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• Kt6ry ze swoich filmów chciał•
by pani zniazczyt?
- „Pani Bovary to ja", ten film na
pewno.

• Ale podobno scenerlu.Z poapecj8inle dla pani_.
- Tak twierdził reżyser Kamiński. A
ja, młoda-naiwna, uwierzyłam „. Dopiero
w trakcie pracy na planie przekonałam
się, że to jakieś wielkie nieporozumienie ze mną w roli głównej . Nie akceptowałam tego, co póżniej zobaczyłam na
ekranie„. Dobór ról określa aktora jako
człowieka. Ja to traktuję bardzo poważ
nie. Nie można grać rzetelnie wbrew
sobie. A widza się nie oszuka.
wstał

• Uw'aża pani, że takim jest •lf
aktorem, jakim jest alf człowiekiem?
- Istnieje coś takiego, jak „warsztat
aktora" i „osobowość aktora''. Aktorstwo, tak jak ja to rozumiem, polega na
szukaniu reakcji prawdziwych. Ale ponadto muszą to być reakcje interesują
ce. Niby wszyscy mówimy i płaczemy
podobnie, jednak niektórzy robią to tak,
że nas to fascynuje. I chyba na tym polega tajemnica indywidualności ludzkich, indywidualności aktorskich.

• A oaobowoić aktora? M6wlmy:
aktor, niebanalna oaobo-

wspaniały
wośt ...

- I nagle spotykamy tego aktora
prywatnie. Rozczarowanie. Istnieje coś
takiego, jak osobowość aktora, ale ona
spełnia się i wypełnia dopiero wobec
publiczności , czy ekipy filmowej, nie
musi wyrażać się w życiu prywatnym. W
momencie, gdy staje się przed publicznością. lub kamerą, trzeba sobie powiedzieć: „No tak, jestem najlepszy!".
Myślę, że aktor nie może istnieć bez
tego świętego przekonania, że to co
robi jest do końca dobre. (Ile· z drugiej
strony, nadmiar optymizmu może prowadzić do klęski, zanika bowiem zdolność samooceny. Trzeba szukać złote
go środka
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e Wpowszeclmylil odczucia łllllD
fZJ to ludzie -.sybznle rozbici,
.......... ~,cz.ni.
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.- StJesy i frustraqe przeżywa każdy
człowiek.. Ale dla aktora sytliacja bez
stresu powinna być niepokojąca Oczywiście, potrzebna jest chwila oddechu,
ale nie za długo... A widz na siłę chce
~ odzwyczajnić, odlzuca obraz zwyczajnych, skromnie oplacanych ludzi.

• w osbdnldl lmcll ~ zb7ł
............, . . . . . . . . . . .?
- Tak, lała mijają i ról coraz mniej.
Wiek dojrz8ly jest dla aktorki najtrudniejszy. Ale mam życie prywatne, włas
. ne, do którego nikt nie ma dostępu.
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oość"?

