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Na scenie kameralne) Teatru
Polskiego w Warszawie grana Jest
sztuka G B. Shawa „Profesja pani
Warren" W głównej roli odnosi
sukcesy Nina Andrycz.
- K ryt 11c11 podkre§la;ą, te Mi·
większa pani zaslugq ;est ocJkrycie
1D postaci tej kobiety, o jednoprzecież
człowieczeństwa I

--tnaczne;

konduicie
jej
odwagi cywilne; Która to jest ;ut pani rola
1D tak chętnie oglqdanych u nas
sztul<'arh G R. Shawa?

- Pląta . Dwie pierwsze grałam
dawno. kiedy Shawa retvserował
Je~7cze
nlE>Od:t<1lowany
l::dmund
Wierciński.
Były
to: Gloria ze
sztuki .Nigdy nic nłe wiadomo" I
Blanka ze „Szczyglego zaułka"
PochlPhne recenzje plsat wówczas
o nich Boy Żeleński . Po wyzwoleniu za~rałam u Jerzego Kreczmara komPdiową rolę Lady Cecilii w
sztuce „Korsarz I lady" („NaWTócen!e kapitana Brassbound"). Za
największe
wydarzenie w mojej
pracy z dramature:ią Shawa uwatam zwrotną dla siebie role św
Joanny w reżyserii Bohdana Korzeni r>wsklego. która mnie szczęśll
wie I to na dłuższy czas wyzwoliła od ról królowych i wielkich
dam .
••.1 przyniosla poehlebne recenzje w prasie angielskiej?

- Tak . Analndent. a takte łn·
ni pisali pochlebnie. Pani Warren
Jett piątą rotą.

-

Czt1 ;est

panł

..adwokatem"

iiani W arren1

- Oczywiście.
Jednak najlep-uym jej obrońcą jest autor. Wy•aje mi 1ię, te publiczność rozu-

Spotkanie
z
Niną

'Andrycz

mle, it komuś, kto wyszedł z tak w „Teatrze" na temat ulotno§cł
strasznej nędzy I przeżył tak trud- sztuki aktorskie;. W jakim stopniu
ną
młodość,
można
wybaczyć przeciwstawia się temu telewizja.
zejście z drogi cnoty.
Zdobyła pani pięciokrotnie „Srebrną Maskę" za swoje role, więc
- Cz11 otrzymała pani jakfd chyba w zbiorach telewizji zachopropozycje od teatrów z innych wało się wiele trwal11ch lladów?
miast, ab11 wystąpić w roli pant
- Bardzo mało. Po pierwsze
Warren?
najpiękniejsze moje role powsta- Właśnie biję się z my~lami ły na placu Powstańców, za pioco robić, gdyż zaproponowano mi nierskiej działalności telewizji,
do wyboru albo „Marię Stuart" kiedy jeszcze nikt nie umiał utrwa
Słowackiego, albo „Profesję pani lać widowisk telewizyjnych.
Po
Warren". No i trzeba wybrać.
drugie - telerecording jest w dalszym ciągu niedoskonały, plan po- „Marlę Stuart" jak toiem11 cięty szarymi pasmami. Nie mogę
arala pani 250 razusię oprzeć wratenlu, te na ekra- Tak I dlatego obawiam się nie snuje się tylko mój .cień..,. M~a
wracać do wspomnień, zwłaszcza, łam wielki sentyment do takich
te nie tyje jut wielu moich zna- spektakli jak ,,Dzikie palmy" . wg
komitych
partnerów grających Faulknera w re-!yserli LudWika
wraz ze mną w tej sztuce, jak Rene. Chyba tylko z powodu uszWładyshw Hańcza, Stanisław Ja- kodzeń na taśmie telerecordingu
spektaklu tego nie można wznosiukiewicz I Inni.
wić. Czekam na wznowienie „Bez- W11powiadala lię pani kied11I posażnej'.' w retyserii Jerzego Aąt-

którą otrzymałam
grodę Państwową.

ezaka, za

Na•

Okrellana panł bvwa j ako
aktorka nowoczeana. Co według
pani oznacza pojęcie „aktor nowocze1ny"?

- Nie dzielę aktorstwa na nowoczesne i „staroczesne" tylko na
dobre lub złe. Dobry aktor przy.
chodzi do studia filmowego tub telewizyjnego, dostosowuje się do
specyfiki
nowych
warunków,
„ukameralnia" swój sposób bycia
I po upływie pewnego czasu wydaje się jakby całe życie pracował
w tej dziedzinie. Tak np. postę
pował Jouvet, a u nas Holoubek.
W jakiej iztuce zobaczvmt1
w najbliższym sezonie teatralnym?
-

panią

- Teatr Polski zastrzegł sobie
prawo do wystawienia sztuki znanego amerykańskiego dramaturga
Tennessee Williamsa pt. ,,Słodki
ptak młodości", w tłumaczeniu Ju
tlusza Kydryńskiego. Sztuka ta cie
szyła się ogromnym powodzeniem
w Nowym Jorku I w Moskwie.
Mam objąć rolę aktorki, która panicznie przestraszyła się nadchodzącej starości. Nie jest wykluczone, te iiyrekcja teatru wystąpi
jeszcze z jakąś Inną proppzycją.
- A jak
urlopowe?
-

wyglądają panł

Chyba jeszcze raz

plan11

powtórzę

Bułgarię, bo ml służy tam pe;
wn ;

siarkowe jeziorko„.
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