azwisko
Niny Andryt,'7. zostało
już
.vpisane do najśw1et
niejszycb kart
polskiego
aktorstwa. Pamiętamy jej
wspaniałe kreacje teatralne, telewizyjne,
radiowe.
Ostatnio aktorka przyporo
niala się widowni telewizyjnej
w interesującym
programie „Pamietnik zza
kulis''. W rodzimym Teatrze Polskim gra tytułową.
rolę w sztuce
B. Shawa
„Profesja
pani
War::en"
(w grudniu minionega roku o•lbyło sie setne przedstawienie).
W warszawskim teatrze „Stara Prochownia'' prezentuje spektakl .,Nina Andrycz przedstawia siebie
nieznana".
W nowym fil!11ie Krzysztofa Zanussiego „Kontrakt"
gra rolę
Olgi Aleksandrow. Dużo pracuje i bę
dzie jeszcze wiele okazji
do spotkań ze świetna aktorka.

N

...,.... Przede wszysU~im jest
pani aktorka teatralną. o ogromnyµi dorobku. składają
cym sie z na.iwspanialszych
ról literatury dramatycznej.
Którą z nieb nazywa
pa.ni
życiowa I najbliższa?
Najbliższei
roli
o
dziwo nie mam. Mój dorobek, istotnie sp0ry. można
by podz;elić na poszczególne
grupy, obejmujące różnorodną
tematykę„ A zatem· w rodzinie „ról królewskich" (a było ich bez liku!) krytycy naj
wyżej oceniali
Marię Stuart
z dramatu Sl0wackiego i Elż
biete de Valois w .. Don Carlosie" : To nie z·n aczy. że ja
Cliobiście nie kochałam Kleopatry, mądrej wladczynj Egiptu lub... Maryny Mniszech.
carycy
Wszechrosji in spe.
W rodzinie „szlachetnych kur
t:vzan" najwkksze powodzenie u publicznośc1 miała pię
kna !adv Milford (na zdjęciu) z ,,Intrvg1
i miłości"
(granej
318
razy!). A
z
..lwic salonow:vch'' chyba
Izabella Łęcka
W
grupie
„heroin dramatyc.znvch"
ze
wzruszeniem
WSP<>minam
Szimenę z „Cyda''. .• Marianitę" Lorki. z której fragment
gram do dziś na końcertach.
Po heroinach - z ról komediowych
na i bardziej
sobie Hrabine z „Psa ogrodnika". dzięki której zetknę
łam się z reivserem te.i miar'{ co Konrad Swinarski.
Z
upł~·wem czasu dołączvly role o m~cnym
zabarwieniu
charakterystycin m. Tup"'

Nina Andrycz:
wiedzie Anielria Du!ska (gra
na około 200 razy!) i do pewnegc, stopnia Kitt
Warren
ze znanei sztuk; Shawa. Jak
ran wi.dzi - nie soosób oorównać tych róJ ze sobą. ani
nawet wybrać tei najmilszej
sercu
W tym zestawie znalazła sie rol:. wyjatkowa. Andrycz jako odpvrhajace straszycHo. drapie:i:ne
I pewne
swego. czyli Dulska - symbol kołtuństwa ąi sztuce G.
Zapolskiej. Ta rola wyma~a
ła od pani
rłtyba
niemałe .i
odwagi?
O tak!
Podt>jrzewam
nawet (dziś już można się do
tego prz~znać) . że moja obec
na dyrekcja rYJiała cichą nadzieję . iż ja z tego
zadania
nie wybrnę.„
Nawet moja

n e
matka ~ie po!<zła na premierę. bo się bala A jednak oo
premierze posypały się propozyde występów gościnnych,
właśnie z tą ri)lą
Wcielając
się w Dulską musiałam nauczyć się wielu rzeczy. Np.
mówić brzydkim ę-losem. czyli rlrzeć się. ruszać się w spo
sób czesto ordvnarny. w ogóle zatracić własna osobowość na rzecz tego v. oj ujące
go ootw0ra iakim bvła

jest Dulska, nie-:tety. wciąz
obecna w naszvm życiu.
Dti:i:a semacj:i. był niedawny pani występ w teatrze „Stara Prorhownia"
w
wieczorze poetvckim pod intrygu.iacym
tvtułem
„Nina
Andrycz przedstawia siebie
nieznaną.''. Cz:vtałr.m
wielce
pochlebna rect>nzje Jerzego
Zagórskiego, w której porównywał pani wiersze z poezja Gałczyńskiego, Kiedv zdą.
iyła pani napisać
te wiersze?
Och. wie pan,
w tak
zwanym międzyczasie. kryjąc
przed bliskimi
i chowając
teksty do szuflady. Teatr nie
inosi poważnych rywali Dopiero teraz. kiedy wiernie odpracowałam na scenie 45 lat,

am
mogę

•

•

ulub o 8J ro I i

jui za<'zą~ wv]mować

wiersze z szuflady.
Czy ujrzymy je w druku?
Mam nadzieję„. O ile
papier przydzielą...
- Pojawienie się pani w
nowym
filmie
Krzysztofa
Zanussiego „Kontrakt" wzbu
dziło powszechne
zainteresowanie. jako ie nie było okazji do filmowych spotkań z
C
;i:adec:- dowało
o

przylęciu przez·
panią
roli
Olgi Aleksandrow
w „Kontrakcie"?
- Życzenie par.a Zanussiego, abym tę małą rolę zagrała. było połącz-0111e ż pewną obietnicą. że po małej roli może przyjść duża ... I duża
rola już przyszła. ale na razie we wrocławskiej telewizji, w sztuce pt. „Mgła".
- Nad czym pani pracuje
w teatrze?

Dyrekcja wybraJa
dla
mnie sztukę węgier'skiego au
tora pt. „Karnawał". Jest to
historia
wlelkiej
aktorki
współczesnej,

którą

społeczne
przedwcześnie
margines żvcia

dy

- Czekamy
nowe role.

'i

więc

Rozmawiał:

BOHDAN
Fot. F.

złe

ukła-

źli ludzje
spychają na

·na pani

