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nt1ch na scenie konfliktów i preCtJzt1jna kompoZf1Cja.
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nazt1wa się ka-

rierq artyatt1cznq, rozpoczęła już w szkole dramat11cznej. Na pierw-
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Oto osobowo.łć aktorska cz11ste; krwi. Rozległa

skala

pięknego

glo-

ek8pre1ji, uroda
i temperament sceniczny

su,

siła

pred11sponu;q. artt1stkę do
wielkiego
repertuaru.
Szuka

więc

ról kobiet
o wiel-

nieprzeciętnt1ch,

l'OI.

Doru•

kich namiętno.łciach, r!>"
zumiejqcych, co ambicja,
walka o wladzę CZfl miłość, narzitcanie własne;
woli. WsZ11stkie jej role
cechuje bogactwo emocj~lne, głęboko priemt1.łlana treść Odtwarza-

az11m roku I>IST 17-letnia dziewcz11na zdobtJwa
pierwszą nagrodę w konkursie na najlepiej powiedziany wiersz współ
czesny, ZtDtJciężajqc trZt/
wspólzawodniczqce roczniki. W jury bt/l nie btJle
ktq; Stj!fan Jaracz, Juliusz Oaterwa i Aleksander Zelwerowicz.

Papis azkolny w roli
Salome Wilde'a na deskach Teatru Polskiego

przynosi

Andrvczównie

pierwaze piękne recenzje
i engagement Arnolda
Sz11fmana do tegoż teatru. Aż do dziś dnia pozostała wiernci tej 1cenie;
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kazał wielostronność
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talentu.

jej

młodego

Rudowłosa Księ

żniczka

Regana, okrutna
córka króla Leara (w
reż. L . Schillera z Józefem Węgrzynem jako
Learem) rozpocZ11na korowód jej scenicznt1ch
bohaterek. Następnie pełna kobiecości Violetta w
„Kordianie" (reż. Schillera) i pierwsz11 duzv

sukces - ur0cza Tonn11
w „TeS&ie" Giraudoux;
rzecz idzie 250 rCJZfl.
Wreszcie - nłezapomnill- - na, prawdziwa kreacja
aktorska:
Solanoe
w
„Lecie w Nohant" (obok
Marii PrZ11btJlko-Potockiej) prZflMli Ninie An-

drvcz
r(}zgłos.

wła1n11

szeroką
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tu odnajduje

st11l: sobie ftllko
właściwe intonacje glo-

sqwe, .tpq.!6b narzucania

szereg świetnych posta- żujących calą istotę, poci: tragiczna Kassandra kazuje pasję kobiet, ich
w „Orestei", Ryngala w
• Następne
pamiętne
slabości,
upadki i silę
„Zakonie Krzyżow11m",
kreafje artystiki to poeducha. Jest popularna urzekająca Szimena
w
t11cka Alexa~rine, kobez rabatów. Na przed„Cydzie"
(z
występami
chanka Pus.zkina w „Mastcvwienia ludlzi.e ,wQ;lq
gościnnymi w Poznaniu).
skaradzie" Iwaszkiewiniezawodnie, choćby inny
La belle Nathalie w „Ocza i zmyslowa, zagadstyl gry i reżyserii barstatnich dniach" BulhakOwa Księż11.a Lowioka
dziej im odpowiadał:
kowa. Osobne miejsce
w „Nocy Listopadowej".
Ostatnią dużą rolą Ninależy
się
takim praKoronuje przedwojenną
com artystycznym, jak ny Andrycz jest „Maria
dzialalność rola LukreStuart" Słowackiego, kt6.:
ludzka Lady M!lford w
c;i Borgia w reżysero „Intrydze
i
milości"
rej jubileuszowe przedwanej przez Węgierkę (również grana . na wystawienie
obchodzono
sztuce „Cezar i
czlostępach
w
Poznaniu), niedawno z okazji Roku
wiek", z · Kazimie?'.iem piękna Izabella l..ęcka w
Slowackiego.
Junoszą-Stępowskim ja„Lalce" (zagrana także
Nowym
rozdzialem
ko partnerem. Do wfl_bu-· w ZSRR podczas tournee
twórczości
artystycznej
chu wojny tylko c:Zterv teatru) i wreszcie bun- .
Niny Andrycz okazaly
św.
Joanna
lata bl/la Andr.ticŻ6tona . townicza
się jej role telewizyjne:
na scenie i tyle przecież · Shawa.
wzruszająca Dama Kaw tym czasie potTafila.
We wszystkich tych
meliowa i żyjąca złudze
zrobić i zdóbl/ć.
rolach (w każdej inaczej)
niami Emma Bovary. Na
aktorka broni praw swo- jej nową, ciekawą rolę
Po wojnie w tym saw filmie polskim wim11m Teatrze Polskim ich kobiecych postaci do
downia nie. będzie · pokontynuuje swą scenicz- wielkich uczuć, do miło
ści czy nienawiści, anga.ną karierę.
Daje nam
dobno czekać dl,ugo.
ps11chicznegb klimatu.
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