..
\.

Usiadła na piętach w rogu małżeńskiego łoża z ciężkim
westchnieniem. Sprowokowała j~szcze raz pytanie, czy to
prawda, że nie lubi udzielać wywiadów. Skwapliwie przytaknęła, dodaj~~ jednak, że rozumie tę smutną konieczność
przypisaną do jej zawodu. Czy w ogóle z ludźmi nie lubi
rozmawiać? Ależ skąd! Lubi. Cieszą nawet zupełnie przypadkowe spotkania, W sklepie, na kwerku. Mimo że na ogół
py-tania są bardzo osobiste. Ile zarabia, ile ma dzied, co
akurat robi?

.

1 . ft4

totzi,rstkłe

Pa1lł

- Tak, ale nie miałam szczęś
cia do tego rodzaju ról ani w
teatrze, ani w filmie. Pewnie taik
naprawd11 na ten typ sztuki po
prostu nie m,a zapotrzebowania,
muszę więc chyba poddać gruntownej rewizji swoje sądy.
1 ;u.i nie prze§laduje Pażadna idea fixe?
- To się przecież zmienia; w
różnych o!U'esa:ch · życia ma się

n'

ecl-

potołada?

- To zalet7, cz7
pytajl\CY
wzbudrza mojll 1ympat~, czy nie.
Ale staram się. Wiem, te jest
niedosyt !Informacji, te plotka
wypełnia luki. Więc mam nawet
pewien szacunek dla tych, którzy pytaj!\. Znaczy - nie podda Jl\ się plotei!.
'
. Skąd niechęć do wywiadów?
- Bo nie lubię mówić o planach. Żeby nie zapeszyć. Poza
tym to trochę dziwne uczucie tak malować swój wizerunek
public:znie. PQtem ma się chyba
obowdązek tycia zgodnie 'I tymi wytycznymil? I każdy nastę
lpny wywiadujący ma obowi!lzek
sprawdzania, ezy coś się od ootat.n!ego wywiadu zmieniło.

pracującego

1 pomyśle~. ie ra Panł
a.tut uważa się Mt'Ura.lno§~,
szczególnie w filmie. Bo w teatrze ;est Pani dla mnie typem tragiczk'- niemal klasycznej.

- Scerui wymusza uchowanie.
Kiedy ozuje ~ię tę przestrzeń
przed sobą, widzi publfcmość
wyczekującą,
włączają
się
w
człowieku pewne automaty, bym
powiedzfała warsztat. Scena
wyzwala pewien pat~. Przv!laimniej we mnie. Może jest to
·konsekwencja
strachu,
który
czuję za każ~ym razem.
Boi się Pant kolegów czv
Jmbliczno§ci?

niezauważalne.
przecłd

.manł,

Jesteśełc

u.włelbianł.„

wybrała.

ką.

A kim się Panł w dawnycfi
czasach
.zachwycala
izczególnie? 1 kim dzi§?
- o. wiele było zachwytów.

Ale raczej typowe. Oczywiście
Ma,r ylin Monroe, . GaTy CooP6.
A dziś? Fascynuie mnie cala 8.mAl"v.le.aA('!_lro

A„,nJ_A,,_,_,.t,,.

"'

...
•

J
un

ten ta-

Książki zbójeckie wszystkiemu winne. Naczytałam się o
teatrze przedwojennym, o gwiazdach. Wydawało mi się fascynujące to życie . Wyczytałam, że
ma związek tylko z tym, co pię
kne, co jest sztuką . przygodą.
Myślałam, że wszystko przetrwa.
ło do dziś. Ale n ie, nie żałuję.
Niech pani zapvta, czy gd:vbvm
jeszcze raz wybierała zawód.„
o<ipow1em, że zo~ talabym alktor-

.

Głównie publicmośd. I rapowinnam powiedżieć
wstydzę się. Okrop:1ie. Ale i kolegów ohyba też. Mam w teakze
opinię osoby kłopotliwej. Koledzy twierdzą, że się ukrywam,

nej

- To wszy'stlro pozór. Blichtr.
Efekty naszej pracy mijają wraz
z czasem, trwają sekundę. minuti:, godzinę. Czasem kto~ rzuci okiem .jak na pomnik stojący
na skwerku, i nawet nie zauwaty . Ktoś inny patrząc, wzruszy
ramiooaml.
To jut nie rozumiem.,
dlaczego Pani
w6d.„

człowieka,

wę . „

.mozól, z którym wykuwana
jest rola1
- Nie. Myślałam o e~ektach. I
jedno, ·t drugie jest tak samo
nieefekt '1 Wllle, powiedziałabym Niemożliwe!

