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Jutem chimef'ycma, ;tik każda kobieta, zwła
szcza aktOTka... I dlatego mogę ~ dla pa714
wy;ątek tnifil pcm u
dołny dzień. Ale
o czym będziemy rozmawiać? Nie mam zamiaru
się wymądrzać, ;tik czyni to publicznie wiele
<>1ób. Robię to, co do mnie należy i nie mam, poza teatTem i :filmem, niczego do ~nia. Udzielanie wywiadu nie należy do mo;ego zawodu.

mó;

AKTORSTWO?-.
Nieustanna jest to łd obrazem
analiza człowieka i zjawisk. Pra- -czasów, w których
cuję
już
blisko szesnaście lat. żyjemy. stresy, frustracje_ Bez tego
Uwierzy pan? Ale wartości się nie
nie byłoby aktorzmieniły, tak pu;ypunczam. Ten
stwa. Musimy się
sam system wartości, te same kry- · do tego przyzwyteria, ld6rymi kieruję się od ~ czait. Życiu aktocząłlku aktorskiego tycia. 'Wie pan.
ra ~nieto jest trochę nudny zawód. Trud- ustannie
uczucia •
•
ny na pewno! Tuż po 5*ole tea- niedocenienia, niespełnienia, takie czvna. pół-chłopcdc:.. Wiele- rzeczr
rozgoryczenie. Czasami te uczucia wówczas o sobie- usłyszałam - ie"
tralnej W)"dawało mi się, ilt aktorstwo jest tak fascynujitee, iż zanikają na moment. kiedy czuje- u08obienie współczesneco. niepokoju
absolutnie wypełnia kat.dy szcze:- my akceptację publicmoki i wła- i wrażliwości młodych. że buat. przesnego środowiska. Motię jakaś na- ciw zautomatvzatDOftet T~O
gół :tycia - nie da się ajeciy ocargroda? Oczywiście, potrzeboa jest ki lat 70. Nie rommiałam tego. szu.nąt tego zawodu . i dzięki. temu
ta chwila oddechu. Drobna chwi- mu wokół mrrie. I trudno mówić w
niesie masę możliwości. Ale teraz la~ Tylk,o nie ~ c1łu4o, bo zacł\W7ł ł7ID- Pl'ZJP&dku o jakiejś. kreacji..
wydaje mi się, że wcale taki nienad !$01);( może prowadzić do klęs- DecycjuJit<.-y wpQw- na tę rolę mia.ogarniony on nie jest. To . jedyna ki.. Siedzę, jestem zdenerwowana. ła jednak, moja oeobowośe Niechyba zmiana w moim myśleniu że lata mijają i ról coraz mniej_ krz)'młam, nie' mWahnn się pona temat tego- zawodu... Czasami. Robię swo~ na boku. od. czasu do ekranie-, bo nie- widziała!n takiei
czasu.. ale mam :tycie prywatne, potrzeby_. W)'Ciazona? A mote ja
zwyaajnie · nudny zawód.. Kiedy
własne, do kt6rego nikt. nie ma
jestem taka. mote byłam... Po raz
zaczynam pr6by w teatrze; rzucam dostępu. Coł trzebt wybcaf.
pierwszy ~łałn. pnecf ~
się z pas.ją na coś nowego: Ale
•••
uczyłam się i robiłam masę blępotem muszę wychodzić codzienUZNANlE?
Tak.
ale
dla.
mnie
~u::
nie na scenę i powtarzać kilka- najwainiejsze jest uznanie środo- :,ów~j
..._...,,.__,;
dziesiąt razy- te same sytuacje i
wiska. Nie tylko- aktorów i reł.y• ................. intuicji. W tym filmiepo pzostu byłam. ~ poza tym.
słowa. Przecieł. to nudne! lnaC7.ej
ser6w, chyba- przede- wszystkim Kiedyś ten mój zewnętrzny apojest w filmie~ tam nie ma. czasu ~ anonimowYch ludzi teatru- i
kój m6lł inti-yeowa~ - inny spona wątpliwości i ·trzeba oaczę filmu - suflerów, garderobian~ sól:>- zachowm1ia na ekranie. ba
pracowników technicznych.. To. fałszu.. Powtarzałam p(rźniej tendzać taśmę. W filmie nic7.ego nie
właśnie ci ludzie najczęściei tyją
schemat, bo tego ode mnie- ilł
można udawać. ~ się nie
ł.yciem aktora i rozumieją wiele- dano Szuflada ..:
_ __,_. -·oszuka.
problemów_ Ach. kxytyka u nu- dy Pr&owam:ę
OSOBOWOSC AKTORAr To- nie nie istnieje. Tych namiastek nikt · obraiano się na ~ Tak. niejesł takie proste. W momencie,
chyba nie traktuje. poważnie. Po- wolno! Taka ,.....-~ .._._1.,w
pularnoU.? Mija sz1'1*o, iluzja.
