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P'O·LCtNY roz:mawia

• Dzi~ w południe w GalerU Teatralnej przy ul.
Szpi&alueJ zostanie otwarła
poiiwlęcona Pani
W7SławL
Wieczorem w łeał.ne ,.Ba·
~ela.. odbędzie się premiera wybranych seea z ..wesela.. ~ ,.Co się koma w
du.s:&7 era,. w .Panl adapła·
eJI l .rriyseriL To przypadek,
e&J' .Jakai okazJa! A mo:ie
jubileusz1
·
· Nie, n!e. jubileusz jut był.
: Nie chciałam się do nieco
pn:rzn,a~.
bo jubile-usą . po
prostu nie lubię, wydaje mi
się, że
c:zękl

•=- zamknięciem
tycia,

dzen!em do

Dzień

jakiejś

wr~cz wpro.."oa·
eme~ytury. Swój

zeftłoroezny

jubileusz obchoskromnie,· w
rronle kolegów po premierze
•.Fa-nta-~go... Teraz mogę się
przyzna~ że był4 to 30-lecie
pracy. A wystawę po prostu
zaproponov.·ało mi muzeum. I
co? Mi:lłam się nie zgodz.i~7 To
maC7.\' mogłam się n!e ztodd~.
bo nie lubię być obiektem mu·
zealn:rm. ale skoro przyszedł
na to czas. to co można zrobić? Czas jest wstrętny ł niedziłam bardzo

ubłagany.
Spekłald w •.Ba~:ałeJi•
ale
pierwszą Pani praq
rdysersk~. Teatr im. Slo·
ft•aekie~o rra a.ktualnie .,We-

+·

Jest

nie Figara"-·
·
- Tych premier bylo v.- su·
mie chyba d:idesię~ C6i, je,;
ste:n dyplomowanym reżyse
rem, ukoticzylam odpowiedni
wydzlał w szkole tcatraklej.
• Ale dawni('j reir!lero. la Pani rzad:r.id?
- To już kwestia pn.~·pad
ku. poniekąd także mojej inicjatywy i Inicjatywy ludzi,
którzy chcieli ze mną wspólpracowa~. W ogóle reż~·seruję
dośe rzadko, ponieważ w tym
!achu nie czuję s·ię najpewniej. zdaję sobie sprawę ze
swoich możliwości, wiem że
nie odkryję Amerykl· że nie
wymyjlę nic
nowego. Ale
wiem też. że mogę uob!~ ~
bre przedstawienie. szczególnie komedię. Wydaje mi się,
że czuję komedię. robię ją tak.
by widz mógł sie nią bawić,
a alttony mieli satys!akc:jęl':r.
grania. \Vyblernm sztuki dobre, z dobrymi rotaml
• Rei:rseruje Pani w ;.Ba~ałeli''. w Teatrze im. Slowaekif1:'o, a pneeiei zwb\za-

TcatN .

Włodzil\!icrz

'

na .ie11ł Pani ze Starym 'l'eałrem- Widl.ę, że nie pamięta
Pan moich · przedstawień w
Sla.rym. Ale tak się składa. że
reżyseria zawsze
wychodziła

m1 lep.klj w innym· teatrze albo wręcz. w .szkole teatrnlnej.
było
ro:.~~ue.

To co robilam w Starym

przyjmo-wane_
Myślę. ~e

no,

trochę

krępowała

sytuacja. konieczność
pracy z kolegami. na których
trudno kl".tyknąć czy dr:,-to-

.mnie

wać s!ę. .A ja mijlepiej porozumiewam się z aktorami w
konflikcie, gdy mogę krzyknąć

czy

się

:r.der.erwować.

Pou

tym zawsze miałam kompleks
wielkich reżyserów.
kł.órzy
tworzyli na tej samej scenie.
Czułam sie jak uboga krewna.
miałam
skrępowane
rc:ce,
chelałam wymyślić coli równ!e
wielkiego l może dlatego moje przedstawienia miały jakieś
słabości. A m<1że wypadały gorzej na tle innych spe-ktakli?
-W każdym .razie poza swojq
sceną ezuję się swobodniejsza.
Ale octywiście jestem aktorką Stnrego Teatru, zaś
fnkt',
że

p~w!ęcam

się

reżyserii

wynika :r. tego, że nie gram
ról, które dawal)·by mi sa.tysCakeje.
.
• Ta.k, mówlla jui P:.lnl
o tym w publlc:r.nych wysl~
pieniaeb.
- Z tym, że nie mam o lo
pretensji. Otrzymuję propo7.y•
cje, ale role jakie mialabym
zag.ra~ nic znspokajają moich
ambicji. Uwaiam, że tyle się
już nagrałam. iż publicz.nott
ma prawo OC:4Ckiwać ode mnie
c1.egoś oryginalnego.
wyjąt
kowego, a nie pań z trzeciego
czy duesiątego planu. Wiem,
że mówię okrut-nie l nieskrol'!'lnie. ale po tylu l:1tach wolę
wyreżyserówać jakiś.
średni. spektakl. niż

banalną rolę.

atru

choćby
zagra~

A od naszego te•

wymagam

czegoś

dla

siebie. Wiem. - że ten teatr
wiele dla mnie uobił, ale ja
te! oddałam mu wszystko i
uważam. że na stare lala mam
r>rawo powiedzie~. iż po r<~li
Respektowej
w "Fanaty,..rn"
chciałabym zagrać jakąś rolę
prowadz.ącą. Nawet poddałam
dyrektorowi tnką myśl, by w~·

:o;t.~wlć ..Wlz,·tc !llarszej pard"
Durrenmntta. W)•dnje mi si~
że to r<~la dla mnie.

