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swoją

własn!l

pracy i zależy
to zarówno od jego doświadczenia, jak i charakteru.
e Powiedzmy teraz coł
• wrocławskim speldaklu
„Anna Llvla", prezen•owanym
publlcznośrl it'landzklego Dublina. ll'ia·
sta rodzinnego Joytt'a.

krakowską szkelę teatralną, a
potem anr;a•
tuje się de... Warszawy.

ni

Po csterech udanych sezonach w Teatrze Narodowym
wyjełd:l:a Panł
do Wrocławla. Ciekawe
I nletypowe.
- Sama się nad tym
wszystkim
zastanawiam.
Urodziłam się w Krakowie, tam mam rodzinft,
w Warszawie jestem zameldowana,
a pracuię
we Wrocławiu .
Kierlv
skończyłam
studia. nie
chciałam zostać w Krakowie, chociaż ht moie
miasto
rodzinne.
gdvż
nie bardzo odpowiada ml
iego atmosfera . Potem okazało sie. 7e o Ile Kraków jest dla mnie za
ciasny I duszny. to Warszawa była
zbvł obca.
wielka I zimna. Wrocław
okazał sfe n!ltominst „w

-

To

było

dla nas rze-

czywiście
niezwykłe
przeżv('ie. Gra~ tę sztukę

w mieście. ~dzle co krok
widzi ~ie bar „Anna LIvia". ,kleo
„Anna LIvia". 'g dzie rzeka przecinaląra miasto też nazvwa się Anna Lłv!a 0gtatnl monolol!' Annv Llvil mt'lwlłam no angielsku do 1200 widzów w
teatrze miejskim . 'T'akie
wzruszenia
OO'lO'ltalą w
pAmlecl.
• .Tak zocłałe fe "H"'Jęte przez lrlan"'i:vk6
- Ponieważ lestem osoha skromną.
o sohie
mówlr nie bede. Natomiast moJ?e nowfedzie~.
7.e nasz teatr '70'<tal przvlehr wspaniale.
7,rP.sztą
hvliAmv
Jut mani w
Irlandii
z noprzeiinlel
Fot. MAREK GROTOWSKT n•lzytv.
kledv
Teatr
w„oolczesnv nrezentom>1ł
„Przvrost naturalny" Ró-

sa"1 ra7"

• Pani debiut na sce·
~tołttrneir;o
Teatru
Narodoweir:o
zanowła<lal
przł"f'id Interesująca ka·

l'if'

rierę.

- Sporo się nauczyłam
w tym teatrze. dzięki A..damowl Hanuszkiewiczowi i Tadeuszowi Mincowi. z którvml wsp6łora
cowałam .
Kiedv jednak

łf>.,.•lrza .

otrzymałam
propm:vdę
zagrania 'łównej roli w

sztuce J . Joyce'a „Anna
Livla" w Teatr7e Współ
czesnym we Wrocławiu.
nie zastanawiałam sle i
opuściłam Warszawe. Bvć Innymi artystami. Obecinmoże I sprawv ~biste nie przygotowujemy
„Irydiona"
nieco o tym
zadecvdo- scenizację
wałv.
W kaMvm razit' Krasińskiego w reżyseri i
jestem
we Wrocławiu młodego. bardzo utalen·
J?dzie panuje atmosfer11 towanego i wymagające
go twórcy.
Krzysztofa
Iw ~r1„„ ml sprzvia1n('a .
O Wcale się nlf' dziwię. Babickiego.
he Teatr
Wsnófozesnv
• A Ja s kolei ,festem
kierowanv
przez Kazi·
mlerza Brauna, należy do p0d iwleżym wrażeniem
Pani
kreac.11 w filmie
najlepszych scen w kra- „Dreszcze"
Wojciecha
ju.
Marczewskiego
- We Wrocławiu zet- Moja
rola w tym
knęłam się z bardzo infilmie
Jest r.zeczywiście
teresującymi ludźmi, pociekawa. chociaż mała i
czynając właśnie od pa·
na Brauna, z Tadeuszem drugoplanowa .
Różewiczem,
którego
e Wystąpiła Pani w
sztuki są właściwie spe- wielu fihnach. Czy ma
cjalnością Teatru Wso6ł Pani zatem jaką§ ulubioczesnego, Helmutem Kaj- na rolę?
zarem,
wybitnym. wy- Chyba
w
„Kungprzedzającym czas. twór-tu", ze którą otrzymacą
teatru.
Macleięm
łam nagrodę dla najlepSłomczyńskim I wieloma
!'"" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sze' aktorki „Jantar-80"
na festiwalu w Koszalinie.
Była
to pierwsza
moja rola w filmie tak
duża I tak ważna artystycznie. Wystąpiłam tam
obok plerwszyrh gwiazd
Polskiego
ekranu:
Ol-

