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"1~:~:ac~s~:!~~go ! W telemizji 

Nina Andrycz 
w dramacie Ostrowskiego 
w telewizji 

, W poniedziałek, li lutego wystąpi 
w ~rea trze 'l'elelvizji znakom1l.a 
aktorka Nina Andrycz. Odtworzy ona 
postać Larysy w znanym dramacie 
Ostrowskiego „Bez posagu". w 
Z\\i~zku z tym zwróclliimy się w 
ezas1e próby generalnej w studio 
z tradycyjnym pytaniem: Czy po· 
doba się jej nowe wcielenie? 

Dziennikarze z reguły pytają - I to 
Jest zrozumiałe, czy aktorce podoba 
się a~tu~J~i!' grana przez nią rola. 

Otóz, Jesh chodzi o politać Larysy 
podoba . mi się chyba najbardziej jej 
„czekanie na miłość", tartiwe i uparte 
~bre"'. _wszystkim niesprzyjającym oko
l!czno~c1om. Podoba mi się również nie
!•C•~nie się .Larysy z opinią obłudników 
• meuJegarue tyranii pieniądza. Są to 
chyba cechy charakteru, które doskona. 

(DOKOŃCZENIE NA STR. %) 

(DOKO~CZENIE ZE STR. 1) 

le zrozumie współczesny widz. 
miut w odróżnieniu od I. arysy, 
- po tragedii uczuciowej, n•e 

Na to· 
ja np . 
chcia-

!abym umrzeć, •bo mimo bólu jestem 
bardzo ciekawa tycia. 

- A jak się układa współpraca 
s l\\ 6reą widowiska, Jer:r:)'m Ant· 
czaki~m7 

- Bardzo zgodnie I harmonijnie, bo 
w wielu wypadkach mamy jednakowy 
punkt widzenia. Na razie w trakcie 
końcowych prób Jeszc7,e „ walcz'" 
crarnj.·:q1i machinami kamer. z jli\_k~ś 
„dolką" I „wędką" (ciągle d:r:ii słysza
łam : „Chwytaj panią Andrycz "' ędką"), 
no I oczywiście z własną tremą. · 

- Czy można jut sapowiedziet 
pani wielbicielom Jej następną rol• 
w TV? 

- Kierownictwo literackie telewizji 
przewiduj~ „Rosmersbolm0 Ibsena, ze 
mną w roli Rebeki, ale nie wiadomo, 
czy nie ulel'nę na.Q1.owom widzów, do
pomi na.iących 5ię przede wszystkim o 
moją rolę komediową. Publiczność ma 
swoje ~vłasne roznnanie I postulaty, 
które cnsem warto waiąć pod uwal'ę· 

. - Miejmy więc n,adzięj~ • . , te po 
dramatycznej roll Larysy, zobaczymy 
Panią na mał)•m ekranie pogodną, 
uśmiechniętą. · (eb) 


