<::cit moze· by6

łe· ąie· wystarczają

reb&erll,

w

- seruj.ę, - mam swoj-. wykaztał- •
ćoną
formułę __ estetyczni\, u•
podobania~ )'.mimo, te realizuj ę prawie wszystko, ·t:z.ri. klasykę J sztuki - współcze~me,
wielkie "' adaptacje (ostatnio.
telewizyjni ,~udfie - bezdomni") i małe"',formy. które . lubię najbardzie.j (przygotowuję
pamiętniki
z ., powstania
warszawskiego ~ BiałoszeW
skiego - na trzy .o. osoby).
1;'ak, że mając swoje koncepcje -i_ styl, 'Z natury nie lubię
się riaginać do pomysłów cudz)"Ch.

prawdą,

sukcesy w

kształtowaniu

,,śamkowskiego" ·
Wszędzie ~cłośno

teatru?
o Pani teatisę . · ,jednego aktora!
:_ Ależ nic podobnego! To
Jest tak; kiedyś, dawno zaczynałam od baletu, ale taniec _po czasie j uż nie wyatarczał.

Chciałam . mówjć_ ~

~.;-~.;;;.:ą;;-"''.'"~;=:z'°" .. Mll-..:1' ~

:::""Xłe ~zego~am-....,.wity.to
ko: kochanego sy na i kochanego męża -- Leszka· Herdegena (którego wysoko cenię
~eż za aktorstwo), mam - ogromnego bernardyna t~ dom
ze . wszelkimi radościami 1 utrapieniami: Jedynie tylko - '
.tąd· a'ktor.stwo~ jes7X:Ze · pót- walu Teatru ~ednego Akto- mało osiągSlny dla mnie jest
tzw. „wolny czas"„.
Jiiej 'pragnęłam realizować ra we Wrocławiu?
swoją · koncepcję, my~l - i - No, tak. Teraz gram Rozmawiała.:
P,rZys-~a pora na rezys~ę. któreś tam ponad
setn e
-. JUSTYNA
Do -~~iś reżyseria . jest .;. m01i:n przedstawienie, a to racze j nie ,Fot. J . Jawczak
chlęb,~m- po.wszed:i1m 1 na~- przeciętna liczba, z::vażywszy:
bat:"d~1;j. smako~1tym. A. z: że jest t o . jakby „samotn~śc
11:rob1ę " teatr Jedn~-go akto . długod ystansowca".-„ .~ Oprocz
ra?~„N~~praw.d.ę, _to Jed.nor az?- tego, że jeżdżę z „Edith" ' _PO
_~a ." spr,~~a . 1 zapewn~am, ze P olsce, ~zostanie to ,,zareJę.po -"',wygra.n!~- !,ur~dz1~a się, s·t rowane" dla telewl zjL . Wie
j • ~~b~l w~ę.ce~ !'lle ~ bę- pani,
_lekko -o tym~ mówić,
dę_„ 1łę- · I!ll•ać teJ formy. ··
gdy l'Zecz się udała. ?roszę
~~Czyni więc Pani wyjątek "' s(jbie . uświadomić~ ; _ że dla
dla Edith Piaf?
mnie; · jako sprawdzonego !'e- Z pew.nośeią. Zawsze żY'Sera · podjęde się· takiego
byłam" wielbicie1ką fenome- . wyczynu ~_·· byló pról:>ą nader
namego, trochę brutalnego,. ryzykow.ilą.
Bo. srtawiałam
szorsk:ięgo
a
zaraz~m pod pręgierz
swój .w~rwdz.ięcmego ,głosu tej p10- sztat aktorski, swo3e ~
senkar'ki.. Po jej śmierci u.., miejętności, padd ałam
SH~
częłam
czytać
pamiętniki; p()d wielki _ sprawdzia,n ... I
Im więcej czytałam tym bar- dobrze; tym samym (jako
dziej · fascynowała mnie-, oso- retyser) - mam prawo wybOwość _ Edith, .nlewzruszona, magać dużo, od aktorów.
odporna ·na nędz, i oszalałe _
-.
•
bogactwo~
tycie kruche I - lJwaia Pani, . , z~ k8:zdy
marne, tajemnicze i sławne, aktor winien sprostaó kazdeJ
ubogie .ł wspaniałe. ·Z awsze rollt
"
w skromnej, czarnej sukien- :~< _ Warsztatowo „,„: ·n aturaloe, bny<!,Jta; .niska i ~ z tym nie! · Oczywiście -· nie każda,
pas~jącym do. ·wyglądu pseu- czy katdy może być . Ofelią
donnnem: Piaf - wróbel ..• lub Hamletem ze względu na
Musiałam „zrobić" te pam!ęt~ wymogi ap aryc ji, wieku et
nf,k i, ~wydobyć z nich tragizm cetera. Ale musi u.m leć gr a ć.
I.. radość.„
- ..,,
. "'-~
Cl k.ł
-.Pani moCel oslą&'nlęty; ten wł~r ~ ~ awe, , czy
nte· spektakl dostał głów ą głaby
ystąpic w sztuce. nie
nag~O'dę, podczas ubległorQ . - reżyse owanej przez sleJ:ne_:
ileg·o, Ogólnopolskiego Fest i ech ętnie: ~Długo;!!. ręz;;,~ -:
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