Jurasz

•
W
Pani
:iytiu Sil dw•

ak&orskJaa
momenty.

budził
mojłt
eieuwość. . Przez eał7
Cllal
b7ła Panl zwilłzana z Kr.-

k&óre

kowem, a przeeiei przez dha..
cie lała dla wS:&)'SłkJeb prawie aktorów krakowaldeh \tkoronowaniem karier)' b)'l
"'Yjazd do Warsza"'J,
- Dla mnie róW!1iet.
~a
przeszkodzie stanął mi 6waesny dyrektor Starego Zygmunł

ale

Hubner.

Spodziewałam

li~

pewnej rolł. której w końc\&
nie do8tałam. Ponieważ był
to póczątek mojej kariery.
strasznie się obradlam. A era·
liśm.r w tym czasie ..Nie-boską komedię". w której widzialo mnie wielu ludzi teatr\1,
zdobyłam się więc na odwagę
i napisałam do Erwina Axera.
Odpisał mi natychmiast, za.
praszając do Warszawy, także
Jerzy Kreczma·r. dyrektor Teatru Polsklego ód ra:w chciał
mnie wziąć i proponował rolę.
Ale miałam jui podpisa~ umowę z Teatrem Starym, a dy·
rektor Hubner nie chciał mnie
z niej zwolnić. ·I wte~ dyrektor KreczmM odradził ml
zerwa-nie umowy, tłumacząc:.
że znws1.e już będue ula
za
mną ratalna Clpinia. Jego propozycja byla jeszcze aktualna
rok później. ale ja byłam jut
po roli w ..Pokojówkach" weszłnm w swój teatr t przepro\V<l.dl'-ka nie b•·łab:v art~·st~·c:z
nle opłacalna. Mylila~m jes7.cze
o wyjeździe z. Krnkowa w
chwili. gd~· odchodził dyre'ktor Hubner, ale byłam na t;r•
le związana :r; teatrem. i domem. że raz jeszcze uez.ygnowalam. Nie \\'!działam jut dla
siebie miejsca w nowych warunkach. Wro!:łam do końca
w ten Kra.ków, który zresd=4
nigdy mi się 7.8 to nie odwdzię
czyŁ Ale nie szkodu. To ~mie
sz.ne. nawet ż.a komunflitów nie
dosta-lam nagrody tego mla·
sla. c:hoć otn:.,..malo ilł wielu
moich kolegów. Ale teraz m~>
gę się z tego t~·l1cG cieszy~.
aczkolwiek musze: !'ię prz~·zna~.
że · różne knyże do piersi m1
pu,·pinar.o.
• Prze-cle wszystkim Jest
Pani aktorkll tcatralnlł. Pamiętam łylko
jednlł
PaDl
rolę powir.dzmy fihnowlło
w t~lewizyjnej adaplaeJ

•

runkach. Ja jestem Wodnik,
l pewien luksus
pracy. Muszę mieć możliwość
- Widzę. ie nie oglądał Pan
mojego odcinka. bodajże s iód- skupienia. przes·z kadUt mi, gdy
mego, .,Dekalogu"-· Ale rzccoś mnie boli. coli uwiera. do
c::z:ywiśc:ie, ;z:agra.lam tylko jedtego deszcz pada l jeszcze kan:a dużą rolę · filmową. w ią robić coj, czego nie z:no·
.,Dzienniku" ,Marty . Mesz.aros. szę a.! bo nie umiem. W teatrze ·
tryptyku opowiadającym o lajest inaczej. Pozn tym tl'atr
łacb stalinowskich na
Wę
wymaga innych środków aktorskich. . Jcs·t cm osobą eks~nech. Pien.·sza czc;ść filmu
dosta.Ja nawet Srebrmi Pulń'ię · presyjną. taką mnm naturę. i
w Cannes.
·
tn właśnie motna świrtnie
+ Ale lllacJ.ef:'O tylko jl"d- wykorzystać na scenie. Jestem
ftlłT Cs)' po pros&u Pani nie
w~· razista. publiczno~ć rozudaeiala, CZ)' też nit' oh·z~·nJy "m!e. co che~ powiedzieć, a vr
wała Pani propoz~·e,ii?
filmie musz.~; straszn:e nad sobą panowuć. ·
- Ows7.em. proponowano mi
role, ale te prCipozycje nie b~·
• K il ka micsięe)' tcma
mówiła J•ani o swym pomył:r porywa.J<1ce.
A pozn tym
śle prywatn~go, objazdOWl'·
nie odpowiada mi styl pracy
~tn. dwuosuLowl'go te-atru.
w filmie. Po raz pier\\'s:L::
Kiedy prl"micra'!
spróbowalam zagrać w Cilm!c
- Pom)·slów ~o ja mam dujeszc1.e nól początku karler~·.
żo. tyle. że nie nada ją się d()
Ale film był nlenajlepsz.~·. rorcali:z:acjL Także l tego, na.
la - drugoplnnowa rówktóry wpadliśmy wspólnie x
nic-t. do tego ko~7.marne wurun.kl pracy. Wtedy stwierdzi- Janem Nowicltlm, nie zrealizuję. A zrt>sz.tn. może zrenlizu i~!
łam. łe to robota nie dla m.'nie.
Film kręci się po ka\lL'a)ecz.lm . Nie wiem. Na razie znrzuciWim~· te pl:in~·. Przeszlo nam.
wlaściwie to improwiz.."'cja reali-Lownna w okropn~·ch wakrdem~· m
spek&altłu

.:L. bil."l:'il"m

bit!l:iem dni".

łat,

:r

lubię w~·godę

