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Plzell prem1erq 
, t Tealm TV. 

Rozm~~fa~Y z Nillą''lOarYćz 
Teatr TV występuje w poniedziałek 11 premierlł ntukl Cypriana Kami

la Norwida ,,Pierścień wielkiej damy". Tytułow~ rolę n1ra Nina An
dryct:, do której zwróciliśmy się z prołbi!, o wywiad dla „Kuriera", 

• Wi~kszość telewldz6w pamięta do 
dzTS na jwybitn ieisze pan i role w T V, 
j ak np. ,,Dan1~ Kameliową", „Pani~ 
Bovary" , „Judyt<!;", R ebeke z „ Ros
mersholmu", toteż z zaciekawieniem 
czeka na nasti:pne 1 powiedzmy 
szczerze - czeka u dł ugo. Dlaczego 
pani tak rzadko wystepuje w Telewizji? 

- Na szczere pytanie - zcze.ra od
powiedź: Nie wlem. Po pro•tu nie 
"'-ien1. Na1~i.Y o to zap~· tać chyb.a nie 
mnie, a artyltyct:ne kierownictwo tele
wizji. Może coś wledzą na ten temat„.1 

e J ak pani, jako a ktorka w spólcu•
na , odczuwA l wi dzi problematyk<; 
l):orwidowski ego „Pierścienia wielkiej 
dam y" ? 
~. - Dt.a mnie - „Plericień" to bistoria1 
napisana przeciwko po,.;orom, zabijają
cym praw<tzi we uczuci.a ludzkie. W•pól
czesnym telewidzom przedstawiamy ją 
jako komedi~. Cbwlf.ami na\\et lekkl\ 
li.omedlę 1 dziś - niepodobna chyba 
l.nacLeJ. l'ra,.,,e każda 110.;tać Lej ko
medii nosi jakąś maskę. Sa przykład 
moja bohaterka, hrabina Maria Harris, 
demonstruje na zewna,tu pobożnoić I 
rezygnację, a w rzeczyw\1toici każdym 
odruchem I co drugim słowem przeczy 
elementarnemu po9zanowaniu bliźnich. 
Hrabia Szeliga flawi się w podróżnika 
1 ~astronoma, a w istocie najlepiej czuje 
się nie w Jeruzalem, a w o.alonie. A opanowan iu •wego n iezwykłego 1 lrud
moja wychowanica Magdalenka •ta' nego wiersza? 
rannle uwodzi hrabiego, rzekomo wy- 1 - o, tak, zwłancza biorąc pod uwa-
kcmuj141l moje a.nielskie zlecenia. gę bardzo krótki okre• próh telewlzyj -
N!kt _ tu nie jest szczery, poza nych . i ciągle jeszcze ci~żkie warunki 

aię za mąż w eh wili egzaltacji i po ' 
ubogim poetą, u którego ja wydaję I pracy w studio. 

trosze na zloś ć hrabiemu, a b~· najmniej • K to reżyseruje „Pierścień" i part-
nle E głębokich nczut, które na we) nie .nerujP pani? 
miały się uasu narodzie, a cóż dopi e- 1 Reżyseruje Andrzej Szaftalbld, a 
ro przebyć trudną dro~ę z białego s;tlo- partnuu.i14 mi: Czuław Wołłejko, jako 
nu hrabiny na. strych niedożywionei:o j hrabia Szeliga, Edmund Fettin&' j11ko 
chłopca. Malżei\stwo hrabiny Harris. \lak-Iks oraz pani Surłatów1U Jako 
:kt.órvm ko1iczy ~i' ••tuka. je•t w mo\.m ' lllagdalenka. 
Uiflcitt pięknym geste1n I tu mógłby się 
sacząć prawdziwy dramat, ale tego już 
Norwid nie napisał. 
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e Miejmy nadzieli:. te po tej premie- · 
r7 P - telewidz.owie nie będl\ zmuszeni 
czekać rok na pani nas tępn;\ rolę? 

Norwid przysporzył chyba W87.Yst- I - Oby? 
.wykonawcom niemało kłopotów w (ft) 
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