sta ,

„ niebiańska "

artystka nie skalana
Jednak to , że jestem czło
wiekiem spoza układów,
eliminuje
mnie z pewnych korzystnych sytuacji i
układami. ..

przedsięwzięć.

Nie denerwuję się , choć pech chciał ,
czy raczej zbieg okoliczności , że nie
mogłam
zdyskontować
niekwestionowanego sukcesu „ Innego Spojrzenia " .
Wszystko przekreślił na długi czas stan
wojenny . W Cannes dostałam kilka ciekawych propozycji , do realizacji których jednak nie doszło . Trudno było
kontynuować pertraktacje w warunkach
nieczynnych telefonów , teleksów i kło
potów paszportowych. Póżniej już takie
wydarzenie nie miało najmniejszego
z11aczenia , bo jest tak , że albo trzeba
„ doić " od razu daną sytuację , albo pożegnać się z wszelkimi szansam i. Ja
się pożegnałam .

- Co w takim razie spotkało Panią
od czasu uzyskania „ Złotej Palmy " za
rolę lesbijki w filmie Karoty Makka „ Inne spojrzenie " do chwili, gdy obraz
Macieja Dejczera „ 300 mil do nieba ",
w którym grała Pani matkę młodocia 
nych uciekinierów uzyska/ w Paryżu
nagrodę „ Feliksa " ?
Nic tak naprawdę wartościowego . A to już jest
prawie 10 lat. Nawet sukces filmu „ 300
mil do nieba " też jakby przeszedł
poza mną . O nagrodzie dla tego obrazu dowiedz i ałam się z dziennika telewi zyjnego i gazet. Po m i esiącu odezwał
się reżyser z propozycją , że może bym
przyszła na spotkanie z widzami , bo
film jest nagrodzony i wypadałoby że
bym pojawiła się na projekcji. Myślę ,
że i z tego również nic dla mnie n ie
wyniknie ...
-

Nic

szczególnego.

Wydaje się, że Pani swoprzeciwstawia się takim
sposobom postępowania. Dlaczego?

dawania
ją

się ".

postawą

-

Z bardzo prostego powodu : pozabiegi nie były potrzebne i
nieodzowne w latach siedemdziesią 
tych i na początku osiemdziesiątych ,
kiedy ja - jak się to mówi - robiłam
karierę. To był najbardziej intensywny
czas ,
kiedy
musiałam
zaistnieć ,
wszechstronnie i wielostronnie dać się
poznać . Sprawy, o których Pan wspomniał , w owym czasie wcale nie odgrywały tak ważnej roli. Mnie udało się
zaistnieć bez wykonywania podobnych
ruchów. Natomiast gdy otarłam się trochę o wielki świat np. w Cannes zdałam sobie sprawę , że jest to wręcz
niezbędne , coś takiego powinnam tam
wykonać .
Na nieszczęsc1e , czy na
szczęście , nie miałam ku temu okazji.
A tu , w Polsce nadal jest to nieprzydatne , ponieważ obecnie - jak sami widzimy - kultura nasza zostaje w sposób brutalny dożynana . Nie przypu szczam , żeby w ciągu najbliższych paru lat cokolwiek interesującego działo
się w kulturze .
wyższe

ła

- Co znaczy dla Pani
przebicia ?

określenie

bować czegoś zupełnie innego na Zachodzie . Nie znałam wtedy konsekwencji tego kroku . Wydawały mi się straszliwe . Brak kontaktu z rodziną. Nie wiedziałam , co tu się może zdarzyć , jeśli
nie wrócę : a może aresztują mojego
męża , albo rozstrzelają dzieci?! Dlatego nie podjęłam tego ryzyka. Teraz ża 
łuję , że się na to nie zdobyłam .

Kiedyś

-

myślałam,

że

reżyserzy

uważnie patrzą

na aktora, chcą go penetrować, analizować, lepiej poznać.
Tymczasem jest inaczej: jak się kto pokaże, tak zostanie zauważony ujęty
w schemat. Istnieje u nas coś takiego,
jak „ gie/da " aktorów, z raz na zawsze
ustalonym typem. Doświadczy/a tego
Pani na sobie ?
- Niestety, tylko n iewielu reżyserów
jest naprawdę wrażliwych na aktora w
teatrze . W kinie to się raczej nie zdarza . Nawet debiutujący reżyserzy , którzy nie powinni być zmanierowani
upowszechniają schematy.
- Przecież można podjąć
by zabić ten schemat.

walkę, że

si-

- Jest to zb iór wszystkich elementów
stanowiących
o
umiejętności
sprzedawania s ię m . in.: umiejęt
ność nawiązywania kontaktów z właści
wymi ludźmi i zdolność manipulowania
nimi , um i ejętność zwracania na siebie
uwagi , pokazywania się , bywania itp .
Nie miałam okazji wykazać się taką si łą przebicia, a poza tym teraz , szczerze mówiąc , już mi się nie chce wykonywać podobnego wysiłku .