ciężko

np. 'koszącego akurat obok tra-

Wlarnłe. Porównala Panł
nłedawno aktorstwo z kamienłarstwem. Chodzi o ten sam

•

Ale tylko trochę. To najest zawód :r.mus:z.ający
do ciągłego porównywania się 1
innymL Udowadniarua, te jest
się dobrym, coraz lepszym. Ze
potrafi się i to, i tamto. Ze się
człowiek ciągle rozwija. W ten
zawód jest wkalkulowana kokietowanie innych. Takie
trochę
dwuznaczne.
Niepoważne.
Bo
choćby film weźmy. Zjeżdża sobie taka ekipa, Instaluje w środ
ku miasta, przytwierdza sztuczne tabliczki, stwarza fałszywe
realia. Poprzebierani, usuninkowanf ludzie coś tam udają. I
tylko terkocąca kamera j~t iclt
wątpliwym alibi Ale
0111a teł
jest wyłączana. ZaW'S'M zresz.tll
6mieminość swojej sytuacji odczuwam najbardziej w
ezasie
przerwy, kiedy siedZ'l sl11 gdzieś
na skwerku w białych pończo
chach i czuje na sobie wzrok
prawdę

przeciwko- mnie. Jeszcze zabawniej było, kiedy wróciłam z Cannes ze „Złotą Palmą''. żartowa
liśmy, że ja powinnam zagrać
Koriolana, a Zbyszek Zapasiewicz - Żonę.
A które z przedstawień
wspomina Pani niechętnie?

„Medeę" na małej scenie,
ale pozwoli pani, że nie będę
rozwijała odpowiedri.
Lubi Pani swó; teatr1
- Lubiłam - tak muszę po 1
wiedzieć, bo przecież wiele, niezależnie od nas, zmieniło się w
ciągu paru miesięcy.

y__f!lf,.,.._~_.,~-~~

Ale zostaje Pani w Dra-

Koibi I

różne
fascynacje. Ale
muszę
przyznać, że rzeczywiś'cie
tych

idei fixe miewam coraz mniej.
Uspokajam się. I spokój zaczynam cenić najwyżej. .
To brzmi prawie jak t.0
telewizji ...

- Myślę o takim moim prywatnym spokoju. Psychicznym.
No i o rodzinie.
To przeciei za.wsze musialo być ważne dla. -Pani.
Dwoje dużych dzieci _ '
mqż
najlepszym tego
potwierdzedzeniem. Jale to się u.dalo? Nie
było wątpliwości
rodzina
czy kariera?

' masikuję. Niemal do końca prób
nie wiedzą , kto tak naprawdę
będzie ich partnerem. Ten wstyd
przed wygłupianiem się sprawia,
że dopiero na parę
dni przed
premierą zaczynam zachowywać
s ię tak, jak podc'z as przedstawienia z publfcznośclą.
A grając drlesiqtkf "4%11
to $amo, nłe nucłzł ri4 Pani?
- Oj, nudzę się, nudz11, choć
zdarza mi się troszeczkę z.mieniać rolę.

Ku

zadowolmłu.

partM·

rów?

-

śi!

Nie zawsze. I

zaglądają

reżyserzy, je-

przygotowaniu
przedstawienia do teat!'u, tet nie
zawsze aprobują zmiany.
Jest to dzłalanie t0brete
po

za.sadom P"'Ofesjonalizmu, wok6l którego ostatnio „obł ~
troch4 niedobrą atmo1ter4?

" - To denerwujące. Bo chyba
:taden z aktorów zawodowych,
głoszących pochwałę profe.s jonaU:r.mu -

To jut nie rozumiem,
dlaczego Pani wybrala ten zawód ..•

Książki zbójeckie wszystkiemu winne. Naczytałam się o
teatrze przedwojennym, o gwiazdach. Wydawało ml się fascynujące to życie . Wyczytałam, że
ma zwi ązek tylko z tym, co pię 
kne, co jest sztuką , prz ygodą .
Myślałam, że wsz:Ystko przetrwało do dziś. Ale n ie , nie żału j ę .
Niech pa·ni zap:vta, czy gd:vbvm
jeszcze raz wybierała zaw6d ...
odpowiem, że zo~ tałabym alkto.rką .

