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W tzasie moich dzienni
karskich wędrówek po stc
licy, w miejscu - zwanym 
przez jednych 'przedpie
klem, przez drugich tylko 
warszawskim studiem te
lewiz;'jnym, w nieprawdo
podobhej ciasnocie i zaóti
chu, wśród grofoie spląta
nych kabli e1elttr;'cznych, 
oślepiających lamp i roz
biegańego tłumu, uwagę 
moją przyliuła postać ko
biety ubranej w niepozor
ny niebieski fartuch. Chaos 
drugiej kamerowej próby 
1oU.zikich palm" Faul!Mera 
zdawał się jej nie dotyczyć. 
Opartll o chwiejny mur 
mt.nsardy, kobieta pięknie 
i trochę śpiewnie mówiła o 
miłości: „ ... miłość nie u
miera między dwojgiem 
ludzi, bo ona z natury swej 
- nie może umrzeć. Po 
prostu opuszcza takich, 
którzy już na nią nie za
sługują, bo nie są dostate
cznie silni, dostacznie ucz
ciwi.„" Znad fartucha pa
trzyły oczy fanatyczki bły
szczące, zielonkawe, skoś
ne. Tc.k mówić o milości 

Zobaczymy ją 

w poniedziałek 
mogła tylko NINA AN
DRYCZ. 

W czasie krótkiej prze
rwy, po rnałej \vspinacżce 
po kablach docieram do 
arlystkL 

- Telewidzowie pamię
tają Panią jako wielką he
roinę romantyczną, Datnę 
Kame!iow<t, Panią Bovary, 
hrabinę w „Pierścieniu 
Wielkiej Damy", czy wyj
ście z szutniących krynolm 
jest we~ścicm do współcze
sności? 

- My§lę, że tal<. i to przy 
pomocy dobrej literatury. 
Bardzo lubię i szanuję Faul
lcnera za humanizm, odwa
gę i swoisty neoromantyzm 
jego bohaterów. Charlotte 
wprawdzie nie rtosi kryno
liny i diademu, ale i w 
w swoich zielonych spo
dniach, czy fartuchu jest 
„autentyczną wielką miło
§nicą". Lubię grać to uczu
cie, bo znam je nie tylko 
z literatury. 

- Co trudniej zagrać, 
miłość czy nienawiść? 

- Ach, oczywiście mi
łość.„ vonizważ j:zst to oci-

miana najwyższego dobra, 
a trafnie pokaŻać dobroć 
na scenie jest o tyle trud
niej, o tle zlo jest dyna
miczniejsze, jtts"/Graivsze. 
Stąd tak malo uddnych po
zytywnych bohdter6w. 

- Spodnie są efektow
nym strojem dla kobiet 
tak zgrabnych jak Pani. ' 
Co Pani robi dla utrzyma
nia linii? 

- W śezonie, podczas ha
rówki teatralnej absolut
nie nic. Żyję higienicznie .i 
„pracuję" nad linią wyłą
cznie w czasie urlopów. 
Ach, wtedy spacery nad 
morzem się nie kcniczq ... 

W tralfcie tej krótkiej 
rozmowy dwóch ludzi wy
niosło na plecach, ściany 
mansardy. Próba trwa 
czwartą godżinę. W ponie
działek, 14 lutego, zobaczy
my przedstawienie „Dzi
kich palm" z Niną An
drycz w Teatrze Telewizy j
nym. 
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