
(/o<; 
I '?y'llll J99lłl'I Hl~Su1• Mnie 

Jlyt&n.ie, czy Wśród 4 znan3"Ch i 
lubianych aktorek oraz nie 
m niej J»pularnycli aktorów 
w11zyscy mają zawodowe azczę
kie, jako t. i <>n.o odgr:rw• w 
a.ktMekich karieracll wat.ną. a 
cw:sto w.recz decydują~ :rolę. 
Na przykładzie modcll T'U'Zmó
wców możina pn.e«ledzit wzloty 
l upadki ich k.uietr, co akurat 
w Ich indywidualnych p rzypad
kach najmniej było UJ.ależn i<>ne 
od n ich samych. 

Na pyta.nie: - Czy mlah (ny 
nadal ma.) pani zawodowe szc•<:· 
ście? - oopowiadaja: 

JADWIGA .JANKOWSKA· 
-CIESLAl't. ANNA DYMNA, E
WĄ BOROWIK, BARBARA 
WRZESI~SKA. 

JAOW1GA JĄ.NiKOWSKA· 
·CIE$LAK: 
„AKTORSTWO MA W 
SOBIE CO$ 
Z KAMIENIARSTWA.„" 

- Spedzłewałeni się, ie -io· 
baczę panła w makijażu I w 
efektownym stroju doml>wYm, 
ł.e p0, tak wielkim •ukcesle w 
Cannes, będzie pani choi! rr.1 
I na dłużej gwiazdą filmową'? 

- A po co? Jest pan rotcz.a.. 
rowarly? 

- Trochę, W Jakiej kreacji 
Pokazała się pani na fes tiwalu? 

- W pożyczone j od Małgorz.a. 
ty Niemirskiej. Myślę, że 
była przepi~kna i efektJwna 
J a k późnie j ooka z.ywa lam zdk , 
cia, wszyscy byli zdziwieni, że 
i ja moge no•ić takie s.1knie. 

- Jak czuła się pani schodZl\C 
pe słynnych schodach festiwa.
loW?ch i słysząc owacje? 

- Czuł.am sie potworhie. Tre
ma. Ponadto to ;ednak straszna 
wysokość ; odleirłość . Myślałam, 
ze sie pr zewr6'1:. ale na sz.c,i:ę
ście schodziłam oo<l ręke z re
żyserem Karolem ~la'.<kiem. 
Pewnie sama bym ni·e res ~la W 
sumie to ogromne przeżycie , 
t ym bardz,iej. :t.e zdarza , lt raz 
w życiu. 

- Czy otriymała panl jakieś 
propozycje filmowe? 

- Niecieka \"Te . 
- Ale na pewno i tak Je pa-

ni przyjeła' 
- Nie chciałabym tego zdl'a

dzać. bo mam pecha i ki~dy 
coś głośno planuję , to zwykle 
rue dochodzi do realizacji. 

..- Czy wierzy pani w s-uk:!el 
polskich aktorek na zachodnim 
r1nku filmowym! 

- Wierze, po prz,ykładz.ie 
Krystyny Jandy, . choć tak nie-

- Jllle alala '- .... ~ ... 
do clekaWJ>ch ról' 

- Mo)e pier'\\.·sze 118'9 .,.. „o
statnim liściu" .. ,t>zwwayni• t 
&Ołebdaclt„ ~ lacrM W
da aktJM1n. ,_ w nidl nte ..,... 
cjeln@«o n·i. zn•lui.m. Pr.opc>
z:rcja Mil w tll1'111.• ·„Sa1"l\ ne. 
sam" wydawała !'Ili el• w9f)tMa
ła, -powstał meJ-odirarnAt, który 
nie dorót!ł do n•szych ~t:ki
wań. „Pani Bo-,•ary Ul ja" by
ła tedna, wielka ·~- To by1 

. bar<ł'l.O nie<lobTY film. Lubil11m 
i cenie do dzi ś role z telewi
zyjnego spe-ktaklu „Mbj piękny 
dzi„ń urodzin" o X:ry~yuie W:i 
tuskiej. Cem.t .łH dwie m 1e te
atralne: tvtułov.•, „Matkę" oraz 
Viol, i Sebutiana z „Wi'!c~u 
tir7ieclt króli". D-0 a\\:ioorskk h ~
siagnięć zalkZ!łm Mtatni• "'111 
filmową - dziennikarke Ew11 1 

wegierskiego filmu .,Inne !~i · 
rzf!'nie". id7:ie po ru.: pietw~zy 
patrz.yłam n.a si~• bez b6lu. 

