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D
oskonała dykcja, nie- młodością, filozoficzne roz-

skazitelne „ł" tylnoję- myślania nad tu i teraz. Wraż.-

zykowe, tak różny od współ- liwa i zagłębiona w metafizycz-

czesnego sposób posługi- nym poszukiwaniu prawdy o 
wania się językiem , sztuka życiu Nina Andrycz promuje 

mimiki i gestu dopracowana swój tom bardziej rzeczowo 
w najmniejszych szczegółach, niż filozoficznie. W czarnej 

warsztat aktorski do peńek- aksamitnej sukni z dekoltem, 

cji opanowany. Taka jest Ni- wesoła, dowcipna, rozluźnio

na Andrycz od sześćdziesię- na, rozbawia towarzystwo, 

ciu lat na scenie. Była Marią czaruje słuchaczy, a jednocze

Stuart, Chimeną, carycą Ka- śnie , jak przystało na nowe 

tarzyną. Niektórzy chodzą czasy, doskonale reklamuje 

do teatru „na Andrycz", na swój produkt. O swoich wier-

aktorstwo i teatr, którego szach mówi, że nie ma w nich 

j uż nie ma. Zupełnie nowe, stylu życia charakterystycz-

nie pokryte scenicznym ma- nego dla naszej cywilizacji 

kijażem oblicze odsłania pa- konsumpcyjnej, czyli za Miło-

ni Nina w swoich książkach i szem. „papu, kaku, lulu". W 

wierszach. najnowszych utworach nie 

W najnowszym tomiku Wa- ma nic o seksie, „nie żebym 

kacje w listopadzie dominuje nie wiedziała, co to jest" za

wątek przemijania, zadumy strzega. Równocześnie ze 

nad losem i sensem życia . swadą prezentuje swoisty 

Żal za utraconym rajem dzie- manifest femin istyczny, de-

lll•••c•i?:iillllf?łt•a•, za••ch•m-u•rn•ą,;_i _d_u_rn_ą:..__kl_arując, że kobieta twórcza, 
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Nina Andrycs dowclpnlo 
I •• swadą prosontowała 
sw61 nalnowssy to•lk 
poosll. 

artystka, aktorka, poetka, 

pisarka swobodnie może 

obejść się bez męża, kochan
ka, bez luksusowej limuzy

ny i wakacji na Francuskiej 

Riwierze. Jedno bez czego 
żyć nie może to publiczność . 

Tej pani Ninie nigdy nie bra

kuje. - A ACHMATOW/cy 


