziej się boi, tym mniej
Marta, która wie na pewno , że może to pokazać. Zaczynając
nie zgodziłaby się na rolę roz- grać na scenie byłam znaczbieraną, tylko po to, żeby na- nie bardziej spokojna - opogo przejść w drugim planie i wiada.
Magdalena Cielecka jest radykalna w poglą da ch i ma zdysta n- w ten sposób przyciągnąć puPotwierdza to Marta , k-t óra
sowan e pod ejście do życi a
bliczność.
przyznaj e, że przed każd ą ko- Zresztą przed rozbiera- lejną pr e mi e rą ma coraz
wowanie, ostygną emocje, a du grania . Ludziom związa
ona zapomni o tym, co mówi- nym z filmem wydaje się , że niem się miałab~'l11 na pewno większe problemy z nerwami.
ła i co myślała.
- Pierwszym przedstawiedla młodego aktora szczy- . .:_ jak każdy - opory. Mam
Magda oglądała siebie na tem s:.:częścia jest każda pro- nadzieję, że żaden reżyser się niem; w k1órym zagrałam w
festiw alu w Gdyni, gdzie zo- pozycj a i że powinien ich ca- na to ni e zdecyduje, b o nie Starym Teatr:.:e było „Wesele"
stała nagrodzona. Werdykt jułować po nogach, niezależ  ma co pokazywać . Są dużo Andrzeja Wajd y. Byłam v.1ery był dla ni ej zaskoczeniem. nie o tego, czego ona doty- pięknicjsz e kobiety, k1 óre dy na trzeci m roku i wy s t ępy
Li czyła wprawdzie na wyróż czy. Kiedy się im odmawia,
zrobią to na pewno lepiej \\'. teatrze trak-towałam jak dobrą zabaw ę. Poza t)'l11 właśnie
nienie, ale myślała, że będzie są oburzeni i dochodzą do ś mieje się Marta.
Podobnie myś li Beata, któ- wy c hodziłam za mąż i m yś li
ono najv.')'żej za debiut. Rze- jednego wniosku: „Cielec,
czywiście po raz pienvszy kiej odbiło". A ja wie.m, że
ra nigdy nie zgodziłaby się za- miałam
zajęte
zupełnie
grać biegającej nago słodkiej
czymś innym. Przed premieidiotki.
rą byłam zdziwiona, dlaczego
- Miałam taką propozycję, tak wspaniali ak1orzy są zdebędącjeszcze w szkole teatra!- nerwowani.
Myślałam,
że
nej, ale oczywiście powiedzia- przecież oni i tak dobrze za- ·
lam „dziękuję". I tu nie cho- grają . Wtedy w ogóle nie wiedzi o samą goliznę, ale o kom- działam , co to jest trema .
pletny bezsens robienia cze- Znacznie trudniejszy był dla
goś wbrew sobie. Pewnie, że
mnie egzamin w szkole przed
można zagrać wszystko i to
komisją, która mnie oceniała,
nawet w topless, pod warun- niż wyjście do publiczności,
kiem, że ma to być . po coś, a pewnie Sj'l11patycznych, przynie tylko ubarwić film. Oczy- jaznych ludzi, k1órzy nie będą
wiście nie można odrzucać mi stawiali żadnych not. A terół tylko dla swojego kaprysu, ·raz jest coraz gorzej. przy każ
trzeba zachować zdrowy roz- dej kolejnej roli jest większa
sądek - twierdzi Beata, która treina. Tiumaczę sobie, że
musiała zrezygnować z ostat- przecież już coś zagrałam, coś
niej filmowej propozycji, tam umiem. Jednak za każ
gdyż nie mogła pogodzić jej z dym razem jest to samo,
próbami w teatrze.
okropny ból żołądka, wypalaTeatr to fundament
nie :ia cz~zo ogromnych ilo~ci
pap1erosow. Ale trema poma- Pani Cywińska namawia- ga mi również skoncentrować
się. Myślę, że im większy luz,
ła mnie do zagrania w serialu
„Boża podszewka". Było to o tym dla mnie gorzej - mówi
tyle kuszące, że miałam wcie- Marta, która już umiera na salać się w kobietę po czterdzie- mą myśl o zbliżającej się w.
stce, co w moim wieku jest Gdańsku premierze „Hamlepiekielną frajdą. No, ale coś Ja" w reżyserii Krzysztofa Naza coś. Teatr to podstawa - zara, w którym gra Ofelię .
Te przykre doświadczenia
uważa, ciesząc się, że może
występować na deskach Sta- ma dopiero przed sobą Magda, która w Starym Teatrze
rego Teatru.
Angaż do niego dostała za- jest dopi ero pierwsry sezon.
- Dla młodego aktora wyraz po szkole, dzięki Krystianowi Lupie, który obsadzi! ją stępowanie w tym zespole,
w „Braciach Karamazow".
w ś ród tylu wspaniałych ko- Było to przeniesienie legów to ogromna szansa na
przedstawienia ze szkoły. rozwijanie samego siebie.
Im lepszy partn er, tym gra
Krystian
zaproponował
mnie do tej samej roli. Zoba- się lepiej, bo ch ce się doskoczył mnie ówczesny dyrek- czyć do \\')' Ższej p oprzeczki.
tor Stanisław Radwan i za- Ze względu na próby do
„Ocalonych" mu s iałam zreangażował. Byłam w tej cudownej sytuacji, że, wcale zygnować z kręcenia dwóch
nie zabiegając, dostałam się ciekawych spektakli telewido tego teatru. Nigdy chyba zyjnych. Ale teatr to funda szatynka, w której pod pozorami chłopię cego stylu, kryje s i ę nie
odważyłabym
się
ment, bez którego się nie da .
Fot. Bogdan Krę że l przyj ś ć sama do dyrektora i Ideałem byłaby możliwość
zapytać, bo wydawało mi
pogodzenia go z innymi rzezdarzyło się, żeby debiutant- np. nie mogę grać w komeNie
chciałabym
ka otrzymała nagrodę za naj- diach, co wynika z mojego się, że to za wysokie progi. czami.
wieku i usposobienia. Bo że Na początku byłam przera- krzywdzić żadnej ze stron i
lepszą rolę żeńską.
by dobrze zagrać w komedii, żona, ale zawsze znajdzie mieć możliwo ść mądr ego, loTylko nie naga,
trzeba mieć do siebie duży się ktoś, kto cię wprowadzi, gicznego czerpania z jednej i
dystans.
A on przychodzi z przedstawi. Pamiętam, że z drugiej .
słodka idiotka
To marzenie w szystkich
wieki-em. Nie interesują jak miałam przejść przez
Wszystkie dziewczyny są mnie też programy rozryw- bufet, który dziś przemie- dziewczyn, które stoją na pokowo-estradowe, ani inne rzam jak własny pokój, to czątku zawodowej drogi.
dzą, że sukces, jaki odniosły,
nie daje im jeszcze gwarancji komercyjne rzeczy, nie wno- dostawałam ataku serca. Ale Miejmy nadzi eję, że jeszcze
szące nic oprócz zabawy pu- szybko okazało się, że im wiele razy zobaczymy ich nakariery zawodowej.
· - Owszem, po nagrodzie bliczności. To samo dotyczy większa gwiazda tym c;ie- zwiska na filmowym afiszu .
Magda Huzarska-Szumiec
kawszy człowiek.
posypały się propozycje, ale seriali -mówi Magda.

Bea ta l\\'icrdzi,
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Tydzi e ń " będzie mogła

