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Nazwisko
Nin:9 Andrycz zostało
już
wpisane do najświet
niejszycb kart
polskiego
aktorstwa. Pamiętamy jej
wspaniałe kreacje teatralne, telewizyjne,
radiowe.
Ostatnio aktorka przyporo
niala się widowni telewizyjnej
w
iDleresuJaeym
prog1·amie „Pamietnik zza
kulis''· W rodzimym Teatrze Polskim gra tytułową
rolę w sztuce
B. Shawa
„Proft>sja
pani
War::en"
(W grudniu minionego roku odbyło sie setne przedstawienie).
W warszawskim teatrze .• Stara Prochownia" prezentuje spektaki .,Nina Am1rycz przedstawia siebie
nieznana".
W nowym filmie Krzysztofa Zanussiego „Kontrakt"
gra rolę
Olgi Aleksandrow. Dużo pracuje i będzie jeszcze \\>iele okazji
do spotkań ze świetna aktorka.

Nina Andrycz:

w)edzie Aniel!'ia Dulska (gra jest Dulska. niestety~ weiąz
na oJ:rnlo 200 raz) 1) i do pe- obecna w naszym życiu.
wnego stopnia Kittv Warren
łi
i;>uża semacja był nieze znanei szttll{' Shawa. Jak
~~
pan widzi - f'ie soosób oo- dawny pani występ w tea>!~
trze „Stara Prochownia"
w
równać tych ról ze sobą. artl
~"
nawet wybrać tej najmilszej wieczone poetvckim pod intrygu.iącym
tvtułem
.. Nina
sercu .
~~
Andrycz przl'dstawia siebie
W
tym
zestawie
znalałf
nieznaną", Czvtałr.m
wielce
zła sic: rola wyjatkowa. An:f.~
pochlebna reet"nzję Jerzego
drycz
jako
odpv<'hajace
stral~
szyc'!ło. drapieżne
I pewne Za!l'órskiego, w której poró~
swego.
czyli
Dulska
- sym- wnywał pani wiersze z poe~
zja Gałczyńskiego, Kiedv zda
bol
kołtuństwa
""
sztuce
G.
t
iyła pani napisać
te wier~
Zapołslciej. Ta rola wyma!l"asze?
Przede wszystkim jesł la ód Pani rhyba niemałej
Och. wie pan,
w tak
pani aktorka teatralna o o- odwagi?
gromnym dorobku. składająO tak! - Podejrzewam zwanym międzyczasie. kryjąc
i chowając
cym sie z najwspanialszych · nawet (dziś już można się do przed bliskimi
ról literatury dramatycznej. tego prz\Znać) że moja obec teksty do szuflady, Teatr nie
Którą z nich nazywa
pani na dyrekcja miała cichą na- 1nosi poważnych rywali . Doi:yciowa I najbliższa?"
dzieję, iż ja z tego
zadania piero teraz. kiedy wiernie od- Najbliższej , roli
n1e wybrnę... Nawet moja pracowałam na scenie 45 lat,
0
dziwo - nie mam. Mój dorobek, istotnie spory, można ·
by podzielić na poszczególne
grupy, obcjmuJą.ce różnorodną
tematykę, A zatem· w rodz.inie „ról królewskich" (a było ich bez liku!) krytycy naj
matka !'!ie poszła na premie- mogę już za{'za~ wvjmować
wyżej oceniali
Marię Stuart
z dramatu Słowackiego i Elż rę. bo się bala Ą jednak p0 Wiersze z szuflady.
Czy ujrzymy · je w dru. bietę de Valois w .,Don Car- premierze posypały się prolosie". To nie znaczy. że ja pozvcje wystepów gościnnych, ku?
właśnie z tą r.Qlą
Wcielając
Mam na<izieję,„ O ile
csobiście nie kochałam Kleopatry, mądrej władczyni Egi- się w Dulską musiałam na- ·papier przydzielą„.
Pojawienie ·Się pani w
ptu lub... Maryny Mniszech. uczyć się wielu rzeczy. Np,
filmie
Krzysztofa
carycy Wszechrosji in spe. mówić brzydkim ełosem. czy- nowym
W rodz.inie „szlachetnych kur li drzeć się. ruszać się w spo Zanussiego „Kontrakt" wzbu
tyzan" najwkksze powodze- sób często ordynarny, w o- dziło powszechne zainteresonie u publiczności miała pię góle zatracić własna osobo- wanie. jako że nł było okakna ·lady M1lford (na zdję wość na rzecz t~go wo1u1ące zji do filmowych spotkań
ciu) z „Intrvgi
i
miłości"
Co zadec. owało
go 'OOtwora iakim była
(granej
318
razy!). A
z
.lwic salonowych" chyba
Izabella Łęcka.
W
grupie
„heroin dram.a tycznych"
wzruszeniem
wspominam
Szimenę z „Cyda". „Marianitę" Lorki, z której fragment
gram do dziś na koncertach.
Po heroinach - z ról komediowych
najbardziej
sobie Hrabine z „Psa ogrodnika". dzięki której zetknę
łam się z reżvserem tej miary co Konrad Swinarski. Z
upł~· wem czasu dolączv!y role o m0cnym
zabarwieniu
.charakterystycrnym, ~ Tu prym
f~
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ulu 1one1 ro Ii
przyjęciu prze-z
panią
roli
Olgi Aleksandrow
w „Kontrakcie"?
- Życzenie par.a ·Zanussiego, abym tę małą 'rolę zagrała, było połączone z pewną obietnicą. że po małej roli może p~yjść duża ... I duża
rola już przyszła. ale na ratie we wrocławskiej telewizji, w sztuce pt. „Mgła".
- Nad czym pani pracuje
w teatrze?

Dyrekcja wybrała
mnie sztukę węgierskiego a
tora pt. „Karnawał". Jest
historia
wielkiej
aktor
współczesnej, którą złe ukł
dy społeczne
i ' źli lud
przedwcześnie
spychają
margines żvcia

·- Czekamy więc
nowe role.
Rozmawiał:

BOHDAN GADOMS]'
Fot. F. MYSZKOW~e