I 

. ... 
~ ?.eel&LJ Ml ~lramt •1• mi•· 
ły inne warunki f izye;:..'le i do 
tej pory nie z~rały w f '.lm1e. 
Na ~tku uroda jest bardl.() 
wa-ma: o6źniej ~eyna pne.!?r 
kadu~. 

- ltebte?IY I Wi.dHwle ehCMI 
pani• ecl31da6 wol~ 9'etm•. 
1ultteln1t I romantycsnl\. 

- Tymcza"-!n jNtem najzwy. 
klej&z.ym czł()wit:kiem.. ty~ tak 
jak katda kobieta. rotujil. pie
lęgnu ję kwiat~i. ~dże na ro
werze. szy ję , malu~ O'braz:ki . 
chodzie a siatkami pełnymi :ta· 
kupów. Życie dom.owe :ie~t dla 
mnie 11.•ażM, a praca aktorki 
ie~ bardl!lO wyezerpując1 . f i
z.ycznle i l)sych.icznie, dlatego 
dom. tycie osobitte jfft :ids..lco.. 
c,;nd•, tam wiec uciekam. Jeł!e
U. ehoihi o urode, te nikł mnie 
jeszcze w film ie nie poborzy<h:'ł.. 
ale ~wietnie sie cZ'l.lłam . k;e<iy 
reżyser na m6.i wygla<i w ogó
le n~ zwl"acał uwagi. bo uwa-

rdzie4 inały bł•d . 'be twane na 
widowni aa smutne. 11 ?lióra 
krytyków ostre. To aą chyba te 
cienie . kt6Ni wYAtępu ją i aw!u. 
gdy oodejmuje 9i~ ryzyko Z.a.
wód •ktorlti jest eiUlY·m ry
zykiem, występuj• w nim 
„szczególna" konkurencja, nie 
MWIZł! miła. bO wyz.wala jj\ea 
.zM el"llOc~. kt óre rue zawue s• po.~~dane. Je~t też ciąiiłym 
waże,nitm na wadze. z które j 
upadek bywa dotkliwy. zwla
SZJCl.11. itśli poza o<:ena rnli u
łożone j na tej wadze. dokłada 
s i~ tl(J(!!iwoki ; n iespraw1edli
~ci 'Prywatnych antYt'atii 

- A blaski' 
- Br aw11. uśm iechni~te twa-

r~ i miłe d(}wody 1ympat1, lu
dzd pe tambej stronie umpy 
czy ekranu. W ):)racy aktorskiej 
bardziti int-e-reruje mnie S!lmfl 

tworzenie rol i. wsz.ys-tk :e za i 
prze ci w granej prze1e mnie po
staci., roz.terki, spory, radości 

jest mof!1"'9. i:a.ws• ~stal. 
wfam mar gines n• to . t& niot
n.a co& zrobić lepie j. 11 "l!.ca tnia 
wersja Je!t do 1'.!<>Ptawieni'l. 

BARBARA WWZfSłAS«A: 
„KA%DEMU TO. 
NA CZYM MU MMEJ 
ZALEŻY„." 

- Jak ezuje si' pan: w 
łrodku swojej aktorskiej karit· 
ryf 

- Ani to •rodek, 1.ni ~ h
ri~a. Nie j.el!tem typem o~bY · 
która mogłaby uobi~ karierę w 
jakimkolwiek zawodz.ie. w;~ce ] 
mam ponuci-. ~odnośei m t am
bicji i wiecel ciekawci~ci św; 11. 
ta niż potrzeb skie't'OW1Wani.a 

\ 

Czy miała Pani zawodowe szcztście? 

Ewa Borow ik 

- Ale rrała pani role, Jtt6-
re nie dawały Jej 11&tysf-1kcjł~ 

- Grałam . W trakcie ro b-:>
ty okazały sie zdecydo wanyi-i. i 
pomyłkami. bo w scenar iuszu 
były ciekawe. 

