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Przed premierą ,.Poskromlenla złośnicy'' w Teatrze Kameralnym z 
ieiyseraml.,łNHĄ POLONV l JÓZEFEM OPAlSKIM rozmawia Joanna 
~HOJKA ' 

- Przymlije sl9 Pan~ ie jest Sc· 
kułlllcą?! 

AP.: Niestety, znowu robię prlCd
sl;jwicoie o sobie. Bardzo to lubicr. 

- DlaC'.tegO wybitna llktorlul nie staram się myśleć o catoociowej Ale nie Jestem sekutniC\, tylko zl~-
~hce rownle:l rdyserowoć? wizji spektai-Ju. Widocznie jest to in- nicą. 1rzymajmy si'c( tłumaczenia 

Anna Polony: Może ŻUk odpowie stynktowne, podśoviadome. Zac:z.y~ Slomcqńskiego. Jestem mu wierna, 
rl8 !O pytanie. la nie betder oryginalna. nam się reżyserowi wt.tącać - a kto bo przekład ten powstał na moje z.a-. 

Józef Opalski: M~lę, że stało się to lubi?! mówienie, kiedy pa.ygotowywłlłam 
Lak, ponieważ Anna Polony ... · - Czyżby konOlkty pojaw By się przedstawienie w szkole. . 

AP.: ... przcżywa kryzys aktorstwa. dopiero razem z Parił doświadczc- - PoroDDawtaUmy o Sz.ekspln.c 
Ojej, powiedz to. Ja przede-l nie niem rciysersldm? komediowym. Spcldąkle K.onfll!U 
masę. AP.: Wcześniej spierałam się z re- Swlnarsldeao, w kłórych bn&ha Pa· 

J.O.: My,lę. te AMa P:>lony dla- tyserami, kiedy próbowali narzucić DJ uchlał, odkrywały w tych te-
tego poszła na reżyserię, ponieważ mi swoją wizję roli, ~dali obcych dla kstllch Ich dcom• stronę, jud ~-
chciała zostać moją studenik\ To był mnie środków wyrazu, iMego mod~ C2JłC} ~~ 1pod komcdlow<;j f>Owlo-
glówny pciwód. · lu akl'!~twa. Miałam lakie kontlil..1y Id. Swlnarsld poluwd •wiat okru-

AP.: (śmiech) Fajne to! z Jerzym Jarockim - moja t!Docjo- deństwa, penrer"V~ m.· 
J .0.: la zresztą bałem się jej jialc: na l na gra nie pasowała do Jego chłod- · AP.: Swiomki najpierw zrolił .,sen 

diabełświ~nej wody. Takjak wszy· nego, zrodzonego z intelelctuaJnych ooi:y letnieJ", a pot.Cm ·~Wszysdco do-
sq- k:ollllsja była bardzjej zestreso- spei.."Ulacji teaCru. · brt; oo si42 oolrl.c kończy'". Te ct.vie re-
wana nit ona. 1 - Juk ukhadała slo( Panl alizacje na pewno wydsrttf ogumne 

AP.: No, ja też byłam w: wielkim współprac:u z Jerzym Grago~ . piętno oa·JDJim rozumieaiu komedii 
stresie. · ·, . . wskJru? Czy udaJo sł~f powleśd~ Szekspira. Uważam jedniak. i~ ~ 

