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• Prowadzimy tę rozmowę siedz~ w kuchni.
Cay ma. to GZnaczać, że
kuchnia j~i Pani króle·

~Lwem?

-

Wcal•

uJe.

Cho.ci<>~

jelit tu rzeczywi><::e prz.vtulDie. Jednak, mając w.ką rodzi•nę, zmuszona je-

stem gotować w domu.
ale serdecznie tego nie

- To rola dla wni11
.;zccegó1noa, również dlatego, że i:rałam ją będąc
w ciąży ze i;iwym pierwszym d„ et•lciem.

• Zd~cydowała .,ię P :tnj
n:t małżeństwo i m:.cie tak wcze~nill"!
- Raczej
tak póino.
gdyż m ałam już 21 la t.
rzyństwo

7nOSLZę.

• Ale jei.t P ani n.ie tylko kobietą, le~ i artyi.t·
ką. Ponoć artystki dz;ieei
nie mają .••
- Coś w tym jebt, Jed• Jak z za.opatrzeniem nak
wówcLa~
prLede
na. Służewcu?
wszystkim chciałam byi·
- Takie
samo
jak kobietą. Potem się
o
w~zędo?lie, czyli ba.rdzo &ła zmianHo. P<Ma tym ffiOJf.l
be.
ciąża spowodowała. ze komisja egzaminacyjna byra
• Ma Pani dwoje dzieci łagodniej~ui. Pomyślałam
i do tego jest popularną, soble, że UTodzę dzi~cko
co znacz;!' zapracowa.ną, wezmc: się d-0 roboty. Ale
aktorką. Jak
możua to
świat mi sJę jed~iak nrzewszystko pogodzić?
kręcił i ~trac;ra m rok. O·
>tatec~nie nie je;;t t<> w.e- Jako ' t>rzeba. Syna le.
posyłam do żłobka a córka chodrzi do si.koły I jest
e Myślę. że komisja
już barcl.20 samodLZieln·a. ~gzaminacyjna
w wir,kPrzed
południem
mam szym stopniu wzięła pod
Więc sprawę C·ZęściO<Wo
uwagę
Pani talent ni~
taił.w io.ną. Ale po połud!ll ~u stan. Angaż do stołeczne
są problemy. Wsrzj'5tko zago Teatru Dramatyczne!l'o
leiy od mego i m<:'Ża jest tegio potwierdzeniem.
czasu. W sytuacjach Mva- Tak nie bylo od razu.
ryjnych
pomocą
służy
babcia. Na pomoc domo- Najpierw pojechałam do
Puław,
gdtie z kolegami
wą nas nie stać.
chcieliśmy zrobić rewolu• Tak
więc wygląda cję w teatrze i m;ej~ro·
życie
kobiety, przepra- wym społec zeństcni e. Nie
szam - czło wieka - suk- udabo i;ię jednak.
cesu ?
• Dlaczego'!
- Sukcesu? Bardzo .!rlę
- Z p!l'<l&tej prz~)'!l'ly:
cieszę, że pan tak u w.aia.
tam w ogóle nie było zapotrz.ebowa.nia na teatr,
• A P ani nie uważa?
szc"Zególnie
eksperymenZupełnie s.ię nad tym talmy.
Ludzie
stamtąd
ie Za6tanawia.m.
wolą wyprawy teakalne
do Lublin•a i Warszawy,
• Jakże inMJzej nazwać bo z tym wiążą- się zakarierę
aktorki z tak im wsze jakieś do<loatkowe awspaniałym
d·orobltiem? trakcje.
P ierwszy raz zo b aczyłem
Pa.nią
w
dypl omowy
'Pl"zedstawieniu
„Matki
W itk acego, gd zie rrał
- Tak mi się ?;daje. W
Pa.ni t yt ułową rol ę.
a:Wym oozie wróciłam
o Warszawy i z.na.lazłam
·ię w Teatra:e Dramaityozym.

P•·

• Czy równiei stoi
ni w kolejkach?
- A co mam robić?

za·

e I w ten sposób rozoczyna się Pani aktonki
· yciorys, pełen świetnych
ól i sukcesów, oo nie
art-O

przypominać,

bo

szyscy to wiemy. Czy
Pani jakąś ulubioną
rolę?

-

Chyba tę osta.<tmią,

węgie1·skim

film.ie

w

„Iinrne

spoj.rzenie".
• Za którą otrzymała
Pani najwyższą nagirodę,
przyznano kiedykiolwiek
polskiej aktorce,
Grad Prix na festiwalu
filmowym w Cannes. Jak
.się przyjmuje taką nagro·
jaką

dę?

Mam to jouż z głowy.
serio, z W&koczeniem, chociaż na roboczej projeikcH tego fhlmu
po rll!Z pieriwszy nie czułam wstydu za siebie.
-

Mówiąc

• Zagrała Panf w tym
filmie - którego jeszcze
nie oglądaliśmy na na·
szych ekranach - postać
niezwykłą, osobę uwikła·
ną w trudną zewnętrzną
rzeczywistość I w bardzo

sk omplikowane,
dalekie
od tzw. norm, życie osobiste.
- Bardw dużo już o
tej roli mówiłam i nie
chcę się powtair.zać. Powiem tylko, że po przeczy'l:ani,u scena<l' i:z:a „Innego &poj.rzenia' wiedzriałem, i.e jest to
·tnał w
dziesiątkę,

• Jaka jest atmosfl'r"
festiwalu w Canne ? Jak
się odbina nagrodę?
ColO
P anią
ubrał i
udekoro·
wal?
- Sama się ubrałam i

'

udekorow·alam, I
łam

wyigląd•a•

zmok.Ła

kura. Ale
nie o to chodzi. PrzeQ;y~ie jest niesamowite,
bo
c:z.low~ek unajduje się nagle w świecie zupelinie
niepodobnym do naszego.
Jest s.ię w centrum
U•
wagi wszystkich. P02'JI18otam wielu wybitnych aktorów: Jaoka Lemam.na,
An.ouk A'imee, Marię Vla·
dy, którzy ffilllie, debilll•
l.antkę na tamtejszym teretl1i e, pot1"8ik:tow alii z og roffilllą
życmliiwością
i
sym patią, jakbym nałeża
ła do ich grona już od
wieków. Pooa tY'm - i
llJ!I &i.cz.ęŚCie nie byłam
w Cannes zupełnie sama,
Był tam Jerz.y Sko-!imOIW•
ski. który otrzymał nagrode ?;a angielslki fi.lm
„Fucha", oraiz Daniel Olbrychski, który z koled
reprezentował
francuskie
jury.
jaik

• Jednym słowem: nas(
ludzie w Oannes ...
- Ta'k. Tyliko pod obCY'mi ba:ndierami.

•

• I jak po takich przewraca się do d o•
mu, do naszej r:reczywl·

życiach

stości?

- Do domu przyjemnie.

ba:rd2l0

• Powiedzmy na koniec coś o Pani najblii·
s-zych pia.nach.
- Nic n'ie powiem,
by nie zapeszyć.

e

To

Dziękuję

nie
za

że

zapeSMjm y.
rozłl)owę.
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