A~g . Zwierzenia
ANNYPOLONY

E. l{ONIECZNA: W wywia·
d~ę. bodaj dla "Poqtyki" przyznalaś się, ~ gdy opuszczałaś
szkołę. teatralną, jeden .z pro-

l

fesorów powiedział: "Warunki •
masz śrędnie, !fięc czeka Cię •
~brzymia praca".
-ł· POLONY: RzeczttWi§cie,
P44łct takle zclonłe ł apre&wdzł·
10 lłę n4 J>OCZCłflcu. mojeJ droQł CJktOMkiej. Nie mogłam zna.
N'źć ~wojego emploi, albo td
,.elJ/aerzy nie mogli znole.U tH

7fthłe : te; MjWłalciwazej 1tru·
-riy. Uclcitvie ·mogę powiedzieć,

:

•
,
t

J
.!

łe· odkrył

;4 dopiero Konrad
Z4 płerwazq two;q
znaczącą roJę Ullia~am Otct4 w l
Swił14rski.

;,Nie~Boikief komedii" n>w~o

za-

ze tozolędu

'UrCituTV, !Bk
tllklu.

n4 wagę lił ft4 rCingę apek·

·

11

Jl

B. l(.: Pótein . powtórzyłaś
lukCes w innych wielkich rolach z repertu~ru romantycz- f
~o !:klasycznego.
A. R.: rak, ale mam

..

twoje

.ezłerv ulubi(>ńe': Orcia z ,.Nie=liłoskief', J.<>ała z .,Sętlzi6f:O"
1ł'11tpia.~kie~; -Dziewcztłfłtl

z

,aegnBj 'Judcllzu" lredtfi\.Bkie·

ąą . i tetewizyj~q_ ro~ę K4tarz11:jav..z " ·M atki Cour4g"' Brechta.
Są to role lirycznf, zdBwa_łoby
lię, .pr.zeciwne~- mojej ~turze,
lł. ;e-clnak najba,rdziej mi blis·
_k ie i chyba n(Jjlepsze. Marzę o
.tvm, żebY zagr4ć ;es_z-cze col
pOdobnego, odmiennego od teSIG. ;erko. ie.stem .tłl życiu - za·
gf'CIĆ k()bfetę, którq p-ral7'l.ęłCl•

btlm . być:

.

"

subtel1Uł, wrażliwq.

.deli~~tnq...

E. K.: Nie jesteś taka?
P.:-wa ogół nie dorastam
do swoich marzeń o tobie. Myatę, .te ocena samego. aiebie w
du~e; mierze za.leŻJI od tego,
jak człowiekowi w danym mo·
mencle układa;q się sprawy
zawodowe i Pf'11Watne. JeżeU
przeżywa okru nłezadowole
niCI czy goryczy, broni się in·
ttvn'"Pw'nie ł widzi wszystko
1D lepszym §wietle. Gdy z kolei
zawodowo i prywatnie jest u·
satJ/tfakcionOtDany, łatwiej mu
~-

tpojrzeć nCI

siebie

kT1/tycznłe.

E. K.: A teraz patrzysz na

lrlebie krytycznie?
A . P : Staram •ię.
E . K.: W tym roku zaczęłaś
studiować reżyserię w PWST
w Krakowie.
A. P.: Tak,

to

rack4, ale chyba

był4 delf)esłuszna decy-

zja. ZmienUam otoczenie, weszłam w krqg młodych, zdotn11ch ludzi, kt6rzv m114Iq łna
C'le i niż Ja. Ba ~d"" mł to było
potrzebne. Jak to się dalej u·
łoży, zobaczymy. Nie wiem, czv
prz11 moim chwiejnym charakterze za parę mieałęcy nie
zmienię zdanłci.

·

E . K.: Nie przesadzaj.
A. P.: To prawda.
E. K.: Twoi koledzy w pry-

watnych. rozmowavą.

p

z
•

że boją się

ności,

T.wojej impulsyw-

w teatrze bywasz nie-

znośna.

A. P.: Wiem, bł/W4m nie- '
to nie t11lko w tHtrze.
Ale tde je~t to jedł/Rtl zarzut, 1
;akł mł ludzie
atawłajq. N4
przykład znajomi bardzo czę
sto zarzucają mi, że i w tyciu '
gram bez przerwu. Bierze lit
to atqif. że na scenie i }Wzecł

ZI\Ośna ł

kl.lmnq

telewizyjną

tak bardzó

łtamm ~tę być autentyczna, że
w żuciu odwróciłam spraq,ę,

więcej gram ni! na icenle.'

E. K.: Co 94dzłsz o swoim
poczqciu humoru?
1
.l
A. P.: O, zdarztJ się, że je
miewam i zd4f'Z4 .się, że ni•
posiadam go zupełnie.
s
E.IC.: Jesteś przesądna?

A. P.: Tak, ~ierzę w mttCIfizJikfl, w keLtdym drob.ui~ upałru;ę jakichś znaków ~ze
znaczenia. Na przykład mam

l

l

.woje drogi do tea.tru
mł

nie

chodzę.

ł

htnfl·

W przeciwnym

Wflpadku albo .tę ,.~" w
co8 ~~..z_łego ~'li':

tek.łcłe, albo

d4rzv M scenie.
. .
. ., : .J
E. H.: A te wszyśtkie maskotki w Twoim póftoju - lał

kt, pieski -

też prżynoszą

Ci

·
A. P.: Przeważnie sq ,tó pamiqt1cł. po ł'ola.ch. ObdarowuJ4
szczęleie?

mnie nłmi partnerZJI.

E. K.: Z jakim wydarzeniem
ta duża lalka? · : · ..

wiąże się

.,Hamletem" ;..Swł"-'

• . : ...2
~go...

.E. sc:: Jerzy Trelp ·Y!: luźnej
rozmewie P<>wi~ział, że ·bywa~
Ją urodzeni aktol'ZY: i. Ty do
nich aałeżysz.
A. p,: Nie tOldzę się w ifł•
llJJm ·-zawodzie. Chociaż mo1e,
·od"ybfl~ ·nte bJIIG 4kt0rkq; ·to .
chcialllbvm . zostać dt1!11fieft·
tem - ...imiesznie to brzmł? ··'·
E. K.: Przecież to j'es\ -w
szym ~ią~ ~e,tr, ~w
dO-

'

dal:·

mm·

bre, 'ląponąwa~e mlęjsce.
A. P,: A

.

jakże!
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