J.O.: M~ę. że Hani w pcvmym.mo- Panl osobowość w rolach :rreduko- skromialie zło.Wcy" jcsł mnit:j garz-
meode przestało wystafQl!ć patr.zenio wanych do ld1ku kwesW, tnkłowa- · · kie. To 11110~ Wt:iOia komt~a. 
tylko z akJors.kiej stronY- budowanie nycbjakosygnuł, znakrozpomuw- - W tej weso~J farsie ni•!JlC_lkol 
roli bez wpływu na kono:pgl( pr.t.cdsta- ay, c:ytltt? J'-~nuk bnatulnosc pnalllKOilł~lów._ 
wicnia. Wiele razy.. payjmowała Al~: Teatr Grlegorlewskicgo, A.P.: <A2ywiście, Jest tam l..il~ 
funkcję · as)'litenla rd.ysera, tak na·. wbccw pozoro~. jest emocjonalny. momentów zupdnie rue do ~micdau. 
prawdę zawsze ją to interesowalo. l J.O.: Ocz)'Wlśae. lwtk szulca za- Nie zdradzajmy jednak wszystkiego. 
chociaż na egzamin wstępny IIz.eba ją wsze najlepszych aktorów, poniewai · J.O.: Swina~ki pokazał nam, te w 
było wnosić, bo nic chciała wejść do- forma w jego teatrze polega na odda- komediach Szekspira -podobnie jaJe 
brov.'Oinie, to przecie-l byt.a 10 jedna z waniu nastroju. Nie znam lepszej in- w życiu - pewne sytuacje psyclio-
jej wielkich roi akto~kich. Tak zac:zy- scenizacji Czechowa nit ,.D-L.iesifiĆ logicmc odsłaniają tr.tgiczn2, pod-
nala swoje studia relyselsl:ie. Jej spo- portrelów z czajką w de" Grzegocze- szewkę tego pazomie wesołego 
ktaklem dyplomowym było "POIJ:ro. wskiego - wyda,gnięta zasiała eseocja ś.viatb. Oloć ,.Poskromienia z~ni-
mienie złnWcy". lej genialnej dramaturgii. Gdyby nie · c-f nie: motna sytuować na jednym 

AP.: Ale we pierwszym przedsta- miaf abxek lej klasy, oo Polony, Bu- poziomie ze .Snem nocy lemiej" i 
wienicm. Bez papierów, ..po amator- dzisz-Kayż.anow.ika. Karkoszka, • Wszystko doble, oo się dobr;.e koń-
sku• wyreiyserowo~lam wcześniej, za Dymna, nigdy by tego nie zrobił. Z ich · c:z.y" - to i tutaj da się odnalc:ić ślady 
IWOOW\ ~da Swi~kiego, lalentu, ich emocji, ,.duszy" wydobył tamtych interpretacji. . · 
.,Dwoje na ~~taw..re~,. Giłi<i9na .. Zre- to,oouCzec:howanajwatniejszc-nit>- • A.P.: Zwłaszcza w koil<l:pcji 
szta. dyploii)()"':'Cgo .: "Poskro~ienia możność porozumieriia mi~ ludtmi. głównych bohaterów. DLisiaj r.ikt jll! 
złośnicy" potem ~ nie za!iczono. Po Zredukowany tekst nasyoony został nie powie, te mcrtc:zyzna po·.vinir.:n · 
e~*. !OklY.c:znym nie napisałam gęsta, rozedrganą ~ą. . lak: właśnie postępować z kllbictą. 
od razu (X"<~cy pisemnej. Br.tkowćlłO mi AP.: Emocjonalne było każde Relacje mi~y Kasią a Petru;:d1iem 
Cl.ISU- ~liśmy wtedy z Andncjem przejkie, spojrzenie, każdy gest zna- · prze~ SI~ na całe grupy ludzkie-
Wajdą· .;L biegiem !at, z biegiem dni". czył. Myśl4f, :te podobny typ teatru to jut nie jest wall;.a płci, ale kwestia 
Kiedy po kilku lalach ~dowalam prezentuJe Kiplian Lupa. Z emocjo· melody. · . . . 
sięnaskończenic;.sl\!diów,niezostałta- nalocj WibracJi aktora ~biera" wszy- · - G. B. Shatw uważuł ,,POikro-
den dokwpent potwie.rdlaj~ zalicz.e. stkie nastroje potrzebne do budowa-: wieule złośnicy" za próbę ,,Nillsty-
J?ie pneze mnie egzaminu. ·. · · · · nia obrazu. · c::mego ukazanłą "'~wań c:ynlcz.. 

