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Jako ledune nastoletnia Ofelia,
a potem Solange w...„Lecie w Nohant" Iwaszkiewicza, zachwycata podczas swego pierwszego
wileńskiego
sezonu teatralnego
rzadko spotykaną rangą rozkwitającego taletttu. W przyszłym roku od 3ej debiutu minie jubileuszowe 50 lat. ;
W tym czasie wcielala się w
dziesiątki
postaci scenicznych.
Kreowala role, o których otrzymaniu (choćby jednej z nich)
marzą aktorki latami. Byla m. in.
Regdną w Królu Lirze, Violettą
w Kordianie, Joanną w Nocy Li·
stopadowej, Szimeną w Cydzie,
Kasandrą w Orestei, L abelą Łe
(Dokończenie

na

w adaptacji Lalki, Swiętq
Joanną i Panią Warren w sztu-

kach Shawa i Marią Stuart w
dramacie Slowackiego, Elżbietą
Valois w Don Carlosie Schillera,
Lady Makbet, Balladyną, Damą
Kameliową, Panią Bovary, Anną
KaTeniną. . i Panią Dulską.
Ale olbrzymiego dorobku Niny
Andrycz nie mierzy się przecie:i:
suchym wymienianiem ról z imponującego
repertuaru. Lepiej
uświadamiać sobie, że reżyserzy
powierzając jej kolejnę, trudne
zadania aktorski~,. daw~li.f dowó~
uznania
dla 3e3 umie3ętności.
Chcieli, żeby uświetniala swoją
grą, swoją niezwyklą os?b~wością
realizowane _przel!lstawiema. Le·
piej czytać stare i nowsze recenzje sztuk, w których brata udzial,
rozważać kaskadę slów podziwu
nawet najbardziej wybrednycli.
(jak np. Słonimski) ' krytyków;
wyszukanych komplementów
i
Tzeczowych, a przecież pelnuch
aprobaty ocen.
·
.
Chwalono jej bogaty w środki
wyrazu warsztat i wdzięk, jakim
zwykł.a oodar!'Ć grcme pos•acie.
Podziwiano dynamiczną osobowość i. staranność. Analizou:ano
perfekcyjną umiejętność różnico

wania stanów psychicznych bohaterek i kunszt modulowania glo·
su. Zastanawiano się nad jednoczesną lekkością i żywiolowościti
jej bycia '~a scenie.
Charakter i uroda predestvn.owaly ' ją zuwsze do ról wielkich
heroin. K. Adwentowicz pisal:
„Nina Ancir1,1czi to ktoś wielkodworski, wielkbpański, ktoś
z
sali tronowej; zaraz i .paziowie, i
rycerze, i damy dworu, i duenie.
Natura obd'lrzyła ją pieknem, a.
muzy talentem". A sama artystka
stwierdza: „Moje córki· sceniczne
to gwaltownice. One wiedzą cz.:·
go chcą i na ogół tak mocno chcą,
:i:e aż usiłują narzucić swoją wolę ludziom i okolicznościom ( ... )
Nigdy
ży<'iu nie gralam kobie·
ty-echa, kobiety-bluszczu. kobiety-marionetki, kobiety-głuptasa.
Wieczór z Nina Andrycz. który
odbęd zie sie w Sróclmicjskim 0§ródku Kult'!!.ry (Mikołajska 2), 15
grudnia o godz. 18 to niecodzienna t niebanalna okazja ooznani11
tej wybitnej (a dla mlodego po·
kolenią wręcz ie.gendarn~j) art.ystki, która opowie o sobi€ m. in.
wlasnymi wierszami.
DORorA KRZYWICKA
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