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ANI Ireno, od 1o~ot11 co
dziennie w clqgu dziewięciu 
dni będziem11 rozmawtal11 na 
1cenacn przedmiejskicn Do
mów KultuT1/. Przedmtctem 

nau11cn rozmów będzlff pani praca 
zawodowa, pani poglqd11 . na 1praw11 
art11st11czne, pani jp.ko 01oba pr11-
watna, pani jako wla.snoić publicz
na I w ogóle pani jako pani. 

- Ooocnl 
- Wlafole. M111Lę, że ka.ida z t11<'1' 

na1,:11cn publtczn11cn rozmów bę
dziff Inna I z gór11 1ię prz11znaję, żff 
cnoć na żołdzie „Expressu" I 
„Estrad11", będę się starala .iaspo
kajać przede wsz11stkim wlasnq cie
kawość. 

- Stra1zne. 
- Przypisuję sobie do tego pra• 

wo, bo jestem jedn11m z wielblq
cycn pantq widzów, 

- Aa.aa.„ 
- No widzi pani. Mam n.ad.zieję, 

że w czasie t11cn - nazwtjm11 je -
w11wiadów dojdzie międz11 nami do 
różnic zda"ń„. 

- Na pewno/ 
- A 1iawet do wzajemn11cn .iloi-

llwości.„ 
- Już się sz11kuję/ 
- „.które ustrzegą na1 od wpad-

nięcia w oficjalny ton. 
- Nam to nie grozi. 
~ Ja też tak sądzę. Nle1tet11. dzi

siejsza nasza rozmowa przeznacz.o
na }est do utrwalenia na martw11m 
papierze, choć w żywym piśmiP. .•• 

- „Ntc tak nie plami"? 
- O, to, to. Z natur11 rzeczy więc 

musimy trochę „przydrętwieć". 
- Szlwdn. Bardzo nie lubię dręt

wieć. 
- Tym lepiej - wobec tego pro- _ Chyba najzabawniejsze róintce 

szę o szC'zerość i nienamyślanie uę. opinii. 
- Jak zawsze. _ Gryw11la pani ze znakomitymi 
- Sama pani rozumie, że wypa- aktorami. Którym partnerem naj-

da zacząć od obowiązującego w bardziej się pani izczyci? 
tych okolt.cznośctach pytania: co _ Junoszą-Stępowskim, Pewnie 
pant aądzi o „Karuzeli Warazaw- bi/I najnowo<'.ześnlejszy. 
akie;" I o udziale w niej? _ Czy byla rola, którą uważa la-

- Akcja śliczna , ludzie organuu- by pani za swoją klęskę art111-
jący ją - . zachw11cając11„. 111 cznq? 

- P1zekażę. - Uważam, że nie b11lo. 
- Na przyltlad „Expreu" I Cu- · _ A za sukcea 7 

downie zapowiada te przedstawle- _ Uważam, że na rzczęlcłe jesz-
nla. Czy mój udział zdoła przew11ż- cze nte byto. 
IZl/Ć zapowiedź? - Jakq rolę chctalab11 pant 

- Oooo/ (Proszę w11bacz11ć, u m1ile zagrać? 
takle odglos11 w11clwdzą o wiele - Nie mogę obwteAcić drukiem, 
mniej meL<xi11jnie, mż u pani). A wówczas na pewno nie zagram. Za
ceraz z Innej beczki. Co pani uwa- gra kto Inny. 
za za dobre stron11 losu kobiety? - Niech pani mi powie pr11-

- Wszystko! A więc pewnie i nic. watnie. 
Ch11ba 1ed1iak mądr11ch przyjaciół? - W sobotę, na Kole. 

- Co panią drażni w naszym co- - Proszę zaproponować Idealną 
dziennym życiu? - zdaniem pant - obsadę jakiejś 

- Tandeta - zawsze jest śmiesz- sztuki. Daję pani do dy~pozy~ji 
n.a, we wszystkicn dziedzinach, lu- wszystkich polskich aktorów. 
dziach i ob3awach. Nudzi mnie to, - Ha! 
nk mnie nie obchodzi. Nie lubię - Ha. Więc? 
tak tonąć - chyba nie warto? - Nie warto tego robić. Pomlnlę-

- Pani Ireno, na wszystkie moje ci mszczą s ię. ' 
pytania odpowiada pani pytaniami. - Dzręk.uJ ę t przestafę pantą du
Czy to wyraz wahania, czy skrom- stć. Ale jestem pewna, że jeżeli nie 
ność, czy po prostu sl11nna modula- od razu na premierze na Kole, to 
cja pani głosu? na R'lkowcu . czy hen w Remberto-

- Zarozumiałość? wte będzie nam pttni odpowiada.la 
- Znów pytanie! Trudna z pani mniej dyplomatycznie. 

rozmówcz11m„. Za to karniak: cze- ZAPRASZA.MY/ 
go pani nte lubi w I-Obie, jako w.,....--------------
aktorce? 

- Aktorki. 
- Pani duto podróżuje. Które .li 

naazych miast ma wedlug paru naj
ciekawszą publicinoić7 

- Może Warazawa7 
- Dlaczego'! 