- 'lheba było powta.-m~ egza· -Czy sprawdza stq ,,metoda oego lowc:j posagów; pragnącego 
mln? · . .. :- .... . · ': splęć'',Jes11 to Paol występąjeJako . :du.mać ducha nłcwbuu;J kobiety 

AP.: Na ~e, nie. Miałam jui .n:iyser? • .. • · ponlienlcm l aJodzeu.lem JC\1"- . 
wtedynaswoimkoncieiruaa,praCijn:· . AP.: ~ywam apodyktyczna, ale· J.O.: Niegłupi był lc!n Shaw! U 
żyse~ka" ,.Igraszki trafu i mil®" lubi42 aktO~kie sprzeciwy 1 kąntrpro- Szekspira llldlie funkcjonuj' w spo-
Marivaux. · : . · . ·· pozycje. Nawet. jeśli w ~crwszym łeczeńslwie · podzielon~ na łdasy . 

...: 1\vlerdzt Pan~ :lew sztUce roś momencie Odrzucam czyjś ·pomysł, Petrucchio szuka pic1u~ i bida 
naprawdq warlośclowq:o rodzJ slq: pótniej myślę nad nim i probuję go metoda jest dla niego dobra. Aże na 
w atmo.sfera konJUktu. Zgodnie z zrozumieć. Z tep może zrodzić si4f dodatek dziewczyna jest alrakt·ua, 
llf Dlt!Ddą, lplcnlła slq Panł kokJno nowe rozwiąurue. Wszystko jest do- nie tylko zamal.na- to jego szc:z ·c. 
z lliibncrem, Swloarskhn, WI\Jdą. bre - nawet konflikt między n:tySe- · - Kto zagra Petnlcchla w aań· 
Jaroddm.- . . · · :· ·:· · · ·. · · rem a aktorem- jeśli towarzyszy mu stwa przedsta"1cDJu? 
.. · AP.: 7.1:, wSi.ystkimi w ogóle. · : umiar. Moie być twórczy - jeśli nie · A.P.: Jac.clc Mikołajc:zalc. W sp:-
. J.O.:Todlatego,ieAniasamagra- prowadzi do wzajemnego znienawi- · ktałdu wysta,pi wielu wspauialych 
la w .,Poskromieniu złośnicy" w re- ·' dzcnia. ~niny. . aktorów tego teatru. .. 
żyserii Zygmunla Hiibnera. l zos~ła - Nlektór.ey :iartiaJ• soblt, :le J. O.: Ja znałem lt:u zespół w~· 
nawet poskromiona... · ·. . . eCeldcm Puoł zruugań reżyserskich niej. Starałem siec payjcżct.~ l1l 



AP1 (zdziwimie pomieszane z . sę.- kopie Anuy Polony ~a scenie. o&ńska na ~Pr-emierę' Krzy-
obUTZmiem) A przez kogóż to? Panl osobowo{ć jest dominuJ lica- sztofa Babiclciego. l : nama•lłiałem 

--'• J.f).: P!'Zt?. Pctr1=-:hi~ . o7.)'Wi§de. . · AP.: Był taki moment, kiedy prot- Anię do kontaktu z tym ICdiJtW, z 
AP.: Ale to był Wojtek: Pszonialc - · cowalam w słabszym teatne, z mniej aktorami, lct6rzy mogę zagrać Sze. 

