.str.
!INA
AND
RYCZ - czoło
wa artystka sce
ny
polskiej,
dwukrotnie od:z:naczona Sztan
darem f!'1·acy, Medalem za
Zasługi
dla Warszawy i
wieloma innymi odznaczeniami, zeszłoroczna laureatka nagrody ministra kultu
ry l sztuki zjechala do Gorzowa. Zobaczymy ją w
słynnej roli pan.i
Dulskiej
przeniesionej z inscenizacji
w
warszawskim Teatrze
Polskim,
dopasowanej
W$zakże
do scenografii i
warunków sceny gorzowskiej. W związku z tym pa
ni ' Niria mówi:
·
· - Jestem pełna respektu
i sympatii dla moich kolegów z teatru w Gorzowie.
Jestem tu po raz pierwszy
i mam możność stwierdzić,
w jak naprawdę niełatwych
warunkach żyją i pracu ja
moi koledzy w terenie.
l - O Pani roli istnieje ca
la literat.ura. Co by Pani
chciała dodać od ~iebie?
- No cóż„. Po 160 przed
stawieniach widzę, jak w
dalszym ciągu aktualna jest
„dulszczyzna" i jaki oddźwięk budzi t'> na w,i dow
ni. A ponieważ ja osobiśc i e
nienawid zę kołtuństwa, ob ł u d y , tyranii i skąpstwa, "s
karżam i ośm ieszam swoją Anielc i ę Dulską z rosną
cym chyba przekonaniem.
Ciekawa jestem,
jak ~o
przyjmie' publiczność w Go
rzowie.
- Jaide s~ Pani spodzie
wania związane 1 występa
mi w Gorzowie?
- Z jednej strony myślę, nowego środowiska, ćwicze
.:t.e będzie to przygoda te- n ie się w improwizacji, któ
rych wymagają zawszę noatralna dla mnie, z d r ug iej
- poznanie nowych ludzi, we warunki. Dyrektor Mi

Dziś

s

zapragnęłam jakiejś z:mia~
ny, choćby na krótko.

premiera

Z udziałem Niny Andrycz

- Tradycją teatru są zre
sztą gościnne występy wiel
kich gwiazd w terenie. Dlaczego ta tradycja jakby za
nika?
·
- Chbćby dla tej prostej
przyczyny, że po to, aby
móc dotrzymać terminu w
Gorzowie, musiałam - na
przykład zrezygnować z
roli w TV. Czyli straciłam
występ dla kilku milionów
wi dzów!
- Zdumiewa mnie Pani...
- Jest to po prostu etyka zawodowa. Dałam słowo.
Musiałam
dotrz ymać . „Bo
taki e są moje ob yczaje".
Premiera „Moralność pani Dulskiej" ·z udziałem Ni
ny Andrycz odbędzie się
dziś, we wtorek 25 kwietnia o godzinie 18.00. Wraz
z nią w spektaklu w reży
serii Stefanii Domańskiej i
scenografii Antoniego Leona Barańskiego wystąp i ą:
Wiesław Wołoszyński, Bohdan Mikuć, Maciej Reszczyński, Anna Zapaśnik , Jo
!anta Wolniak, Izabella Nie
wiarowska - Woloszyńska.,
Izabella Bilska, Eleonora.
Walłner, Karolina Satanga. " '
Nina Andrycz wy stępować ·
będzie na scenie Teatru im.
.Juliusza o~terwy do końca
kwi etnia. Potem rolę pa:-ii
Dulskiej grać będz i e Alek·
sanclra Grzędzianka - Ch.tmiec.
(d-k)

kuć zaproponował
stęp właśnie w tym

mi wymomen
c ie, kiedy znudzona ustabilizo;vanym życiem stolicy,

Na zdjęc.i u: Nina Andrycz podczas prób „Moralno ści pani Dulskiej" w Te ...
atrze im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie.
Fot.