A kim 1ię Pani w dawnyclt
czasach
zachwyca la
azczegól?tie? I kim · dziś?
.
. - O. wiele był5> zachwytów.
Ale raczej typowe. Oczywiście
Ma·rylin Moo.roe, . Ga'l"y Cooptt.
A dziś? Fascynuie mnie cala amerykań s ka c zoł6wka od .Jacka
Nichol sona i Dustina Hoffmana
poczyna j ąc . '

'1
-

w

Polsce?

Oj nie, tu już nie. Zajrza-

łam za kulisy, zobaczyJam cod zienno ś ć , a do orawdziwe~o uwielbienia człowiek jest zdolny

,
)

. tylko wtedy, , gdv ·patrzy z dal'!ka. Koleg6w mogę jedynie szanować , cenić. Mam też świado
mo ś ć, ~e w pewien sposób zostałam rozpuStzczona
miałam
s zczęśc ie pracować
w
bardzo
dobrym zespole, wśr6d prawdziwych tuzów.
Porozmcumajmu zatem o
Pani o·stat_nich rolach w
Teatrze DTamatucznum.' Lu.b ł Pani Jud11tę z .~ Księdza Marka"?

O,

bardzo!
Dlaczego?

P ierwszy raz miałam okazję
z wierszem na scenie. I wydaje mi się, że coś się
-

zmierzyć sję
udało.

A nie nauczyla rię PaTii
tego w szkole?
Zawsze wydawało ml s.fę ,
te zachowanie natW'y wiersza
jest zbędne. że tylko sens się
liczy. Rola Judyty wybiła mi to
błędne przekonanie . z głowy.
Jak to się stalo, ie w
„Koriolanie"
odebTala
Pa!ti
Zonie niemal zupelnie glos?

-

Byliśmy zgodni z reż y sere~,
właśck.vte nic nie wnoS'l,

te tekst

nie z.naęzy. Ani dla wymowy utworu, ani dla partner6w. Więc
nie wzdragaliśmy się przed skd"ótami Zostawało coraz mniej. W
końc~ został tylko okrzyk: „mój
panie f mężu". Ale lubi~ tę ~o
lę. Nie męczy, a daje duzo uciechy, bo w końcu jest przeciet
postac ią skończoną. No i jestem
na scenie, mogę sobie obserwo·
wać publiczność , koleg6w .przy
pracy. O właśnie, to jest jedna
z przyciągających cech tego za ~
wodu - istnieć można nie tylko przez to, co się m6wi i kim
się jest. To pra,wda,
te tylko
przez chwilę ...
· Przyjęla Pani tę rolę ;po
powrocie z Węgier, po ciężkiej
pracy nad filmem „Inne spojporzenie'', który przyniósł
tem „ Zlotą Palmę". ~ie buntowała się Pani przeciw rólce
dla gwiazdy?

- Gl6wnie dlatego ją przyjtt'1am. Kaprysy - nawet uzasadnione - obr6dłyby llę przecieł

ro ma ia J

an

premierą zaczynam- zachowywać
s ię tak, jak pode.z .u przedstawienla z publlcz.noścl14.

Koibiel

to
przeciwko- mnie. Jeszcze zabawniej było, kiedy wróciłam z Cannes ze „Złotą Palmą". żartowa
liśmy, że ja powinnam zagrać
Koriolana, a. Zbyszek Zapasiewicz - żonę.
A które z
wspomina Pani

przedstawień
niechętnie?

„Me'deę" na małej scenie,
ale pozwoli pani, że nie będę
rozwijała odpowiedzi.
Lutii Pani swó; teatr? ,
- Lubiłam - tak muszę po,
wiedzieć, bo przecież wiele, niezależnie od nas, zmieniło się w
ciągu paru miesięcy.
Ale zostaje Pani w Dra-

różne
fascynacje. Ale
muszę
przyznać, że rzeczyw!ś"cie
tych

idei fixe miewam coraz mniej.
Uspokajam s-ię. I spokój zaczynam cen i ć najwyżej. .
To brzmi prawie jak w
telewizji ...
- Myślę o takim moim· pry-

watnym spokoju.
No i o rodz.in ie.

Psychlcmym.
,
zawsze mu-

To przecież
!ialo być ważne dla , pant.
Dwoje du.Zych dzieci . ł mqż
na;lepszym tego
potwierdzedzeniem. Jak to stę udalo? Nie
bylo wątpliwości
rodzina
czy kariera?