- Mimo pocs~tkoweire ne1e
•chr. towarzyszY pan i 1l<'7UCie 
niedosytu. rozcrarowanla! 

Anna Dumna 

tal, te ~ r:r.eczy wainiej~ze 
- A Jeieli ktoś zechce pok&. 

za~ panią na ekranie brzydką? 
- Nie boję s ię tego, bo wiem, 

te czasami Jestem naprawdę 
br z.ydka i uważam, że jak uda 
mi s ię być piękn ą w 5 r0lach. 
to potem mo·ge być brzydka 
nr7.-.7. 

• 

Jadwiga Jankowskq-Cieślak 

z udanej próby niż efekt k<>ń· 
cowy, kiedy wsz.y•tko jt5t jut 
z.apiete na or t.e<iostatni ~· i.. zik . 

- Przeważnie 1r:rwa pa.nJ 
piękne kobiety. 

- Kilka raz.y pokazałam aie 
na ekranie bez makijażu i 

;vspaniałych kostiumów (, ~ó-

Barbar a Wru1iiiska 

wci~ż na ~ebie uwaci o-toczenia, 
publiczności i wątpliwej Jakoś
ci krytyk i. 

- W filmie nie miała 119nl 
. szczęścia do wielkich ról na 
mian: choćby Anny w „Struk
turze kryntału" Krzysztofa Za
nussieiro. Marli w „Qpetaniu" 

tu ł na jakich ~erał 9łe !M
te:riałach . Tak wi~ crałam 
k~y i wampy. choć nie mi.ała.m 
w 11<>bie tadne j acres j.i ero.tycz.
n.ej , cyn.izmu. cwaniactwa... w 
ktO!'e ubierane mnie na ekr .... 
nie i na scenie. Teraz cza~m 
srywam „lir:r·czne dziewi.oe" i 
~ mnie l).?.&yna}mniej bllw1 I 
innych tri. 

- Dlaoiiere tak panllł obaa· 
hanof 

- Do ~atru przyszłam w &
kresie, gdy najstar.sz.a aktorka 
w zespole była o 10 lat starsza. 
Miałam długie wł.osy, silnr ma. 
kijaż. który traktowałam jako 
pewna ulub ioną forme ~stety
czn• własny ltyl. Podobały mi 
s.i4S ruczy odwai.ne i oey(inalne 
poz.Il tym. ))Oniewat wycl1owa• 
nie miałam dość surowe. po wy. 
rośn ięeiu z granatowych tar
tus.z.ków i białych kołnierzy
ków chci ałam być bardr.o ko~ 
loro wa . i jakaś inna, nowa Dla 
mnie było to natu ralne, a nie 
mając wokół siebie r6w1e~ni
ków chciałam być jak Mjszy. 
bcie j dorosła . eo było trakto
wane jako objaw z.ił ch.owai1 d a
lekich od mojej prawdziwej o
IObowości . Po W5'i chodzić w 
dłułiej, powł6ezymej suicn: wy. 
dawało Mi l!ię l'i4tk!M w t lki·m 
n.a.t-uralnym pejzaiŻU a to blit. 
a.a pl'lleciei nJl. Rachel~ n.1~ 
awanturnicy tir()tyczn.ej. Poz.a 
t.vm miałam wtedy 18 lat' 

- Wykreowała tt•nia telewł-
1Ja. lansuJ11e ~ typie słodkiej 
i :iwa.riowanej idiotki czyli 
Panny . Basif'ńkl z •• Ks.ba.retu" 
Olri Lipińskiej. 

- Jestem z te j1 gr upy ludLi, 
kt6ny do późne j starości za ::'10-
wują ka wałe.czek .dmz.y dziee
ka, choć nigdy n·ie była,m m
!antylni nawet jako bardzo mło
da dziewczyna. Wycofywałam 
z ię wielokrotnie z „Kabaretu" 
w obawie przed etykietą „pan
ny Basieńki" i wracałam, aby 
znowu pobawić s ię w królewnę z 
lokami, pajetami, w tiulach, pió
r acll i kle ią?tnch. To ~l~czna 
zabawa i be'dro,·ka . i eśli mo
i.na przy tym zagrać Yo <aste, 
La <j. :v Makbet czy Marię Stu
art. Bliższe w yda ja mi si~ P..'· 
stacie o silnych indywidualnoś
ciach, postawione w ek.>tremal
nych 11ytua cjach niż mieazczltl 
ze sztuk Za))Olskiej. Perzyń
.skieg<>. czy na wet współc1.es,'le 

- W tea.trse t1le miała 1111ni 
ncztłcla do wielkich r61? 

