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Tak uważało wielu ... Wdziejach warszawskiego Teatru
Polskiego stanowiła pewną
klamrę. Wprawdzie rozpoczynała swoją karierę w Wilnie,
ale od 1935 roku, blisko 70 lat,
grała w Warszawie. Była tylko
dwa i pół miesiąca starsza
od Teatru Polskiego, licząc
u.,rodziny tej sceny od premiery „Irydiona", 29 stycznia
1913 roku, bo gmach zbudowano nieco wcześniej. W sto
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lOllat ...
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zów''. No co będę mówił, jak
riczbą ról władczyń mogłaby jej
pani Nina zagrała prostą ametrze Na Woli, tę samą postać
z charakterystycz wschod- rowi, tak więc kostiumy zaw- wspomnianą panią Kalergis,
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rykańską farmerkę. Pani Nina
sze były zgodne z epoką.
ale i tę z „Kontraktu"
dorównat?
nmzaśpiewem.
EstherVilar. To była jej ostatZanussiego. Znakomita była
była wtedy żoną premiera CyRaczej nie.
Czasem to wręcz pomagało ro- Ewentualnie stylizowane.
i w serialu „Na dobre i na złe",
nia rola sceniczna. Zagrała ją,
Wktórymśzwywiadówpowie
li, czasem raziło. Często podAndrzej Seweryn powiedział. że
rankiewicza, no i przyszli
ze śmiercią Niny Anm'yaodcho- gdzie zagrała, bodaj, pochodo radia jacyś dwaj tajniacy
mając 89lat!W1994 roku bydziala: ..Bóg nie stworzył mnie
kreślała, że denerwuje ją midzlpewna epoka teatru. Epoka
(...).Ale szefową redakcji była carową Katarzyną w „Popodzącą ze Wschodu profesorkę
krofon, nigdy na scenie ani
do rol sierolki".
łudniu kochanków'' Hena,
muzyki. Ale wracając do teała pani Janina Titkow, matka
Role charakterystyczne grała
podczas spÓtkań z publicznoś teatlU historycznego. teatru.
w którym grai wlek:y aktorzygdzie partnerował jej Ignacy
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