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„Waktorstwie interesu ie mnie
przede wszystkim temat"
- mówi Teresa Sawicka, aktorka
T.eatru Współczesnego we Wrocławiu
-

Jest Pani aktorką już
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ralam się nikogo tt.aśladować Wzorem dla aktora

""'

- Jest Pani aktorką już
osiem lat. Jakie wiązała
Pani nadzieje z tym zawodem i czy się spełniły?
- Wlaściwie nie umiem
odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy myślałam o
tym, że będę aktorką (bylam ;eszcze wtedy całkiem
malutka) wydawało mi s ię,
że jest to dużo łatwi ejsza
droga. niż ta którą mialam szczęście albo nteszczę ście poznać Nigdy nie
s<idzilam, że jest to tak
ciężka
„harówka".
Bo
wbrew pozorom ;est to
praca, która trwa 24 godziny na dobę J eśh tuż
pracuje się nad rolą, nie
ma znaczenia ani pora
dnia, ani
samopoczuci e.
- Jedno jest pewne nie
był.o mi łatwo . N i e zablyslam pd raztf. tytkc> ,posuwakim się Ttaphód pomaleńkw. l jeszcze ka'wal drogi przede mnq.

- W jakim repertuarze
czuje się Pani najlepiej?
- Myślę, że we wspólczesnym . Nigdy nie miałam ambicji, żeby zagrać
np Lady Makbet . Chciałam natomiast. ale okl'zuje się, że wpadła na to
również
inna
aktorka,
Krystyna
Janda,
zagrać
Hamleta. Postacie kobiece
w repertuarze klasycznym
sq dość jednowymiarowe i
ograne. natomiast Hamlet

jest

nieustającą zagadką.

Wydaje mi się zresztą,
że nie jestem typem aktorki, która nadaje się do
repertuaru klasycznego. Są
takie aktorki, które ma jq
swego rodzaju „wielkość" ,
styl. Siebie o to nie posą
dzam. Nie jestem doskonala w • tym gatunku, więc
n;e ma sensu się nań porywać.

Poza tym odpow;ada mt
repertuar
współczesny,
szczególnie takie rol.e jak
Anna Liwia, które są kondensacją
pewnych tematów, czy jak moja rola w
.,Jego malej dziewczynce"
Karpowicza, która zawie.,.a
znaki zapytan'a. reurezentuje sobą jakąś myśl.

- Czy znaczy to, że w
aktorstwie Interesuje Panilł najbardziej temat?
- Oczywikie.
Temat,
temat i jeszcze raz temat. Zresztą sprawa aktorstwa
to szalenie intymna
sprawa
i
trudno to ubrać w słowa, zwerbalizować. A poza tym tyle
mądrych rzeczy powiedziano już na ten temat.

ideał

Czy ma
aktora?

Pani

swój

- Mam swoich ukochanych aktorów. których uw 'elb iam, bo uważam, że
sq genialni, nigdy nie sta-

rałam się nikogo naślado
wać .

musi
mógl

Wzorem dla aktora
być on sam, żeby
coś

ciekau>P"O

wiedzieć, czymś

po-

zaskoczyć

widza.
Niepotrzebne
są
dw ;e Ewy Demarczyk czy
dwóch Romanów Wilhelmich, bo nawet gdyby ten
drugi byl Lepszy to i tak
był by gorszy.

- Zagrała Pani w kliku
filmach, ale jak dotąd nie
było
takiego w którym
mogłaby Pani w pełni Z'&·
prezentowa~ swoje zawodowe umiejętności?
Wystartowałam

-

nap1'awdę

tak

w „Kung-fu", po-

tem byl •• Laureat" wreszcie „Glosy''. Późno zaczę
łam swoją karierę. Te role, które zap'l'alam ukazywa~ )"edynie część mojej
osobowości, byly do§ć jednowymiarowe Chcialabym
otrzymać taką 'l'Olę, w której moQlabyrrt pozwolić so- '"
b ;e 'IU1 m;eksze .~zateństwo
ale nie ma na to szans
Jestem w sytuacji typowe;
dla więk:<zości polskich aktorek. t11lko nieHczne mialy .~zczę.k;e dn .~tać rzecz11wi ście c iekawe role.

Pani
w
- Wykłada
'Szkole teatralnej, Jak ocenia Pani młodzież, kt6ra
przygotowuje się do zawodu aktora?
- Jest przede wszystkim niedoedukowana. Je;
znajomość
literatury, historii jest wlaściwie żadna.
W iedzą co prawda, że byl
M ickiewicz i Sł.owacki, ale
trudno już porozmiawiać z
n i mi o Gałczyńskim, Róże
w iczu. To jest przerażają
ce i smutne . Nas uczono
jeszcze jakby trochę wię
cej.
tym ta mlodzfeż
urocza t wspaniala.
Mają talent, zdolności, i co
ważne,
każdy
ma sWOjq
osobowość Dlatego tubię z
nimi pracować . Daje mi to
onromnie wiele radości i
satysfakcji.

Poza

jest

- Nad
czym
pncuJe =Pani ostatnio i Jakie ma
Pani plany?
- Gram w „Kronice wy.
padków miiosnych" Konwick iego i film ie Tchór:z~ewskiego „On, ona, oni".
A plany? Miałam już tyle
sytuacji, że wspaniale plany obracaty się wniwecz i
zostawałam na tzw. lodzie,
że nie· chcę o n ich mówić.
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