
'ANNA 
• Podau telefo

ałemej roaDOWJ' ocł· 
Dłoalem wnłetale.. łe 
ale miała PaDł eh~ 
Da Dane •dsł•Ja-• 
ąotkaaie ... 

-~kle. Mam 
Uw,IM opory prl(ed ro&" 
mowamf a praq. 'Owa
tam bo'tvłem, te aktor
atwe trzeba uprawhu! 
na tcenle, a llłe rozma
wtaf • ntm. Od t111o 
jftt publtemoU t kr;y
tyka, kt6ra ma prawo 
młeć za de lub komple
ment~ Ogromnie 
krępaJ,ee jett mówto
nłe o tobie l e nwo
ddo, kt6ry uprawiam.! 
chyba niepotrzebne. 
Aktor - moim ldanfem 
- nte powinien odsła· 
nW na eo dzień twojej 
osobowolłeł. a .raeaej ~)!)· 
zoatac! dla .publłemojcl 
anonimowy l tajemni
CI)', bo wtedy bcdzie 
dla niej bardzieJ aut~ 
tyezny na aeenle. Nimb, 
taJemmezołcl, 'akfm e
taeztlła lrlę (keta Gubn, 
to nie łtył tylko trtek 
rek~GWY-

• 017' ,... Paal hrla· 
łema 111ere taleałd 

- A po oe te paJl• 
wtedlł~f 'ro moja pry
watna· IPftWa. ~ 
aaprawd4 al4 u4 ł7m 
ale autaaawlam. 

• Deweły ....... łla 
Paal łaleahl - Jall ellla· 
ul, pęlllal'1loł6 - " 
eJayha J .... ll lilii•-

- Owntrm, bardzo 111-
bl~t elcluJd. ~ one wy
razem aatychmlutowych, 
n!ewywpekulowanych re
akcJI publlcznokl. Wy
czuwam w alcb auten• 
tyczn~ wrate-A. A po
pulal'llołćt Na pewno Jest 
bardzo 11JBpatycana, ale 
przecleł ale popularnoU 
iNt wyrazem wartołcl 
artystów, 

w Wielkie Panl łlrea· 
eJe w llrallowslllm Bła· 

. rym Teałne, takle Jalll: 
Orele w .,llrlehallleJ ke;. 
mec!ll"", Clalre w ,.Poke
Jłwkaela•, Beleaa we 

,.w..,.stlte ctolne, oe as, 
••ltne ko4cs1"• Dsle~
eayna w .. ~raaJ. lał•· 
na", lirlasa w "Wyswole· 
nla", lWIIlUile q s •lei· 
klm retyserem Kenra· 
łem Swlnanlllm. .Jak sa• 
etręła lłę Panl wsP6łpraea 
a tym arłJ'Słlł' · Cseco oa 
Paalll pnełe wnyatkim 
... e.,.lt 

- Gdyby pan uwałniej 
śledził repertuar nasze
lO teatru, • zauwatyłby 
pan, te przed C!llterema 
laty wyretyserowałam w 
Starym Teatrze ntukę 
,.Dwoje na bułtawce", w 
której takte 1rałam. W 
2 lata p6tnleJ wyretyae
rowałam spektakl ,.DzleA 
dobr7, clo widzenia ... 

