
us1 mnie film - mówi aktorka Ewa Skibińska 

Zbuntowana 
kokietka 
D yskretnie przemilcza datę urodze

nia. Jedno jest pewne, jest Wodni
kiem. Na pewno też w grudniu po 

raz ostatni zobaczymy ją w serialu „Na 
dobre i na złe". - Może powrócę jako 
duch - śmieje się odtwórczyni roli Elżbie
ty Walickiej, czyli Ewa S.kibińska, wro
cławska aktorka. 

Wiadomo co się stanie z 
1 Elą, ale nie będę zdradzać 

zakończenia. Polecam za to 
nowe wcielenie Ewy Skibiń
skiej w serialu kryminalnym, 
który będzie można oglądać 
od przyszłego czwartku. 

Zerwane więzi 
Aktorka Teatru Polskiego 

nie związała się z popularnym 
serialem na dobre i na złe. Nie 
ślubowała wierności, kiedy 
jechała na casting. Początko
wo widzowie mieli obejrzeć 
17 odcinków i to przekonało 
przeciwniczkę telenowel. Ale 
publiczność pokochała serial, 
który szybko stał się tasiem
cem. - Poczułam, że nie nada
ję się na długie dystanse. Serial 
przyniósł mi ogromną popu
larność. Początkowo sprawiało 
mi to przyjemność, ale potem 
znudziło. Ta rola powoli we 
mnie wygasła, czułam, że już 
mnie nie rozwija - mówi Przy
znaje, że sama nie zrezygno
wała, ale bardzo chciała, żeby 
ktoś podjął tę decyzję za nią. 
A jak się czegoś bardzo chce ... 
-Nie mówię, że bardzo nie 
chciałam już grać, ale nic w 
naszym życiu nie dzieje się 
bez naszego udziału. Jeżeli 
bardzo czegoś pragniemy, to 
osiągamy to. Jeżeli z czegoś 
zaczynamy rezygnować, to 
życie nam to zabiera - mówi 
aktorka. 

Po drugiei stronie 
kamery 

Zagrała w wielu sztukach 
teatralnych .Miłość i gniew" 
Szejbala (debiut 

rolę, której nie da się w żaden 
sposób zmienić - tak jak moż
na doskonalić .swoją" postać 
w teatrze. - Marzy mi się rola 
ponadczasowa, w filmie któ
ry tak jak ta rola, wytrzyma 
próbę czasu. Nie jest łatwo 
coś takiego znaleźć. Chyba 
sama coś wymyślę i wyreży
seruję - śmieje się aktorka. 

Niespokojny duch 
Ewa Skibińska wciąż 

poszukuje, stawia sobie pyta
nia Jeżeli coś ją nudzi. potra
fi kategorycznie z tym zerwać. 
Ale są rejony życia, które chro
ni od gwałtownych emocji. 
Takim terenem jest dom. W 
nim szuka spokoju. Bunt zare
zerwowany jest dla sceny. Ale 
mimo tego rozgrCl{liczenia, jak 
przyznaje aktorka, nawet dla 
najbliższych nie potrafi się 
poświęcać. Nazywa ten stan 
zdrowym egoizmem, który 
nikomu nie robi krzywdy. Nie 
mogłaby zrezygnować z pra
cy, by zamknąć się w kuch
ni, ale nigdy nie zapomina o 
śniadaniach dla córki. No chy
ba, że przed premierą. Wte: 
dy sen jest ważniej.5zy niż śnia
dania. - Na szczęście w szko
le jest sklepik, więc chyba córa 
nie umiera z głodu? - zasta
nawia się. 

Jesienne pytanie 
Pory roku wpływają na jej 

nastrój. Jesień i zima są dla 
niej wielkim przeżyciem. Jej 
kot śpi wtedy o 4 godziny 
dłużej i pani Ewa, podobnie 
jak jej pupil, najchętniej zako
pałaby się gdzieś, by prze

Na każ-
teatralny Ski
bińskiej), .Przy
padek Klary" w 
reżyserii Pawła 
Miśkiewicza, 
.Płatonow" i 
.Płatonow - akt 
pominięty" wg 
Czechowa w 
reżyserii Jerze
go Jarockiego i 
ostatnio .Kocha-

dym kroku 
flirtuje, 
kokietuje i 
wabi. 

spać ten okres. 
A śpi po 9-10 
godzin dzien
nie. Zadałam jej 
takie jesienne 
pytanie: czy nie 
ma ochoty, jak 
grana przez nią 
Marianna z 
• Leworęcznej 
kobiety", pew
nego dnia 

nek" w reżyserii Krzysztofa 
Pulkowskiego. Zawsze uwa
żała, że dopóki ma z czego 
żyć, nie musi grać w seria
lach A jednak zagrała Zachę
ciła ją obsada i to, że jej postać 
miała mieć określone ramy 
czasowe: początek, rozwinię
cie i koniec. Ale choć teatr 
daje jej aktorskie spełnienie, to 
film ją kusi. Bo wbrew pozo
rom nie jest łatwo stworzyć 

zostawić wszystko i wyjść z 
domu, w poszukiwaniu samej 
siebie. - Porażka na scenie, 
nieudana rola skłaniają do 
takich myśli. Artysta nie może 
być wiecznie zadowolony, bo 
artysta spełniony nie istnieje. 
Musi wciąż poszukiwać siebie, 
by dobrze grać - przyznaje, 
ale z domu nie ucieka 

Na każdym kroku flirtuje, 
kokietuje i wabi. Kusi w róż-

nych sprawach. różnych ludzi 
i z różną intensywnością . 
Uważa, że mężczyźni są 
potrzebni do życia kobietom. 
Dąży do udanego związku, 
który definiuje: partnerstwo, 
miłość i przyjaźń. Stroni od 
niezależności rozumianej jako 
samotność. 

O swoim mistrzu Krystianie 
Lupie, reżyserze teatralnym, 
który wywarł na niej naj
większe piętno, mówi: - Potrze
buję go jak tlenu. Lupa, który 
podbił serca paryżan, otwo
rzył aktorkę na nowe widze
nie teatru, nowy sposób poro-

Ewa Skibiń
ska, wrocła
wianka, absol
wentka PWST, 
mama 16-let
niej Heleny, od 
wielu lat zwią
zana z Krzysz-

tofem Mieszkowskim 
- redaktorem naczel
nym „Tygodnika 
Teatralnego". Debiut 
teatralny: „Miłość i 
gniew'' w reżyserii Szej
ba I a, filmowy: „Zero 
życia". Ola Watowa w 
filmie Roberta Gliń
skiego „Wszystko co 
najważniejsze". Współ
praca z Mincem, Jaroc
kim i Lupą. Nagrodzo
na na Kaliskim Festiwa
lu Sztuki Aktorskiej za 
rolę Mariedl w „Prezy
dentkach", w ubiegłym 
roku na Kaliskich Spot
kaniach Teatralnych za 
rolę Ireny w „Przypad-
ku Klary'', a w tym roku 
oznaczona brązowym 
Krzyżem Zasługi. 

zumienia się z widzem i nowy 
sposób interpretacji sztuki. 
Efekty? Znakomita rola Wero
niki w .Kuszeniu cichej W ero
niki" i nagroda za Mariedl w 
.Prezydentkach". Dziś nie 
wyobraża sobie, by mogła go 
nie spotkać na swojej drodze. 
Już niedługo zobaczymy ją w 
.Azylu" tegoż reżysera 
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