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Ostatnio coraz częAciej występuje
Panł
jako reżyser. · Po
vrzedstawieniu "D_woje na hustllwce" zainscenizowala Pani ,,DUeń
doorv ł do widzenia" Fugarda.
Interesują Panią, jak widać, sztuki
kameralne, psychologiczne.
-

Próbuję reżyserować bardzleJ
powodu szukania możliwości
szersźe'j wypowiedzi,
zainteresowania aktorem jako partnerem,
czy w końcu samą literatfrrą nit z pofr~eby narzurenia swojej
wizji inscenizacyjnej_ czy eksperymentowania w dziedzinie formy.
Dtatego wybieram .sztuki małe,
~ameralne,
gdzie jako reżyser
wspieram się swym doświadcze
niem aktorskim. Interesuje mnie
przede wszystkim człowiek i j~o
problematyka. Jego dwoistość. Jednym słowem człowiek od str~y
doświadczania siebie,
odkrywania
swego człowieczeństwa w różnyeh
sytuacjach życiowych. w swoich
stresacq i klęskach. Lubię tropić

-

z

.ukryte motYWY lud~lj:iego postępo·
wania.
-

Jakie

są skutkł

życiu?

tego w

Niedobre. Doszłam do tego,
stale analizuię siebie, a to
przeszkadza żyć,
-

że

-

W sztuce cht~ba pomaga?

-

I tak, i nie.

zl!lytnlo
własne

Postać

widzę

poprzez siebie, poprzez
emoeje i odczucia.

- To jest również silą tworzo·
nych przez Panią postaci. Sq one
bardzo sugestywne, prawdziwe, a
. przy tyrn każda ·jest tu.pelnie inna.
Nie można porównać Miriame w
"Scenerii zimowej" z Joasem w
"Sędziach'', Orciem w "Ntebo3kLe;",
Altsan w 'łMilości t gniewie", Mlo·
dą w ..~lqtwie", Katarzyną w "Prf•
skromieniu zlośnicy", dziewczyną
i koiHetą te "Dziadach". czy wreszcie pamiętną niemą rolą córki w
telewizyjnej .,Matce Courage".

- Ktoś podzielil aktorów na
tvch, którzy grają za każdym ra·
zcm inną postać i tych, którzu
zawsze grnją samych siebie. Pant
rl.ale.iy do teJ pierws~ej -grup!)?
- Tak, gdy wkła-dam nowy ko·
stium - staję się jakbY' innym
człowiekiem. Ale to nie jest wkła·
danie coraz to innych masek, Fecz
obnażanie
siebie, przekazywanie
wierzowi pod tą nową postacią
S':\'~h najbard'Liej osobistych, naj~
}ntyn}n,iej~zych

przeżyć,

uczuć

i

doświadczeń.

- Chce sfę Pant wyrwać
subiektywizm u?

bą

z

tego

Reżyseria

jest dla mnie pr6·
obiektywizacji
k.r~owanego

świata.

-

Dlatego wybrala Pani sztukę

Fug,rda, że zawiera ona wnikriwą
a;1alizę postaw Ludzkich? '

- Tak f to w kryty-cznym momencie tycia. Ta sztuka dot~y
spraw ostatecznych, szukani-a senśu, sposobu, celu istnienia. Mówi
o przegranej bohaterów - a mnie
przegrana s~ególnie pasjonuje
jej przyczyny i skutki.
-

Co Pani zdaniem rodzi prze-

graną

bohaterów w sztuce Fugar-

da?
l

- To, że bohaterowie nie zbudowali swego lycia na uczuciu.
- W la~,. te ten dramat pobrzmiewa Beckettowskim i Pinterowskim pesvmizmem.

nad tą
postawy bohaterów - doszłam do wniosku, że
icb przegrana l nieszczęście -*Yni·
kają z egoizmu i
nienawiści do
świata, czyli że spełnienia i s.1AZęg.
cia należy szukać w dawaniu siebie innym. Dla mnie to jest kon~uzj'a optymistyczna. Sztuka Fu~
-

Tak,

sztuką,

ale

pracują<:

analizując

moim .zdaniem - to
rzecz o zafałszowaniu.
Wszyscy jesteśmy w jakimś sen:.
sie zafałszowani. Wstyd być prostodusznym - więc maską cynizmu, złośliwOścią J;>okrywamy nasze ·szlachetne pobudki. Tak jest z
boha~erką s-ztuki, liester, w przeciwieństWie do jej brata, Johnego.
który z kolei pozorami dobroci
zasłania tylll:o własną słabość 1
garda

również

kompletną Pw;tkę uc:zuciową.