- Nie chcę grać więcej ni ż 
1ram w teatru, ale coś 1stot
n iejszeco. Może trzeba mowu 
sielt1lĆ J)() Ajschylo!a i Eurypi. 
deu, aby znal!ić ounkt ~d ni e. 
sienia dla rozchwianej n~c·zy
wi.11tośc i. moie teat r i arm'łrcz
ny, coś pomięd zy I komed i~ 
dell 'arte a cinema verite? Nie 
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- '.;Zy wierzy pani w „.u ... ;:es 
polskich aktorek na. zachodnim 
rpkn filmowym? 

- Wierze, po prLYkłaidZ'.ie 
Krystyny Jandy, chOć tak nie
wiele "do · n:ascdooiera o •tym, co ' 
robiła na Zachod·zfe. Sądtę. ie 
mamy jednych z lepszych ak
torów w świecie i powinni on! 
sz.erzej t>rzenik:nać na śv1iat. 

- A pani? 
- Trcx:hę wiedi:ą o ft'l:.".l i l! na 

Zachodl.ie. m-obiłam tam tiny 
filmy, 

- U nu nirdY nie byln pani 
za dużo, bo dozowała pani •l•· 
bie. Czym si• · 1lównie kieru· 
Jąc! „. 
· - Głównie zdrowiem. Przede 

wszystkim psychicmym, 
- Czy pa.ni jest pewna swe · 

Jera talentu, esy moie nie Ili• 
wie «r swoich atutach, be n ie 
wierzy w siebie? 1 

~ T w ~..,. - -- ..... „ _ ...,vv n,q J J'l l 

pomyłkam.i. bo w .scenar iuszu 
były ciekawe. 

- Mimo poczl\tkowere n:c1e
łeła towarzyszy P~nl uc1ucie 
niedo(lytu. rozcu,rowanla~ 

- Tak. mam je w ~ob : e. 
- W Jaki okres JH'&eY t~rH 

panl wchodzi? 
- Nie wie-m. ro~ałan1 • i~ z 

nastola~kami: o ierwn~ naiwn11 
n ie ~dę. jeżeli już .„ to mo;.e 
ostatnia nai wni\. 

- Z natury ;le1t 1Jt"ni j~dn·,k 
optymistką? 

- Wyłą,czn·i*. 

ANNA DYMNA: 
„BAŁAM SIĘ ZOSTAC 
AKTORKĄ 
N1EPOTRZEBNĄ„." 

- Nie jestem l)ewna. 
- Ale szczęście zawodo"7e 11· · ' 

łm.iecbnęlo sie d~ pani dosfć 
wcześni ef 

- Zrezygnowałam · 1 11ier
wszej roli w f.ilmie. bo miar 
łam inne plany tyoiowe. Prz.yj
muj•e te rolę, musiałabym 
wziać urlot> dziekański, b:Vh·m 
wtedy na drug.im ro'ku PWST. 
Przyszłyby następne filrrY i 

, m,oja przyszłość aii do dyplomu 
aktorskiego wciąż bY się od
dalała. Chciałam skończyć stu
d1.& w noirmalnym tryb~e . Ma
jac 18 lat mogłam być na u
stach połowy Polski. tylko ~ 
w tedy n iewiele umiałam. Zre
s.Zta bardziej fascynowa ło mnie 
życie akademick~e niż filmo
we. 

- Po filmie „TTzeba za.bi~ 
tę miłość" zna.no pa.nia w ca· 
łym kra.tu! 