Rozmowę
zamieszczamy na prośbę Adama
K . z Warszawy, Lidli
Rychert z Poznania l
Hieronima L. z Wrocławia .
Przy okazji
dziękujemy
Czytelnikom za miłe listy dotyczące
rubryki. Niektóre z nlctl - np . dotyczące
p. Bofysławy
Kapicy - przesłaliśmy
artystom.

-

brychsklego,

Seweryna,

Musia-z
„.,.. Fronczewskiego.
am
szybko,
uczyć

nia na

się

dzień,

bo prze-

ież nie miałam żadnego
oświadczenia.
Pierwsze
ni pracy zupełnie mnie
ałamały. Z bezcenną poocą przyszła mi Wan-

Łuczycka, która akukręciła jakiś film we
rocławiy. Udzieliła mi
vskazówek,
jak należy
naleźć się przed kame-

a
at

ą.

e

Ciekaw Jestem tych
awodowycb tajemnie.
- Jedną
z podstawach jest, aby w tym
ałym
filmowym bała
an ie nie dać się rozprozyć atmosferą produkcji,
bytecznymi rozmowami.
owcipami. gdyż trudno
otem o koncentrację, a
rezult.Ącie o szrzerość
ypowiedzl przed kame-

ą. Oczywiś\ie, że każdy

e Wan tntr w ott61e .
duio JJOdrótu.ie. prawda1
- Tak,
dzięki
czemu
wiele
widziałam I doświadczyłam. Takle podróźowanie
jest
bardzo
pouczające.
W na)bli?.szvm czasie Jedziemy do
JUl!O.'<ławil. 11 w czerwcu
"" Holland Festiwal"
• Dowłedzłałl'm sle. łe
raangał,owała cle Piml do
praev JJl'da.-oir;leznej.
- Rzeczvw!Acle.
Prowadzę
zajęcia ze sceny
wsoołczesnei na trzecim
roku wro„lawskłei ~zko
łv teatralnej. która iest
filią uc1elnf krakowskiej.
To straszn11 harówka. nawet nie orzvpuszczałam
lak wielka . 'Pracv oedngoglcznel trzebA ie<lnak
umieć I móc ,lę po~wle
cić
bez . resztv
Nie
iestem zwolennikiem ońl
środków. które :>:a7W"Mal
nowoduią J1>kie~ s7ko1v.
Niestetv. hrnkuif' ml 1'7>1<U na nelne no~wiP('e!'ie.
ro..i„iennie itrAm w teatr'le.
nrar-u;'! w dwu
non·v('h fitma"h .
• A lt'dzle rzas na ty·
cle nr:vwatne?
- Wcale go nie mam,
chociat uwielbiam dom,
bo z naturv iestem do"' " 'orką.

e

Czego tT162'.łhv111 Pani
tyczyr na koniec?
- Abvm
umiała znaleźć czas na wszystko. co
chcę zrobić. T żebym odzwyczaiła sle od palenia.
Od kilku dni nie trzymałam
iut w ręce papiero<a.
za
Pani
"" Dziękuję
rozmowę .
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