.,... Wszystkleco. ltonrad • Co ąrawlło, Ie aa-
Swlnarski wywarł dec:y- Interesowała at. PaDł re
duJ~tcY wpływ na moj._ łyserlllf 
caobow~ l Da moje - Nie pan 'lerW3Z1 
spojrzenie aa teatr, l na stawia mi to pytanie. 
tycie. Po ru pietWiZY l'(l.eda'WJlo kłoł z moich 
ltoarad Swłtlal'llld obnoo przyJac:l6ł mówił mi, te 
c!lłł małe w roll Zuzan- marnuJ~t na retyserowa· 
DY w eztuce l epoki elt- nie czu kt6ry powln
bletamkleJ .,Tragedia · nam poiwlflcla rranlu. 
pau Ardena'". Było tow Nie uwatam wcale, te 
roku 111M, półniej rra• marnuJfl czas nie crał11c 
łam w sztuce retysero- sama. Retyseria mnle n• 
waneJ Pl'HI nieco w lll• teresu)e, czuję potrzebit 
ft1Jft teatne. M014 łmla- poznania .wyeh urnlejęt
ło powiedzieć, te los dał notlei w tej dziedzinie, 
mł nesęłele współpracy ch~ próbować. W pew
• Jednym 1 BajW',yb!t- nym okresie tyela kat
nieJszych twórców pol- da aktorka otrzymuje 
sklch, te mogłam ma u- mnieJ ról l wtedy -
dział w wielkim mlate- mając kwalifikacje rety
rlm, Jakim była uwne serakle - będę moria 
praca z . ltonradem Swl- uj11ć 114 pnyrotowyw~
nanltlm. niem praedstawiefl. I je

neze Jedno: uwatam. te 
aktor nie powinien zbyt w llwletuy apelttakl 

lłłarere Teałn .,Z ble
rlem lat, • bferlem 4al .. 
połpl~ało łw6eli rely•e
r6w - AnllneJ WaJ4a l 
Anna Poleny. Je!$ ło 
ellJba Paal reły~rski 
4eblał' "-

często występowa~. 
tltnlejo nlebezpleczefl-
st'Wo; t.e mote znudzi6 llfl 
publicinołcl. 

• Blyny •hl 
retyseria łe s 
wo męski. 

-Ocl)'w!ic!e, to lilie Jetl 
Mw6d dla kobiety, S. 
tyweria mnie przerała, 
boję •14 Jej, ale pribuJ" 
bo to mnie pool11ga. Dla· 
necot Gd&l.. tkwi we 
mnie ch~ klarowania 
ludtml, rządzenia. Na
prawd,. 

• Głylty Panł łzlł sła
aęla poaownłe weltee lte
aleemoRI ..,.beru uw .. 
... ~brałaby Paał .... 
wu łea&r' 

- Gdybym ponawnto 
lłanęła przed wyborera, 
to &DIICIY (dybym po ru 
drugi 1111 urodziła, W7-
brałabym teatr. Zreszt" 
kto wie, mota jednali: 
muzyk41, kt6nt uwabm 
za najdo.konalu'ł a 
wszystkich muk. Z.łu}4, 
to nie lcształclłam •l• w 
tym zakrnle, bo brak mi 
było wytrwałołcl. Ko
cham muzykit - najba .. 
dzieJ barokow11. Chciała
bym by& dyrygentem, 00 
prawdopodobnie łącsy 114 
z tkwiliCli we mnie eb .. 
cl11 lclerowanla-

• NaJnowsz11 Pant re
lll Jest Dulska w •erla
lu ,,z bieclent lał, • bł .. 
rlem 4ni". A • 'JakieJ r .. 
U Panl teras manJ'f 

- o lirycznej, reflek· 
syjneJ. NajchętnieJ sa• 
grałabym kobiet• pnut
Jl4, zmęczon11 tyciem,. 
1pokoj~ l POIOt!zODII l 
lo.em. 

W To manenle, a w 
JaldeJ. roll Panl aapra".. 
4• teru sarraf 

- w Starym 'l'eatrao 
przygotowyWane Jed 
wielkie widowisko pt. 
,.Sen o Bez(l'Zetznej• Wł 
scenariusza Józefa Opal• 
skiego l Jerzego .faroe
klego, kt6ry jest zatazena 
retyserem spektaklu. B~t
d~t grała tam w nl-lel• 
klm ep!Jlodzle. 

• ltozmawlamy w 
pierwszych dniach nowe
re roku. Caer• Panf 17-
nyU 

- Zdrowia, apokoJs 
wewnętrznego l clerpłt. 
wo!cl. Tego umego ty .. 
cz~t wszystkim CZytelni• 
kom Kuriera. 
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