- I o·trzymałam bardzo dużą 
ilość prop0zycji. Zacl.ełam być 
\wybredna i wydawało mi s ię , 
że przyjmuję tylko najlep~ze o
:ferty. Okaz.al<> sie . . te nie byly 
najlepsze. Kilka z nich 'i>rLeO
cz.yłam. kilku ludzi obraziłam 
ale n ie chciałam wciąż o->·wie
lać postaci Mat(dy: Prze<:it"t 
ła•two jest odrywać kupony od 
tego, co się mohiło, leez d·rep
cze się w miejscu i poza pseu
dopopularnością - niczego 
sie nie °"dąga Nie chciałam się 
powielać. tylko wciąż zmierzać 
do przodu. choć nie wie.m -
oo t<> znaczy. Rzadko Ul.cZf:
łam sie oofawiać na eikra·nie. 
Grałam jedna rolę oo li lat Nie 
za oo biłam pieniędzy. nie Utt"Zl\• 

dziłam sie. ale nie WYP:l1iłam 
sie i oo.siadam w unadrzu ja
kaś niewiadomą. która w 11rzy
s zło ści bedzie m; dawała saty
sfak-cję . Miałam tylko sze •.ę ś ci e 
t>ra,cować z dobrymi reżysera
mi. 

- Podobne llM C!hdah Pa· 
nł by6 aktork-.f 

- Nie i nigdy jej nie u.da
wałam. Wydawało mi si.4, ~ te 
na jdzi Wl!'liejsz.y n w6d na ~wie. 
e!e. Dużym l)rzetyciem było dla 
mnie PoWied~ eze.go4 »UhH
em.ie , pcdziwiałam wiec a:ktor'ld 
które obnażały tie publieznie i 
wcale nie były i:aienowane 

- Do filmu dodała się pa
ni przez prąpadek ciy tzw. 
szczęście'! 

- KiedyA prsy11i.edł do PW!T 
filmowiec i rdoił zdjęcia dz;ie
wczeto.m :i: I 1 !I ro-ku. a l!Ó
iniej otnymałam telegra""\. ie 
jeste-m y;aproswna n.a zdjęcia 

próbne. Nie m~łam otwo.rzyć 
oczu przed reflektorami i cllei11. 
ła.m uciekać. Wygranun dwa e
tapy próbnyeh 2Jdjęć ł ~Jt ti~ 
zaczeło. 

- Jakie role ~ JJIUllł 
w filmie? 

- Na poe~tkv #('ałaim n :e
ciek,awe postacie, bo . miałam Cl· 
kreślone warunki fizyczne. B y
ły to głupie, aa;jwne panienk>i 
Filmy „Nie ma m<>enyc-h" i 
„Kochaj albo rzuć" to film y, 
w których nię był<> ról do 7.a
gra.nia dla mnie. P:rzez wie'1-e 
lat grałam takie ?'Ole. Dojrz.ał11 
kobiete zar.ralam doipi-ero ·w „E. 
p itafium dla Barbary Ra·dzi
wiłłówny". Obecnie jestem tro
che starsza i role naiwnych J>I.· 
nieneik graia młod.sze kol~l.ank,i. 

- Chee 11anl być inna! 
- Nie chcę być inna/ U aktt>-

ra na iważniejgza iest o~obo
wość. Najważniejsza iest dus~ 
aktora, nie twarz. Zdaję sobie 
sprawę, te do filmu dos~ałam 
sie dzięki swoim warunkom· fi
zycznym. Znam mnóstwo kole
ła~k. które w • ezaiie by-
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- """ ooJ ę się tego , oo wiem, 
ł..e czasam.i jestem na.pra wdę 
brzydka i uważam, że jak uda 
mi się być piękną w 5 r0l ach . 
to potem mo.ge być brzydka 
pr7.ez 2 godziny. 

- <:;ży eodzienne dbanie. • 
urndę t abien pani duio eza9u1 

- Tylko raz byłam u k · •srne
tyczki, nie malu~ 11ie, n ig-ly n ie 
byłam u fryzjera. W szkole 
średnie.i byłam bardzo orz.e cię
tną dziewczyna. Dmwię ~ ię , te 
pisu aię o mnie jako najpię
kniejsze; akto,rce. bo uważam. 
że jestem przeciętna - nos 
uda:rty, Oc'lJ skośne , po pra
d1Jadku Taitarz.e. 

