Str.. 6
czesnym. Czy nie prze1•enila
pani swoich ~il. clecydujac się
na. tak karkołomne przedsię
w z ięcie? Gombrowicz I rJ,1 ter:o adaptacja jego prozy':

tacy. Szkoła teatralna, choć•
ostatnio zawód akto.ra bardzo
stracił na prestiżu !... pozycji
finansowej, ma ciągle na.dmlar
kandydatów. Ciy to panią nie

r7w
cf'7h,·i'?

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

z TERES.'\' SA WICKĄ,
aktorką wrocławskiego

n:•.

Teatru Wspókzesnego.

po

e

e

Jak pa.ni trafiła do te-

Po prostu1 gdy · ukoń
PWST im.
Solskiei:;o, trzeci spektakl dyplomowy miałam w Teatrze
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- 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.
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Gombrowio.a znaj.du ie u n·ee:o to. co sama chcialab,·m
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- Talent rodzi: się raz n.a
pok".>lenie i on nie potrz.ebuje
szkoły. Ale na każ·dy::n roku
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młodzież ba?ldzo uzdolniona.
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