Te kanony zmieniają się, zależą
od czasów, w których żyjemy, od wraż
liwości ~-·· Prywatnie mogę
panu powiedzieć, że_ jestem chyba kobietą bardzo kobiecą.
·
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- Kiedyś ten typ zachowania na ekranie mógł być intrygujący. Polem powtarzałam ten schemat, bo tego ode
mnie i.;pn>. Taka ~"
środków wyrazu podObno pasuje do
mnie. Byłam posłusznym dzieckiem.
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. - AJe jakie widzi pan wyjście? Chcę
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pracować, a bardzo ·trudno jest prze4amać pewne zaszuftadkowani. Powie-
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w filmie, a w teatrze Jerzy Janicki wspaniali twórcy.
·
Teelr był die pani~
- Miałam to szczęście, że pracowałam w dawnym wspaniałym Teatrze
Dramalycznyni kierowanym przez Gustawa Holoubka. Były Elektry, Medee,
Judyty... Wszystko, co piękne, kończy
się zbyt szybko - często nie z naszej
winy.
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powolnym ........... .,....._ .......
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- Dotykając podobnych spraw mam
zawsze uczucie zażenowania Może nie
powinniśmy, my, ludzie zdrowi, +agłę
biać się w tak trudne do ogaffiięcia
sprawy. Miałam wiele óporów ,.natury
moralnęj ... Pani Grafyna nrima_pomysł,
który chciała zrealizować, a ja zgodziłam się jej pomóc. TO zresztą był w zasadzie film przeznaczony dla komisji
egzaminacyjnej PWSRViT, ale ktoś
postanowił pokazać go publiczności .
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w clorablru aktora-papulenlołt u ....
. dmw.czy ummie loytJld? tiralJllll*ll ................„.Czr
- Dla mnie najważniejsze jest uznaprzlifde takiej rol • WJłDllllll od nie środowiska, nie tylko aktorów i realdDlld adlregł?
żyserów, ale głównie tych anonimo- Chyba tak. Pierwsze pytanie
wych ludzi teatru i filmu - suflerów, gardziennikarzy w Cannes brzmiało : „Czy
derobianych, pracowników technicz-
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jest pani lesbijką?" Kompletne pomiedział pan~ chwilą. że~ szanie po;ęć. Tam żadna aktorł<a - me
...............,.......„. jakiś schemał, ale w kollSekwe!ICji odważyłaby się zagrać roli, która _moAle co will
paluwlli pmil wpadtan w inny, z którego do dzisiaj, -r#:1Y w pamięci widzów pozostawić jej
......... , 1Ud1Wa:JWJZ_.. po kilkunamu lalach pracy, nie mogę obraz jako lesbijki .
czyblftl, w
ep6dn1q . . się wyzwofić. tatwiej wziąć aktora z go• Slldzl .... ie - ........
WnR z penllt pcfaalłli sit w~ towej szuflady, niż dać mu szansę za- ... lllldclł sytuecłl?
- ·- Ktedy temat jest pasjonujący ~ ~
~ ~~ dilnucłl;-pozbe
·prezentowania wszystkich możtiWości.
„Pani to już grała, więc zagra dobrze". warto · mryzykować. Aktor, w moim powlonll koblecel koldelertl I Zlllolnoł
jęciu, musi mieć odwagę mówienia o
cl.
Mało twórcze, ale jakie bezkonflikto- W tym filmie ja po prostu istniawe!... Właściwie tylko Kazimierz Kutz w każdej sprawie, nawet wówczas, gdy
widz uzna to za przekroczenie jakic.~ś
łam, nic poza tym. Po raz pierwszy stafilmie „Wkrótce nadejdą bracia" dał mi
baiier obyczajowych czy kanonów zaszansę pokazania czegoś nowego.
nęłam przed kamerą. uczyłam się i robiTam pozwoliłam sobie na dość „ostre" . chowania
łam masę błędów. Ale już wówcias zropoczynania, zresztą taka była również
zumiałam, że kamery się nie oszuka W
• Pani role, tak ~ ~
koncepcja reżysera
łilmie nie można udawać. Wiele rzscz.y
..... zalalrygowała . . . . .zachodo sobie usłyszałam, że „uosobienie
z.pm. ........ z lran- nich widzów. ldi6rzy nlajad1110 jui wtwspółczesnego niepokoju i wrażliwości
cepc:M reźysere?
dzlell. Ale burzliwa htltorte mlłołcl
młodych" itp. Nie rozumiałam tego ca- Jeżeli pokrywa się ona z moim . . . lrablat przesłoailll jellbJ ....
łego szumu wokół mnie.
wyobrażeniem o postaci. Lubię do koń
• ll6aloil0 tllli8 ,,p6ł dzlNc:zy. . ca zaufać reżyserowi i Jiczę wtedy na
- Jest to film o prawie człowieka oo
• -p61 dlłri.,.... Co paml adplMle jego pomoc. Nawet zmieuan-do takiej decydowa1ia o sobie. W z.ałożeniU miał
·•1116rzJt1•r lłai.ie..rowpam1 sytuacji; kiedy mogę być kompletnie być raczej filmem na tematy polityczne,.
hMleiclJicl?
społeczne. W ostatecznym kształcie
podporz.ądkowana reżyserowi. Zreszlą
- że _ mnie to nie interesuje. Ale co ~ najczęściej z ludźmi, któ- sprawy polityczne zesny na plan dalrych szanuję i ·cenię. Morgenstern i Kutz
szy. Makk zdecydował się zrobić film,
właściwie t<rvie się pod hasłem „kobiełf ~tt.

'9if:.,llalll.....,,11

któty--spoooba się zachodniej publiczności, a tej naprawdę nie interesują
problemy węgierskie w 1956 roku.
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ci ludzie

najczęściej

żyją życiem aktora i rozumieią

;ego pro-

. bierny. Natomiast ~u nas nie istnieje, tych namiastek nikt chyba nie
traktuje poważnie_. A popularność?
Mija szybko. Przeżyłam już taką telewizyj~~ po_pulcirr_lość, po serialu „Polskie
drogi".
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.,..._ nazwał „po181ut
w stylu Meryl S1reep".
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Śllllefe sit pani?
- To niepoważne. Nasza rzeczywistość tak bardzo różni się od tamtej, że
już samo przenoszenie etykietek jest
kolosalnym nieporozumieniem„.
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