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z TERES.'\' SA WICKĄ, 

aktorką wrocławskiego 

Teatru Wspókzesnego. 

e Jak pa.ni trafiła do te
atru? 

- Po prostu1 gdy · ukoń
czyłam krakowską PWST im. 
Solskiei:;o, trzeci spektakl dy
plomowy miałam w Teatrze 
Naro<lowym, w sztuce „Ko
chankowie piekła" Rymkiewi 
cza. Reżyserował ją ówczesny 
szef tej sceny. Adam Hanusz
kiewicz. Domyślam•się jednak, 
że pyta pani o wybór zawo
du. Pójście do szkoły teatral
ne j było z mojej strony zu
-pełnie świadome i zamierzone, 
poczynając o<l.„ pierv.-sz.ej kla 
sy podstawówki. Już w naj
młodszych latach recytowałam 
wiersze. a w liceum p'sala:n 
sztuki teatralne, zresztą bar
d7;0 n iedobre. 

e O czym? 

- Przeważnie na temat rzl>
czywistości, która mnie ota
cza.la. Były także wiersze i 
dziennik!. które pisze do tej 
pory, ale tylko cila siebie. 

Zap~wne pisie pani rów
nież o dniu dzisiej~zym. Jak 
g-o pani -ocenia, co w nim ra
duje, co jrytuje? 

- Rz.eczywistoś~ jest taka, 
'...aka .iest: raz. dobra, raz. zła 
i całe sz.cu:ście, bo prz:vna i
mniej nie kst nudno. A co 
mnie irytuje? Brak dystar.s·J 
do niej i poczucia humoru u 
lu<lzi. Ja ł.łik że c1..asem tracę 
ten dystans. zwłaszcza gd y mi 
na czymś bardzo zależy. 

e Myślę. że ostatnio szcze
, gólnie zależało p.ani na uda

n:vm debiuci"' reż;serskiru we 
wrocławskim Te~trie Współ-

czesnym. Czy nie prze1•enila 
pani swoich ~il. clecydujac się 
na. tak karkołomne przedsię

wzięcie? Gombrowicz I rJ,1 te
r:o adaptacja jego prozy': 

- Wybrałam neczyw:scie 
p:.ek ielnie tru<lna rzecz. i te
raz. stwierdi:am. że jak na du
ża scenę mój z;am~·sł insceni 
z.a cy jny był chyba zbyt 5\i::rom
n:•. 

e A dlacier;o sięgnęła pani 
po twórczość Gombro'lllicza? 

- Są różne miłości w życiu. 
Bywa. też miłość do twórcy, 
z. które'(o widzeniem świata 
s'.ę i<lentyf:·icujem:v. Tak jest 
1•:łaśn:e ze mna. Cz.yta;iic 
Gombrowio.a znaj.du ie u n·e
e:o to. co sama chcialab,·m 
powie<lz'eć na temat cz.łow'e
J;:a. św~;ita. 

e „.i rół."'y<'h mi!Mlli. S~dzę, 

tacy. Szkoła teatralna, choć• 
ostatnio zawód akto.ra bardzo 
stracił na prestiżu !... pozycji 
finansowej, ma ciągle na.dmlar 
kandydatów. Ciy to panią nie 
cf'7h,·i'? ~--~ -r7w 

Fot . .11. Ha u:atej 

AR o 
.I te kocha pani nie tylko Gom

browicza •. 

- Oczyw1śc~e nie. K-0..:ham 
też na przykład młodzież, ki6-
rą uczę we wrocła~·s){iej .;z;ko
le tea~ra!nej. 

e .~ czego J;i p,a.ni u<:iy? 

- Przedmiot naz}·wa. się 
,.Sceny wspólcz.esne". Wykła
dam 11:0 na II i III roku. 

C'zy trafiają się ostatni-o 
duże talenty? 