~
gdy staje się przed publicmokią Przeiyłam już tak1l telewizyjną_ wyrazu podobno- pasuje do mnie:.._
ery. kamerą. trzeba, sobie- powi~ populamośt po serialu Polskie- Cół.. byłam · posłusznym_ dzieckiem._
dziet: ,.No tak. jestem boski. naj- dTogi. Czasami jest. to --.ła:t- Tylko_ Moie to słaE się W końcu.
lepszy!". Myślę, ~aktor nie mo-i-•;,--.
monotorme dla widza. jEdeli. je-.
że istniet bet . tego świętegit przene w ł.ydu. 7.oana twarz, ,.7AotT szcze się nie stało-. Ale jakie. wik~ że to, co robi. jest do- koń- Ekran"._ Zawsze staram się- grat cizi pan wyjście? Chcę gra~. Tru;
ca dobre. Ale; z dnlgfej strony, posłacf. których poglądy i idee' dno przełamał schemat.. latwiet
nadmiar te~ optymizmu może są takie same jak moje. MOA_ bJt wzią~ aktora z gotowej. szufladki
odebrać- mu zc:lolnośt- samooceny.
nieco inne, ale wówczas. muszę Scenariusze filmowe- powstailł
Gdzie- złoty środek?._ o tej swobyt do koilca przekonana o ich właściwie z ~ ~ ~~
jej bc>akokt naleł.y szybko zapo- słuszno4ci w określonej sytuac:jL kobiety są u.ęsto jedynie tłem.
mniet. wchodząc.. w pnrzaiczne;. Jakby osobisty manifest. Dobór Nie, proszę pana,..- ble- mam aczelprywa.tne sprawy. Mówimy: wapa- ról przez aktora jest jego określe- nie wypełnionych pracą dni. „Zło
niałt1 aktOT, oenialftie' gm., atwo-.. niem _się jako .człowieka: Ja to.
ta Pa1rna!' z Cannes? u nas nie
TZ1/ł niebanalq osobotoo4ć-. 1 na- traktuję powain.ie. Oczywiście. ~
ma to żadnelc>- m~ła
gle spotykamy go prywatnie; Roz~tku musiałam grać czasanu.
•
czarowanie. To jest z~ ktoś - w~ sobie, jak każdy młodr ak.,,INNE SP<JJBZENTE":, nie--'.._
inny. Istnieje coś tak.iełOi jak oso- tor, zwłaszcza aktorka. T0- niebez>..
1.w;r~
bowośt aktora, ale ona ....-...;~ si„ piecme: Jeśli coś ~- s~ę zda- film_ Całe m=zę§cle;. ie-- ID)'" tyje.-'
„_.. „ r„„
to w6
tzw
IDY - w innym. świecie:. ~
i wypełnia dopiero wobec publicz•
--.
wczas poJawia SJę
•
pytanie dziennikan:T hrmriało:
JlOŚCi czy ekipy filmowej. Nie- musi- chałtuTa. Człowiekowi jest wtedy r,.,, ;est pani lesbijką? V' _,.....,e
koniec:mie wyrażać się ona. w ty- wszystko- jedno, h? w jego-~ .,._.
„......._....
ciu prywatnym. Często z.resztą jest konaniu to, co robi~ nie ma wu:k- pomieszanie pojęŁ. Ubawiłam- się
tak. że pojawia się duty rozc:liwięk szego znaaenia. Nię- JJloiru{ grać S2lCZel'Ze, ~ ta moja rola tak.. zbu1.-..
riliędzy
~cmą. osobo-~ rzetelnie wbrew sobie; tak m,ślę. wersowała tamtejszą publiczność.
,.,,.._._
Tam . iadna aktorita. nie odwał;fłaaktora a pr)'Watną. ~ynujące...
• • •
by się za.in~ w jedną rolę
Ale- b}'wa i tak, jak z Kobjdą. T~KA %WYCZA.1NA DZIEW'- w\elu lat swegc> uwodoweSQ t.ybył człowiekiem pogodnym. doczyNA? M:yśli pan o .moiin debiucie. cia, przez które mogłaby pozostał
wcipnym i grywał takie postacie~ w filmie Morgensterna. TTzeł>ct za„ w puillęci. wldzów jako ~bijta..
Słyszę często, że aktorzy - to lubił tę tniłoU. Dziewczyna pozba.Ja o tYID. nie myślałam. Kiedy tedzie, którzv sami ze aobq nie mo- wiona kobiecej kolQetrii, zalotności. mat jest fascynują_cy i ·pasjonujlr.
qiq dać Sołłie Tad11. Byt może, ale
w dtlnsacb. c;hłopięca._ Pół-dziew- cy, to napra_~ w-"<> ·zaqzfkQ-
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