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~rzed premierą „Ballad.vny" 

Rozmawiamg 
z Niną Andrgcz 

Serię uroczystych premier, zwią
zanych z obchodami 200-lecia Sceny 
Narodowej, wzbogaci w sobotę, 4 
bm., premiera „Balladyny" Słowac
kiego, z którą wystąpi Teatr Polski 
w Warszawie. W spektaklu, wyre
żyserowanym przez Władysława 
Krzemińskiego z Krakowa, w deko
racjach .i kostiumach Urszuli Go
gulskiej - rolę tytułową gra Nin& 
Andrycz. Po próbie generalnej sztu-

--_ ki vmawhliny się z arty$tką na 
'· wywiarl. :· ·--

- Proszę, chociat pokr6ice, opo_· 
wiedzieć naszym Czytelnlkąm o swo• 
ich rolach w tragediach SlowaekltJo ••• . 
- Dwie pierwsze role grałam 

w „Kordianie", reżyserowanym 
przez Leona Schillera. Atmoltfera 
tego spektaklu była tak urzekają
ca, że cieszyłam się bardzo z ob
sadzenia mnie właśnie w dwóch 
na przemian granych rolach. By
łam raz Violettą w bielach olśnie
wającej sukni, a raz ciemnym Stra
chem z. ,maską na twarzy. W ten 
sposób mogłam uczestniczyć jakby 
podwójnie w scenicznym życiu 
Kordiana. Druga rola - to Maria 
Stuart - królewska . i kobieca, pie~ws:ty rolę • kobiety współcze-1 
mocna i słaba - czyli ktoś mi sneJ. Na wsktos współczesnej i w 
bliski, ktoś z kim mogłam się dodatku żle ubranej. To będzie w 
chwilami identyfikować. Przedstn- Teatrze Telewizji, Scenariusz opra. 
wienie cieszyło się wielkim powo-1 cował znawca Faulknera - Zbig
dzeniem i szło 120, albo i. więcej n!ew Bieńkowsk , wg Kłośnej powie
razy. „_Balladyna" jest więc . trzecią j ~ci teg? autora ,pldkie palmy". _Re~ · 
z kolei rolą. Jestem dopiero w zyseru3e Ludwik Rene, premier, 
trakcie dopasowywania sobie twar- przewidziana je~ t na koniec stycz
dej, wężowej skóry tej kobiety. nią . Próby rozpocznę zaraz po 
Tym razem jednak identyfikować premierze „Balladyny". 
się z nostacią nic> mogę. Ro;i:mawia,a: EBON 

- Czy ujmuje Pani rolę Balladyny I 
tradycyjnie, c11:y nowatorsko? 
- Nie, nie sądzę, a.by było to I 

ujęcie tradycyjne. Tym bardziej I 
że pod słowo tradycja - różni lu
dz-ie podkładają różne treści. Je~l! 
tradycja ma oznaczać zrutyni:?.owa
ną myśl, jakieś na.wyki uczucio
we, lub zmechanizowaną formę 
plastyczną - to nasze przedstawie
nie „Balladyny", a więc i główna 
rola w nim - zapowiadają się ra
czej jako uwspółcześnione. Prze
cież walka o władzę, drapieżność, 
bezwzględność - nie przestały by~ 
cechami ludzi współczesnych, a te
go w ,.'Rallad,vnie" nie brak. 

- A Jak się Pani pracuje z gołclen1 
z Krakowa - Wlady1lawem Knemlli· 
sklm? 
- W idealnej zgodzie, przecież to 

stary znajomy. Grałam u niego 
przed laty w sztuce Turgieniewa 
„Mies i ą c na wsi", która również 
prz:vvnt.owął <'a Teatru PolskiPl!;O. 

- Nazwi1ko Pani Jest nieroaerwalnl• 
zwi~z ne z wielkim repertuarem kia· 
sycz11ym ... 

To prawda. Ale właśnie w 
tym sezonie zagram po raz 