-

Można ,

się

młodym ,

tylko po co? Kiedy jest
to nawet trzeba wal czy ć,
choćby dla spokoju sum ienia i własnej
satysfakcji. Później nie ma to już najmniejszego znaczenia. Ciągle mam
wrażenie , że to co robię , nikomu do n iczego nie jest potrzebne. Niczemu nie
służy .

Jak to?! Niedawno z wielką przyi zainteresowaniem obejrzałem w TV powtórzenie Pani debiutanckiego filmu z 1972 roku - „ Trzeba za-

jemnością

bić tę mi/ość ".
Ważna

w Pani zawodzie jest filo życiowa bowiem aktor musi u nas
odwoływać się nieustannie do tego,
kim jest i co reprezentuje jako czło
wiek.

zofia

-

Nie

przeczę , że

tak jest, ale nie rozmaitymi filozofijkami, co robiłam i jeszcze od cza su do czasu robię . Coraz mniej mi się
to podoba . Moim największym marzeniem jest to , by dobrze grać . Podobno
istnieje coś takiego jak osobowość aktora , ale ona spełnia się i wypełnia dopiero wobec publiczności czy ekipy fil mowej . Nie musi kon iecznie wyrażać
się w życiu prywatnym. Często zresztą
pojawia się rozdżwięk między sceniczną osobowośc i ą aktora , a prywatną .
nawidzę wspierać się

-

Skoro o

prywatności

mowa. Na
- oprócz poważnego traktowania zaiA'odu
- kilka zabiegów, które mają pomóc w
zdobyciu celu: bywanie, pokazywanie
się, podkreślanie ubiorem swojej osobowości,
korzystanie ze znajomości,
zwracanie na siebie uwagi, czyli najoględniej mówiąc umiejętność „ sprze-

- A może znikoma liczba godnych
Pani talentu ról wynika stąd, że siara
się Pani grać postaci, wyszukuje role,
których poglądy i idee są takie same
jak Pani?
- Do tej pory byłam w idealnej sytuacji , że nawet spomiędzy niewielu
propozycj i zawsze mogłam wybrać to ,
co mi odpowiadało. Nie byłam jeszcze
nigdy postawiona przed murem konieczności zagrania czegoś wbrew sobie. Wychodzę z założenia , że cała
przyjemność uprawiania tego zawodu
polega na tym , że robi się to co jest po
naszej myśli. Nawet jeśl i współpracow
nicy nie zgadzają się z „ naszą myślą "
- jest okazja przekonania ich lub dania się przekonać . Wówczas akceptacja
cudzych poglądów sprawia, że stają
się one naszymi.

pojęcie „ być aktorką " składa się

6

- Czego nie akceptuje Pani w swojej karierze?
- Tego, że dałam się zamknąć w
naszym rodzimym zaścianku , że nie
podjęłam ryzyka w 1982 roku i nie rzu ciłam wszystkiego w diabły , żeby spró-

To znakomita rola i znakomity obraz,
który nawet dziś czemuś służy.
- Od tego zaczęły się wszystkie
moje nieszczęścia. Był to film , który
mógł na owe czasy odn i eść wielki sukces , gdyby miał normalną dystrybucję .
Gdyby go wypuszczono na kilka mię 
dzynarodowych festiwali - to na pewno zdobyłby nagrody. Wtedy ja , mając
dziewiętnaście lat, zaczęłabym jeździć
po świecie , miałabym okazję „ otrzaskać

się ",

zdobyć

jakieś

doświadcze

nia , które mogłyby zaprocentować .
Tymczasem film pozyskiwał sobie widzów, mając jedną kopię i zakaz wyjazdu za granicę . Nawet ze względu na
restrykcje zdjęto moją okładkę z „ Ekranu " czy „ Filmu " ... Komuś coś s i ę we
łbie ubrdało , że film jest ostry i antyra dziecki. .. bo kiedy amerykańska rakieta
startuje w kosmos - to Himilsbach wysadza barak ...
przypadki
znakomitego
- Znam
przedstawienia Teatru TV - „ Mgiełka "
według prozy Józefa Hena, które sekowano z tego tylko względu, że bohaterka - panienka mająca dwóch kochan-

