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e Najpierw, może przypomnimy 
Czytelnikom początki Pani aktor
stwa. 

- Zaczętą się to już w PWST, 
kiedy zagrałam w filmie Janu
sza Morgensterna „Trzeba zabić 

tę miłość". Potem mialam iilne 
propozycje gry w filmach. Na 
ostatnim roku studiów zupełnie 
zawładną! mną teatr. 

• Po ukoAczeniu PWST razem 
z grupk~ rówieśników wyjechała 
Pani do Puław, teby tam „robić 

teatr". Ekllperyment się nie udał, 

dlaczego? · 

- Tak, to był eksperyment. 
Jeśli nie artystyczny, bo taki ra
czej' nie, to na pewno admini
stracyjny. Bylo nas flreścioro, 
wszyscy dopiero co ukończyli 
PWST. Na początku starano się 
nam pomóc. Do.staliśmy etaty z 
Ministerstwa Chemii. Mieliśmy 
dosyć swobody, aby móc tak 
zorganizować pracę, jak to nam 
wydawało ~ę słu=e. Byly 
szanse na zrobienie czegoś dob
rego, ale zawiódł głównie widz. 
Bywało tak, że graliśmy dla jed
nego, jeśli tylko jeden przy
szedł. Oczywiście pytaliśmy, czy 
chce widowisko oglądać. Chciał, 
i graliśmy. To też swego rodza
ju eksperyment. Potem przyszły 
problemy administracyjne. Mini
sterstwo Chemii oddało nas kul
turze, ci odebrali etaty i skoń
czył się eksperyment. 

e Potem zaczęła Pani - od po· 
Iowy 1973 roku - grać w Teatrze 
Dramatycznym. .Jak ocenia pani 
swoJI\ sytuację w tym ze5pole? 

- Nie uważam, żeby ten 
. prawdziwy debiut teatralny w 

„Elektrze" reżyserii Kazimierza 
Dejmka, był moim wielkim suk
cesem. 

• Pisano o teJ Pani roll bardzo 

Fot. C.u'. 

zapotrzebowanie. Otrzymałam 
dużą nagrodę za rolę w serialu 
„Polskie drogi'', nie ja jedna 
zresztą. Tę nagrodę otrzymali 
wszyscy grający w tym filmie, 
tylko dlatego, że film spełniał 
pewne. wymagania. Nagrodę 
Zbyszka Cybulskiego otrzyma
łam też nie we właściwym cza
sie. 

• :Z:adcn zawód nie Jest tak bar
dzo wystawi~ny na widok publl
czny jak zawód aktora. .Jak lili• 
Pani s tym czuje? 

- Żle, oczywiście. Najpierw 
myślałam, że uda mi się od \ te
go uchronić. Ale nie. Niedawno, 
na · przykład, grałam w teatrze 
telewizji rolę głównej bohaterki 
w spektaklu „Mój piękny dzień 
urodzin" i zaraz potem poczu-
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cesem. 

• Pisano o teJ Pani roll bardzo 
dobrze. · W recen-iiJacb- poJawlłł' al.ę 
określenia: „udany debiut'', „świe
tna ·gra" 1 inne podobne. 

- Ja się pod tym nie podpi
SY'f-'ałam. Myślę, że to był taki 
okres w którym próbowano zre
habill tować Dejmka, taki czas 
odwilżY dla niego. Debiutowa
łam w tej sztuce, więc przy oka
zji i mnie się dostało. 

• czy motna powiedzieć, te 
osiągnęła . Pani sukces artystyczny? 

telewizji rolę głównej bohaterki 
w spektaklu „Mój piękny dzień 
urodzin" i zaraz potem poczu
łam n.a S<Jbie cięia.;; spojrzeń w 
miejscach publicznych. Nie zaw
sze jest to przyjemne. 

e To była dobra 1Ztuka. 
' --" Tak. mimo że wydawałoby 
się, że ten temat narodowej 
martyrologii taki już · „ograny", 
co przecież jest niedobre z wie
lu względów. Reżyser BrZ<YL<>w
ski zrobił rzeczywiście dobrą 
sztukę. Może dlatego, że skrom
nie, -oszczędnie i bez zbędnegq 
patosu. · 

e Często opowiada się Panł za 
- Mogę powiedzieć tylko 0 •kromnością, taki Jest tri chyba 

małych powodzeniach, nie o fity! Pani gryf 
sukcesie. Najsmutniejsze jest - Kazimierz Dejmek w wy
jednak, że te moi~ małe s~ce- wiadzie udzielonym Krystynie 
sy nie były uwazan~. Smi~zyć Nastulance na lamach „Polity
może to że aury zbiera su: za 'wił 0 rzemieślnikach i 
nic na~mias rzeczywista praca naw zonych, · ja opowiadam się 
uwleńczona wodzeniem, nie rzemiosłem w sztuce aktor
jest dostrzegan Wszystko zale- skiej, refyserskiej i teatralnej w 
ży od tego, na . ogóle, bo to owocuje. Trzeba na

prawdę dużo pracować. 
e Czy wierzy Pani w ,,szczęście 

aktorskie"'l 
- Tak. bez tego nie ma 

osiągnięć. Szczęście to tzw. 
„szansa" ..• Trzeba wiedzieć, jaką 
propozycję gry przyjąć, jaką zaś 
odrzucić. To jest bardzo ważne. 
Rzadko zdarza się sukc~ akto
ra, jeśli sztuka „Padnie". Li.:iy 
się także możliwość współpracy 
z reżyserem. Mogę jednak po
wiedzieć, że i mnie nie omijało 
,,srozęście". 

• .Jak wyglądają Pani sympatie 
dla t1imu 1 teatru, Jako pola dzia
łalności artystyczneJ'l 
- Są to zupełnie inne sztuki. 

Czuję się jednak równie dobrze 
w filmie i teatrze, chociaż wolę 
traktować teatr jako coś, do 
czego zawsze &ię wraca. Film, 
natomiast, ma być taką odmia
ną. 

• Zasłynęła Pani Jnł po grze w 
pierwszym' swoim filmie - „Trze· 
ba zabić tę miłość", potem grała 

Pani w kilku innych,' między In• 
nymi, w „Pani Bovary to Ja„ czy 
„sam na sam". W jakim następ• 
nym tumie zobaczymy Panią? 

- Ostatnio grałam w filmie 
Exit" reżyserii Emile Deg.elin. 

Jest k> mój pierwszy zagranicz
ny fillm. Bardzo to duże prze
życie i satysfakcja oczywiście. 
, e życzymy wtęc Pani wte ·~ in• 
teresuJących propozycji gr:v I du· 
żo aatysfakcJL 
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