- Talent rodzi: się raz n.a 
pok".>lenie i on nie potrz.ebuje 
szkoły. Ale na każ·dy::n roku 
pojawia s.'ę brylant. D iYa o
statnie roczniki - już absol
~·enci i obecny IV rok - to 
młodzież ba?ldzo uzdolniona. 

A S3 egnmln:v '"'stęJ>łle 
r.~łaszają ~ię jednak nie tylko 

_ ·:e. bo wiem. ż,e nadal 
'.s':.n:eje w społecz.0t'1.~ : ·.,·:e 
ble<lne pojęcie o niez•.v:.":le 
a:rakcyJności te~o zawo<lt.. Z 
drugiej strony do PWST p;·zy
chodzą ludzie bardzo w::aż;.

wi. z~.:;ubien:, nienasyGcn:. 
którzy n:e mo~ą znaleźć sol:J::? 
miejsca ~<lzieś indziej. l\1: ;-"ilc, 
że w każdym z. nas. akto;-:Jw 
istn'.e j e silna pob:z.eba pokaz~
nia się odm'.eRnym. n'.ż się 
jest - i lepszym, i J:(orsz~·m„. 

e Ile ma pani na swoim 
koncie ról i które są pani zda
niem na.j,\·ainiejsze? 

- Około 70 teatraln~·ch. fH
mowych i telęwizyjnych. Waż
nrm doświadcz.erll.em b:da dla 
mnie Bia:1ka w „Białym mał
żeństwie" Różewicza w re.b·
ser'.i Minca: także rola W<'! 

-wrocławskiej ,.Ann~e Liwii'' 
cz::v Księżniczka Himalaj w 
„Operetce" Gombrowicz.a , a 

ostatnio Markiza de MeTteuil 
w „Niebez.piec:z:ny<:h Z'Wiaz
kach1'. 'Cenię ' IPObie filmowe 
wcielenia w „Kung-fu", „Nad~ 
zOTze" i „Dreszczach". ·z re
a!Jiz.acji TV wymienię „Opo
wieść teatralną" Bułhakowa, 
„Zabić mę:iczymę" Rad?Jiń
skiego czy „Małego biesa" So
loguba. w którym t<> spektak
lu. g.ram Barbarę. :ton~ glów
n~!;(o bohatera. Przedstawienia 
to ~dzie dopiero emitowane 
jes:enią. 

e Grała pani również w 
Irla.nrlii i nic pani o tym nie 
mówi. 

- Ac:-i. to bvło 1ed .rn~ w 
swo:m rodz..:i.~u d ·J św·~.<::cie!'l.'.e. 
:\1ia1am na przye:o~OW:!'1:r: roli 
trzy i pół t:n~od:iia, a trzeb:t 
s'e hvło niiucz.yć tek•'u an
z:el~k•e-::n. rozpi.sane!!'J rn 114 
~~.ro'1<iCh. Grał<1rn HeleY~ :\fo'.1 -
r:ejewską w ;'?i o1:rcs:e ame-

ŁO ... 
ry~ańs;;::m. Sztuka zacz,1·.:a •·<! 
o.:J nv:imentu, .sid:v i:wiau.i.~ za
stanawia s.e, cz.v V.'ar•o :1yio 
POŚl\°ięc:ć wszystko dla sce;iy. 

O A p-.mi uważa , ie warto'l 

Absolutnie tak, Na ; waż

nie:.;ze, żeb~· w życiu rol:J•c 
to. co .się lubi. 

e Co za.~em 1.eraz p~ni bę
dzie robić? 

\\'e 1vroci.aws..'·dei TV z.1-
e:ram Alek;.andrę '" ; \,-;,aj 
Max", uroczej kom'e<IL Ża 
kilka dni. z mo:mi stude-n: 3. 

mi, jako reżyser-nedai;!oe; o'.o · 
:e .;ie z.a sztukę \"'ldera . Na
.:ze m:asto''. 

O Życzę pow-od'Zenla 
dz1ekuję 11a r-oun.fl wę. 

Rozmaw~ 
ZOFIA FRĄCK~CZ , 