- W bydgoskim spektaklu jest
on raczej sympatycznym ł dob-rym
czlowiekiem.

- Jurek Radziwilowic:z, który
w naszym przeclstawieniu gra
Johnlego interpretuje ao inaczeJ.
Nad anal~ tej aztuki spędziliśmy
3 miesiące. Włożyliśmy w nią całą
umiejętność- przejętą od Konrada
Swi.narskiego. Bo ten rod2aj ana- •
lizy jest jego dziełem. To on nas
uczył

badać

stępowanie

l

człowieka,
reakcję

jego pood strony u-

krytych intencji, interesów, kom- jednym słowem motywów, częstokroć skrywanych nawet przed samym sobą, które rzutują na postawę
wobec świata i
ludzi.

pl(~ksl>w

-

Niedawno
zrobila
Panf
Jako pedagog na xrakowskiej uczelni wybrala. Pant
również drogę naukow~? ·

adiunkturę.

- Nie, raezej dydaktyczną. J?o
prostu • ja~ praktyk pragnę przekazać pewien
zasób umiejętności
technicznych, który chyba mam,
a tak.że
rozbudzić, zapalić i
przez to etworzyć mokh wycho~
wanków. "Dać im z siebie jaj{ naj·
więcej.

jedńym z wywiadów poPani sprawe adeptów że zwłaszcza kobiety · zbyt późno
opuszczają szkolę aktorską. W ten
spoaób umyka im wiele ról. Jaka

-

W

ruszyła

jest M
nieć

to rada? Czy powinny istśrednie
szkoły aktor-

może

skie?

-

Na to trzeba by zmiany casystemu st.kolnietwa artystycznego. Może raczej należałoby przy
teatrach tworzyć rodzaj studi-um
czy
nazwijmy to
aktorskiegO',
prośdej
kółka ·
dramatycznego,
gdzie zdOlna młodzież jak najwcześniej mogłaby zetknąć się z_e
sceną, sprawdzić siebie.

łego

nić

Czy tej roli nie móglby speł
ruch amatorski?

Ale kiero,w any prz~ fachowtt
teatru. Ja właśnie
zetknęłam się
z takim kółKiem,
gdy chodziłam do nkoły średniej.
Prowadz,ił je aktor Jan Niwiński.
Odbywaliśmy .próby przed publi<:Znością, a Niwiński miał w sobie
tyle niekłamanej miloki do sztuki, że potrafił nas zapalić. To zaciążyło na moim .stosunku do zawodu.
-

siłę, człowieka

-

chęć

'Czym jest w istocie ta
na scenie?

spełnienia się

- Sposobem znalezienia drogi
do ludzi. Bo sztuka jest w moim
odcz;uciu znajdywaniem więzi mię·
dzy ludtrni.

- Przy takim podejściu do sztu. ki, konkurencja zdaje się sprawą
nieistotną. Jeśli ma się do spelnienia taką - nazwijmy to z braku
innego slowił - misję.

Nie używajmy tak wielkich
Ale z tą konkurencją ma
pani rację. Chociaż ni~ od razu
udało mi się to osiągnąć. Na początku byłam o karolł rolę nie-ludzko zazdros.ria. Wówczas bardziej chodziło mi o pokazanie
&l.ebie.
-

słów.

- To cecha młodych
bardzo naturalna.

-

aktorów

Być może.

Ale z czasem wytego całkowicie. Dziś
nie odezuwam radości, gdy ,.konkurencji" się nie powiedzie, a cieszę się, gdy moim kolegom coś· się
uda, gdy widzę przejaw prawdziwej sztuki. Jestem S7iCZęśliwa, · gdy
mnie jako widza w · teatrze coś
po~zy, wzbogaci mój świat wewnętrzny. Nie chodzi tu o fałszy
wą
skromność:
mam pocz1J<:ie
własnej
wartości, tego, do czego
zbyłam

się

doszłam.

- SzczeJ-ość jest przez czytelni·
ka pilnie poszukiwana.

-

Może

ma pani

rację.

Ludzie
tego, co gram na scenie
we
mnie samej prywatnie jako w
człowit?ku~ I tak to )u.ż chyba pozostanie: nie umiem oddzielić sztuki i życia.
chcą potwierdzić prawdziwość
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