- No, przyznam się, niech bę
dzie. Miałam chwile opętania 1
ja. Ale szybko mijały. Zositt w
końcu urodziłam jeszcze na stuJe~ Pani zadowptona ze
diach. Jest już duża, ju:t patrz,:
swoich ról teatra!nych?
krytycznie, kiedy się mama wy- Takiego z.n6w
wielkiego ; "łupia, przebrana. Nawet trochę
szczęścia' nie miałam. Chyba nie
przeszkadza ml r6żnica wieku
trafiłam na reżysera, który by
m i ędzy nią a Jakubem (Jakub
się mną naprawdę zainteresował,
wbiega wła śni e do pokoju . z lichoć, obiektywnie patrząc, nie
stewką wykradzioną
tatusiowi).
mogę narzekać . To, co było dla
I skłonna. jut jestem się poddać,
mnie do zagrania, pozwolono mi
choc zawsze marzyłam o czwórzagrać. Mote z wyjątkiem jednej
ce dzieciak6w. Zdobywanie jeroli, o której marzyłam. ·
dzen1a, ubrania jest w stanie
Które;, zdradzi Pant?
stopić największy entuzjazm. Co
prawda .Jakub ma budzo d,obry
Iwony, księżniczki Burg~
żłobek ale luksus
kończy
sitt
da.
niestety wraz z sle!'pniem.
Domagala aię · Pant• orania?
,
Mąż i teraz uparcie maj- Nie, skąd! Tak tylko sobie,
sterkuje. Czy ł Pafti potrafl,
po . cichutku, marzyłam. Wydawie, któ-Tym końcem wbljn sit
w~ło mi się, że jest'em do niej
gwo~dzie w lcfanę?
stworzona. Ale było, · minęło.
- O, tak - muszę. Urządza
Dziś oczywiście bym już takiej
liśmy się sami!. I... chyba tylko
propozycji nie przyjęła. Za stamurować jeszcze nie potrafię.
ra jesteIT\,
Piotr Cie§lak jelt 'l'eiyCzy ~ą ;e1zcze jakid roHrem. Często korzystnie wpw, le, o których Pani marzy?
wa na rozwój Ż01' aktorek tu- Dziś już nie, przekonałam
ka mężowska . profesja. ·Zony
się, że nie 1 warto. burzy to t;rlrozkwitają, grają gl6wne role,
ko spokój wewnętrroy, ale k iezwłaszcza w sztukach reży1e
dyś były. Marzyło mi się np. z.arowanych przez mężóto. To
g.r anie
Witkacowskiej
Matkt
zrozumiale, w końcu aktor nie
Grałam ją w dyplomie i potem
może 1tanąć obok ł · spojrze~
chciałam , spróbować w pełnym
na efekt swojej pracy, a nłe
uteatraJizowaniu. I tet teraz ju:t
do wszystkich ocenłaczv moby mnie to nie interesowało.
te mieć zaufanie.
Dlaczego?
-' Nie ~leliśmy takich motUwoki, ale nie · łałujemy. Mył14j,
- Wydawała mi się fascynu:te raczej powinni~y · :zazdrokić
jąca pr6ba zmierzenia się mło
dej dziewczyny z uczuciami ma- . sobie układu :zaangatowani
jesteśmy w bardzo dobrych, ale
cierzyńsklnni, z całym tym barót.nych ~at-rach, a współptaco
gażem miłości, lęku, próż.r)ości i
wać możemy w domu.
przywiązania
widzianym przez
Witkacego na swój sposób, troWażne aą dla Pa1'ł oPł
chę w krzywym zwierciadle. Dziś
nłe męża?
mam
własne
doświadczenia,
- Jest najwiękuym autm-ytedzieci, męża. dziś - m6wiąc !1ajtem. Jeśli powie: jest dobrze, jeprościej leży to w
zasięgu
stem spokojna.
·
moich · możliwości
i
dlatego
A „Zloto .P.alma" tłie
mniej" mnie obchodzI w teatrze.
pnewrócila Pani w głowie, 1!.ie
Bo prawdziwie pasjonujące jest
zmieniła aię Panł pod 10pł11dla aktora jedynie to, co pozO!'wem te; naorod111
·
nie nieosi14galne. Wtedy zaczyna
- Uspokoiłam
Wi~ pan!
się auteontycz.na przygoda, zma- powiesiłam sobie dyplom nad
ganie się z oporn14 materl14, konieczność
łamania
przyzwycza- łótkiem ! w chwilach zwątpie
nia czeą>ię z niego otuchę. Pajeń, przekraczania własnych otrzę wist . Oprawdony w ramgraniczeń. '
ki. To mówię sobie - już nic
Wyznam Pałłi kiedyl, te
nie musisz, mo:tesz sająć !itt
widzenie twiatci w
krzywym
zwierciadle interesuje Paniq spokojnie gotowanłem, seydełko
vlaniem albo 1.al.t!owanlem an- ·
uczególnłe, w i:w~eciwi~ń1twie
eielsldego,
do i:woateoo kopi01Da1'14
matycznym?