- Czern właściwie eczt>klwllła 
pa.ni 911 sa.wodu aktor ki1 
· - Nie oczekiwałam n1czego, 

bo to łączyło •ie z marzenia mi, 
a ja konlm'&tnych marzeń n il(
dy nie miałam. Wiedziałam. ze 
ezek.a mni~ cieżka praca. o ile 
będę miała szczęście. To ocze
k iwanie ~pełniło sie. Moia je
dyna obawą było to, i.e mogę 
10stać aktorką niepotri;;ebna. to 
na:twieks.z.e nieszczęście w tym 
u wodzie. Gdyby mnie ono spot. 
k·ałio , J)Otra!iłabym zrezy1nowat 
s uwodu akt<>rll'i.. 

..!.. A bmct:asem! 
- Ciąg!~ jes_tem jecllCze po

tne-bna. Nie mówie o Miągnię
eia.cll i sukcesach. bD 1 tym 
iróżnie bywa. Ciule cr..k•m na 
n.owe role. JnOlie ciekawsu od 
ty.eh, które dane m~ b)fło u.grać. 

- Pr.,- nes'8ei• ł powod2:e-
11ła 1aw&e10"7lll łowarsy11ył1 
pani ..,rywatne niessezęł iia.~ 

- NieszCl44cia, kt.6re mnie 
9Po-tkały nie miały wpływu ria 
moja karierę, może tylko u.
łl'a.łabym więcej ról, :r.ainiut le
~ć w aapi talu. KJlika ruv zna_ 
lazłam !lit w najbardziej dra
matycznych 1ytuacja·ch żyeio
wych. któire udało mi aie pn~
tyć tylko d:r.ięki temu; te u-pra
wiam ten uwód a nie inny, bo 
to chyba jedyny zaw6d. który 
wylronu}ąc, moM!a zapo-mniel 
• całym śW>ieci e. Z osobowo§d 
ezłowieka C2lerpiem~ wszys tko 
w tym uwoo~ie. Ospb<>wość ak
t<l'M je.g.t tylb Poźywk~ 

EWA BOR'OWłK 1 

„TE1N ZAWOD JEST 
CIĄGŁYM RVZVKlEM.„" 

- W Jednym 1 wywia.d6w Jł9 -
wiedziała pani: · „Zawód aktor
ki ma wi~cej cieni nii bla.sków". 

- Cz.asami pracując naci ro
lą i pól.niej zbie rając .i ej efe.k
tir - wiem, te . popełniła:m 

(< 

--~ ~ 

- Frzewa.znie rrywa panl 
piękne kobiet)'. 

- Kilka razy pokazałam ale 
na ekranie bez makjjażu 1 

wspaniałych kosti•umów (, .('6 . 
żeś ty u. t>ani", „Dz1eń W;.sły" ). 
Role w tych filł?).8 eh n ie wyr' 
magały u rody, wręcz przE„:-i w 
n ie. Przeży cia t ych kobieit wy. 
µisały lJa ich twarzach o ętno 
bólu, go·ryczy, rozpaczy. Dla 
mnie nie ma znaczenia. e;r;J 'PO
st'llć jest piękna czy br?.ydka 
zewnęhznie. Najważniehz:i je~t 
t<:>. co ma do or~kazania. 

- Czy nie chciałaby pani by6 
rwiazclą w dawnym, wielkim 
styluT 

- Pytanie jest tak ku~~ą 8e 
dla kobiety, że byłabym 0.;;zu
gtkl\" O<lpowiaidając - nie 
ChciaLtbym! Ale nie bawia mn 1.e 
wspaniałe przyjęcia utkane 
przylepionymi utucz.nie uśmie
chami i fałszywymi !łówkami : 
„Cudownie", „wspa.!lliale" W 
gwiazdors-twie trzeba walczyć 
wszystkimi możliwymi sposo
bami, a jes~ tylko kobie~ . 
która chce, by o nią wakzrino. 
Byc! gwiazdą na, ohwilk~ . a po
tem szybciutko do domu, do 
kanki i jajec~ka d1a córec:lki. 

- Był ekre1, łe zapowiadała 
słe pani na swiazde fllmow)'I? 

- Jes·tem uzależniona o0 tea
tru .i to :r. wyboru. Może zre
z.yinowa.łabym z pracy w kat
rz.e, gdybym miała 1:apewr<ione 
ciMawe role w :filmach i fdy. 
byim nie mu&iała sic martwić, 
że w następnym se&enie nic nie 
za(ram, więc za co zapłaci ć 
mienkanie. Mówiąc brutalnie 
teatr daje ~P<>kój „mate·ri41ny", 
Pou ~łannictwem musimy 
żyć. Podoba mi się niezależność 
nasi:ych par u aktorek lilmo
wych, ale mnie na ml\ nie stać. 