kto by mu .uv.ierzył! (śmiecll) · · · zindywidualizowa~ grupa. alctorsą. kspira. · · 
1.0.: Potem jut nikomu nie udało W nioim zawodzie wszystko pole~ A.P.: Którzy K"\1, Szekspira. l nie 

się poskromić Ani. · . · . . . · • na znalezieniu języka porozumierua. . tylko. Podc:zas mojego pobytu w 
AP.: l dlatego, te jestem lab nie-. :. -Jdli tikiego kodu nie uda się stwo- 'trójmidcie obejrzałam killca speltta-

poskromiona, niewielu tąaz decydu- · rzyć, nie ma wspólnych poszukiwań. Jdi 1 z ~ .. stwierdziłam, te teatr 
Je się na współpracę ze tnn\- Udekajl\ · ReżySer albo przyk:azuj~ albO poka- . Wybrzete _utrzymuje pozycję jednej z 
ode mnie reżyserzy. Jestem coraz . zuje. M~ę jednak. że podcias pracy . MjdekawszydJ soen polsiei ch. Jest 
goi'5ZI\-.. Katarzyna.. l nie ma żadne~o w dobrych teatrach w Krakowi~? Ka- . tutaj wiele dekawie skonstruowa-
Pelnlcx:hia. (patetyc:mk) O, Pctrua::hio, towicach, Gdańsku, takie syruaqe jut nych i dobae zagranych wypowied7:i 
IIX'flc ~~zjawił wres:zde! (śmiech). mi sit nie zdarzaj3.. artystyC7Ilych. 
To :far1y- ac:rpię nie tyllco dlatego, te · .- Czy Dorota Ko1ak, ld6ra m- ' · - Jalde plany 1111\111 Państwo po 
jestem nieposlcromiom. Dla aktorl:i w . .; gra w Sopocie lan!Jbmę K.otn- premierze? • · 
pewnym wiclcu coraz trudniej jest o rzynę. była Panl studcntą? J. O.: Za tydzień w Katowicach jest 
wielkie zadania. W ogóle dramaturdzy . AP.: Była i grała Katarzynę w premiera ,.5exualnegozła•-Wiea.ór 
- prlC\\'liŻnie ~~ - piS7ą dobre szkole. Po zrobieniu dyplomu spot- songów Weilla - w mojej rcly.ęcrii, 
role ~ wszystldm dla mężczyzn. k:ała się z innymi reżyserami, stwo- nowa, rozbudowana wersja ~-
Na pdcach można policzyć autorki, rzył!l wiele 9.vietnych ról - wtl!Anie wieni!l krakowslciego. 
lct6re piszą dla kobiet - vide Zapolska. ten okres ją ukształtował. Jeśl~ej A.P.: O.cemy również rozruszać 
Je(li m:un przyj~ mało fascynuj.-y::ą stylu aktorskim zostało <:00 z w katowicld o{rodek 1v, żeby zapre-
rolę, byle wać - chyba lepiej, i.ebym studenclcich, lo ... w końcu nie jestem zenłować dobrze rokujących aktorów 
rctyserowala. . · la"" zła. aktorką. proszę pani. Ja tet Teatru Śl\'llciego. 
· J.o.: Inna rzecz, że po v.ielu swo- uczyłam się podglądając innych. . 
ich własnych inscenizacjach Ania jest - Zacłałnm to pytnnle dlatego, Planujemy realizację ,.Marii Stu-
coraz trudniejszym partnerem, obd3- że dostrzegam w tym aktorstwie art• Seniiiera w reżyseńi dyrektora 
17.onym ~ado~\ ~rslc)\. pewne rysy podobieństwa.. teatru l mo~go kolegi z rolcu Bogda-
Grozi to konnil1em jut nie chara- AP.: Być może. Dorota grając na Toszy. C%t:S3 Budzisz-Krzyi.,no-
kterologic:znym, a merytorycznym. rolę Katarzyny, trochę mnie nl!Aia-. wska za~ kr6lo"''\ F.Jżbiełl(, ja 

AP.: Mam swoje zdanie na temat duje. Mnie ż żyda. Podpatruje moje zmierzę 511f z rolą Marii.~. 
sztuki. Kiedy analizujq rolę, wcale zachowanie. · · didaskalia: JoafllliJ Chojhl 