do

,

Zostaję. Umowę podpisałam
przy~zełgo roku.
'

si•.

e.ev_wistolcł.

n•-

T-rocht Pa"4 łGf'NJ.r

grając

A
~amo,

dzieaiqtkt r4%11
nie nudzi rit Panłr

- Oj, nudzę się, nudztt, choć
zdarza mi się troszecz.ktt ztnieniać rolę.

Ku zadowoleniu parmer6w?

-

Nie ·zawsze. I re:tyserzy, jepÓ przygotowaniu
przeds-tawienia do teatru, teł nie
zawsze aprobują zmiany.
Jen to drlalanie wbrew
zasadom profesjonalizmu, wokól którego 01tatnio robi ałę

śli

zaglądają

trochę

niedobrą

atmoate-r:~?

• - To denerwiljące. Bo chyba
:taden z aktorów zawodowych,
głoszj\cych pochwałę profesjonalizmu - ja.k ja - nie chce 10
przeciwstawiać twórcze! fantazji ezy nawet iJnprowizacjl. Jest
w tym raczej potępienie dla złej
roboty,
niefachowości; sy~uacjl.
w kt6rych zbierają się ludzie na
pr6bv, opowladajl\ sobie anegdotki, wysłuchują dowcipów re:tysera, a potem musz14 stanąć
twarzą w twan: z publicmośc~ .
nie do końca nawet wiedz14c,
czego się od nich ocrzekuje. Dlatego tak cenię sobie pracę :z Karoly Makkiem, dla którego efekt
ostatecmy był najwatnłejszy.
Jare· Panł buduje lfDOłe
• role. Na podltawie literatury
ł

wtamyc1'

podglądając

wyobratri
tyc'ł~1

ezv·

- Nie potrafię po!gi14dać. To
maczy - chyba dułlo wfdzc f
rozumiem, ale nie potrafię tego
wykorzyistać
przy
budowaniu
roll. Nie potrafię przeistoczyć się
:zupełnie, jak np. Łomnicki, kt6rego uwatam za ~&lego z naj-'
wybitniejszych aktorów. I teraz
to jut 10bie nawet myilę, te ten
sposób budowania postaei wcale
mnie ńłe Interesuje. Za'WSze je!t
tak 11 człowiekiem, łe jak c:zegoł
n'le rnołe osłJ\gn14ć my nie potrafi, to dla luksuru psychłczne
g-o w:vmvślłć sobie musi motywa-·
cję. Włdrl więc pant, jak dobrze
m{eć powies7!0ny
nad łół.ikłem
zagranlcmy dYJ)lom?
A • „Oakarz.- Pa1łł t1łł
WIM%111
- Trudno. N\e ma)dui• w .,_
ble odpowiednieh. lłł ps;rchicsnych, eo mote nie jest dobre.
Al• nie tylko ja je6tem · ehyba w
stranllwej d~jl. Wielu ' ludzi
z branty, i w ogóle zajrnu'-cych
s.~ lrultur" - takte. , Czujemy lię
wsz~y trochę tak, jakby wyrosła przed nami jakaś ściana, jakiś mur nie do prnbycia. Dotarliśmy do tej ściany i
stop.
Ani kroku dalej. Cod2lennłe po~ębiam się myłl14, te- tak naprawdę moja praca jest zbędna,
a jut na pewno nikt jej nłe pn...
~e. nle wł14h s n111 ładnych
nadziei na )ll'ftłycłe negoł ełe-:
kaweto.

• Pmtł tlftlłdowvm

A "

-

ewtmtzmemr
Mote

tróchę

pne!ad?:łlam,

końcu gdybym była na dnie
cali:~itym, powmnam odejść ~
nwodu. Włdać mam jakAś ma-

w

lutk14

wir6ot.

nadz:le~,

łttetq

I dsfłkujf •

łe

optymiml

.'

tego Pnł ł tol>łe.
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