- Czym Jelt dla pani t1ilkces 
I powodzenie w Jej ••wodzie'! 

- Sukcesem jest dla mn:e :r:a
dowolenie przy pewnym z~
azeniu, jak.ie odczuwam po era. 
cy i momen-t. w kt.6rym ud:;iło 
mi sł!ł spowodować, u wid...ow!e 
zrozumieli, co chci-ałam im 
pr:r.ekaz.ać. Sukces? Może •a nii. 
mi nagroov l.a dobre rol~'.' Nie 
wi·em, ni-e myśle · o' tym. Suk
ces zamieniłabym na określe
nie - satysfakcja. 

- A Po11ularnoł~! 
- N ie-dawno miłym objaw~m 

J'&l)ularności było dla mnie o
trz.ymanie w 1klepie świeżych 
j.aJ, choć były z ich spr~'iażą 
trudności. O niemiłych o•"z.eja
wa.ch :majomości mojej twa
rzY nie chciałabym mówi ć „. 

- Jak patrzy 1>ani na sifob ie 
- 1nana I lubiana aktork~! 

- Bardzo kcytycl.n ie i sta".'am . 
lic byi obiektywna. eo orn1ie 

I I 

- W filmre nie m~ała. Mnl 
. szczęścia do wielkich . ról na 
miarę choćby Anny w „Struk
turze krysitału" Krzysztofa Za
nussiego, ~ai:_li ,!V „Qp~taniu'! , 
Stanisława · Le.ą_a~to.~i~za ł~b o~. 
1tatnlcb, ról , w tilm•eh Tl'; , .,Coś 
n cM'~. „Terrarium". To jak 

· 11a aktorke pani 1ormału lde
cydowanie za małoT 

- W !ilmie :z:agrałarn wiele 
ról, choć nie zawsze interesują
cych. Brak mi było współpracy 
li l'eżyserami , któn:y interesowa
li mnie najbardziej np. Wojcie
chem Hassem, Kaz1mi~rzem 
Kutzem. Z Andneje•m Wajdą 
SPotkałam s ię tylko raz w „We
selu". Ale tei nie widz.fałain ty. 
lu filmów, które by mnie UJ in
t~r~sowały. Intere!O-wali tnnie 
ludzie. Duż.l\ wagę przywiazu ję 
do atmosfery, jaką tworzą twór. 
cy filmu na planie i ma ~o d:la 
mnie wieksze l.nacz.en.ie, n ':t i
lość i e!eokt z.a.rrranych ról L u
bię też doświadczenia nie zwią
u.ne . z s ulccesem i }eżli cO.ś mi 
„nie wyjdzie". nie mam Poczu
cia go·rYczy l s·inutku z tegr, po
wodu. Nawet chętnie CU$em pe. 
wróciła.bym do takie~o fi.inu. 
j eśli w cza~-e jego prooukeji 
zai1siniało eot!, ® C?Je<fO można 
zate~knić. 

- Pamięta PHI 1w6j debiwt 
w filmie? 

- Nie pamiętam, czy była 
niitn Elza, amantka w tilmn" 
„D,"lOje z wielkiej ne>ki" ezy 
modelka Irena w „Kafon.aeh 
sz~cia". Pamiętam natomiart, 
te ~ae w sz.kol'e , <>trzymałam 
pro.pozyc~ zaz.rania te-j roli w 
filmie. W piśmie uprasi:a ja cym 
tłustY'm drukiem in!oirmov.•no, 
ie mam trać modelkę w cza
sie rozmowy to·warzyskiel l'C'-
dane honorarium wyda\vało mi •i• wie11cą wmą pieni~-jzy, x 
wrażenia nii! zwrócifam u~agi. 
te i>etitem w nawiasie napi5:!
no: .. bez kostiumu". R'1zmowa 
odbywa.la sie w trakcie · .nasa
:tu. Kiedy w rezultaeie nooro
no-no mnie za par awan db dal
szej charaktery~<:ji. przezył,am 
ciężk i s~k. Przelknawszv łzy, 
z.adanie jednak wykonahm. 

- Później ro:i:bieraH panl11 
eMa.1. csę•eleJ ·i, ftah1inne et:or
kletę wamva. Pani nie pró,b"
wała si~ bronić ]M"Zed zaslb.
fladknwantem! 

- Nie wiedziałam jak. nato
miast wiedziałam . ie nie lWll
cze pewnej sz.tamoy estf.tyczne j 
obo\vfa:i:ujaci-j od l)rz.ed ~10iny 
i niosacej ze soha wizje tz.w. 
o ierwszej naiwnej z.e ~oun.czo
nymi rzęsami oru tej " ' śmi .i.
!ym ma ki i"IŻU czy li cynicmeio 
wampa. Ciekawe. kto ·wymy
Uił z.aletn~t emo-ty od makij~-

v 

,. 

aesa, a oy znate:tc punkt 'ldnie
sie-nia dla rozchwianej rz;cczy
wis-tości. . moiże teatr jarm;11rcz
ny, coś pomiędzy I komedi~ 
dell'arte a cinema v~rite? Nie 
wiem. 
· - Jak patrzy J>l,ni nit to. eo 

Hbl w 11.wodzie'! 
· ·- J~te-m do re>sła osob<1 n ie 
w iem - ezy jestem doirzałą 
a ktorki\, bo nie jest adekwatne 
de umierzenfa to. co oglądam 
na ekranie. Z kolei jestem ru
rowa w 11o!'llnku do ·siebie. W, 
tieatr~ zdarza sie bardzo rZAd
ko mieć kilka »rzed~tav.•i eń. z 
których wyehodz~ ro1:luźnun~ i 
~zcześliwa. Weiąż je~ten1 w 
b iel!u i trud•no m i złapać :ly-
11 tans do siebie. bo ta bardzo 
jest-em zadyszana. 

- Wszystkn się ..,ani udaje, 
ma· 1>•nl 1aw"do'1Ve Hcręś!'ie":' 

- O nie ! Na moim pr •.ykła
dzie sprawdza s ię 1'0Wied 7:eni~: 
„Każdemu to . na czym m 11 na j
mniej :iialeiy". L<i~ je-st pr~kor
ny w !to~un-ku do mnie Cudo. 
WM nie spodzianki ~ana ia si~ 
na. ogół wte-dy. gd:v mam kroi;t~ 
na nosie, jestem ~łodna. , n ikt 
mnie n.ie 1«.icha Ki~y :i.aś z 
!fob-rym ~amO"l'l'czueiem. w świ11_ 
dom~foi właściwer:o cusu i bły • 
skotliwej intelltencji. le~kim 
krokiem i<le "<' zwycil'!•two 1'1>
mzn~w~:>:y się na skórce od 
.iabł:'ka (dawnie~ banana) h<lufo 
w środku kałuży ~ ~.łam .mym 
c>bc11~em. roy;<larta Dl'lńezo- ·ha i 
jakd w~oa·niRb. . ~SP.!!ktywa 
komplcln ie l':~hfrlana. 

- Jak przdywa 'DADI nieJ>o
'llredzenia 't 

- Uciekam w dom, kw;atki, · 
w i:>roste kobi"'ee ct:vnMś-: i t!u
mac~ sobie. i e watne ie~! to, 
że umiem coś urotować. ::-oC'e
rować. ie ·kl te:i: ma swoja war
tośt. 

- .Jak '""I 'Dani pnemjjanłe 
ezaau! ' 

- Na raz.ie nie mam tego 
pro1blemu. Kiedy m:ałat"ti 18 
lat , grałam stara. !(łueha ~lu
fę , teraz ob~yotij e ~i~ „e:.t ina
m i. nakładiim oitmmne pero. 
ki z lokami. a dekoltv m" ich 
8Ukiel'l siet11 ia do !!lasa. Cz'!~ w 
tym wszy~tkim nje iest ważny, 
nie zauważati:I ;:o N;e m:rm na 
to czasu. 

- ·n1ac:rert1 wybrała pani -za. 
wed '11.ktorki'! 
. - Z orze.1<-ory Mój o idF:!C' po
wiedzi ał: .J żeby tylko 111,• za
chciało ci się zostać aktorl<~· " · 

Rozmawiał: 
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