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- Końcq się uljęcia, wraca
Powinna już być w Warszawie, a tu wszystko się przecią- pani do Warszaff}', a stamtąd
ga. No i nikt nie ma czasu. jedzie dalej ...
- Na razie jeszcze wędruję,
Krótka obiadowa przerwa jest
trochę tu, trochę tam. Więk
więc jedyną okazją do rozmowy ze znakomitą aktorką, która szość czasu spędzam jednak w
po latach nieobecności w kraju Polsce.
- Dziesięć lilt sPedziła pani z
znowu występuje w Polsce, a
był powrót
dzięki telewizyjnemu serialowi dala ód Polaki.
i co stało się bezpośrednim po„Szczęście na telefon" na kilka
wodeJn pani ptzyjudu?
doi zjechała na Wybrzeże.
- Waldemar Dziki ptzygoto- To moje pierwsze po latach, nie okazjonalne, spotka- wywal serial „Bank nie z tej
nie z Trójmiastem, z kolegami ziemi", zaprnponował mi rolę,
i z publicznością. W zawodo- odszukał, przysłał scenariusz,
wym międzyczasie bywałam tu przeczytałam, przyjęłam i
wielokrotnie. Przez siedem lat przyjechała~. A potem wszystko potoczyło się już lawinoprzyjeżdżałam z Jankiem Pie'
trzakiem i kabaretem „Pod wo.
Czułam się jak po któtkiej
Egidą", a także na gościnne
przerwie v1akacyjnej. Serdecz- ·
występy z teatrami. A teraz to
n ość, niez::lienność uczuć,
normalna praca.
- I powrót do ~qtków ak- zwłaszcza widzów, była czymś
nadzwyczajnym. My, aktorzy
torskiej drogi.
- Tak, bo tu epizodem w zostaliśmy przez nią pfzytuleni
„Homerze i Orchidei" w Tea- do serca dawniej, jeszcze w
trze „Wybrzeże" ją rozpoczy- śtanie woje.;mym, bo przecież
nałam. Teatr otwarty i prowa- ' to świat aktorski :iajdłużej stał
dzony przez Iwo Galla mieścił w opm:ycji, czując solidaraość
i spontaniczną życzliwość pusię wówczas w Gdyni, Gdańsk
bliczności. Ter'z dowody
leżał w gruzach. Mam więc w
życzliw.ości i sympatii odbieżyciorysie okres pionierski, co
ram już osobiście, na każdym
zresztą podkreślano przy różnych nagrodach i wyróżnie- niemal k!:>k.U.
- Pani wyjazd za ocean nie
niach. Miałam jeszcze drugi taki pionierski epizod - we Wro- miał jednak żadnego zwiQZku z
po~
cławiu.
- W i983 kku zaproszono .
- Kilka sezonów w TeatrZe
zagrania ,,Matki" Witmru
„Wybrzeże" i współpraca z
Iwo Gallem, a wcześniej, je· kacego pe angielsku, w Staszcze w Krakowie nauka w je- nach, z amerykańskim zespogo Studiu Dramatyc~nym nie łem. Przez naszą opinię i krytykę uznawana byłam za mobyły epizodami w artystycznej
biografii, choćby z uwagi na delową aktorkę witkacowską.
_Nie znałam język_l, przygoto· osobowość Galla.
- Jego osobowość zaważyła walam się do roli fonetycznie.
na moim warsztacie. Czuję to Była to ośmiomiesięczna,
do dziś. Podstawy zawodu, mrówcza robota. Wypracowaktórych uczył mnie mistrz i je- łam sobie własną technikę
go żona Halina~ są ponadczaso- uczenia się obcych dźwięków,
we. Cała zresztą grupa „gal- zaczynając od pokonywania
nie tylko dźwięków czy słów,
łowców" zawsze i wszędzie się
ale mięśni, bo ten język wyma- ·
wyróżniała w teatrach. Bo w
ga innego ich ułożenia. „Podkońcu się rozjechaliśmy, różkopałam" się pod język ponie się nasze losy poukładały.
- W pani artystycmych do- przez sztukę, przyswajając to
konaniach najważniejszy jest słownictwo, które w niej było.
teatr, ale ważny był też film i Był to jednak język . obcy, nieutelewizja. Miała pani do niej żytkowy, niemal .archaiczny :
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- TalĆ~. W oas.zych czasach
tel~wizja jest potęgą, umożliwia artyście bycie w każdym
domu i pod każdym dachem.
Daje to, o czym jeszcze kilkadziesiąt lat temu znakomity,
podróżujący po świecie aktor
nawet nie mógł marzyć. Zawsze bowiem docierał tylko do
jakiegoś procentu publiczności.
Telewizja otworzyła niebywałą
epokę w naszym zawodzie.
- Nie miała pani oporów,
gdy przed laty zaproszono panią do telewizji?
- Żadnych, chociaż zupełnie
nieświadoma byłam techniki.
Kiedy ktoś z ekipy podszedł do
mnie ze światłomierzem, za. częłam liczyć, przekonana, że
to mikrofon:

„

- Bo zawirowało mi w ży
ciorysie i to całkiem prywatnie.
Wyszłam za mąż i te osobiste
sprawy mnie zatrzymały. Ja ła
two zapuszczam korzenie,
więc wizyta się przeciągnęła.
Ludzie mnie teraz pytają, czy
ja na stałe, czy na pewien czas,
a ja nigdy na stałe nie wyjeż
dżałam.

- Nie ograniczyła się pani do
prowad7.enia domu.
- Byłoby to niemożliwe. Z
San Francisco, gdy owdowiałam, przeniosłam się do Los
- W instytucie filmowym reAngeles. Jest tam polonijna,
niezawodowa grupa teatralna ' alizowałam z młodzieżą filmy
imienia Heleny' Modrzejew- krótkometrażowe. W czerwcu
ski ej. • Zaproponowali mi tego roku jeden z tych obrazów
miał być na krakowskim festiwspółpracę. W Ameryce miej-

sce zamieszkania wyznacza
praca. A kiedy się już gdzieś
jest, to się nawiązuje kontakty
zawodowe i towarzyskie. W
Los Angeles miałam je już
wcześniej, bo występowałam z
amerykańskimi kolegami. Potem weszłam w studenckie
środowisko teatralne. Najsilniejsze, najwspanialsze ośrpdki
Uczyłam się, jak.\;fb , m0.wią, na
teatralne to uniwersyteckie demałpę; ale roz~Rfit ~~j'la~'
które nie
łam treść szttiki, grałam w ruej partamenty teatralne,
mają u nas odpowiednika. Tam
już, a poza tytn nie można czeżycie teatralne wprost buzuje,
goś mówić, nie rozumiejąc. Japowstają niemal z dnia
teatry
ko „modelowa witkacówa"
na dzień. Rodzą się świetne
chciałam zachować te moje inprzedstawienia i absolutne
stynktowne propozycje wyni- szmiry, też interesujące, bo
kające z Witkacego, to coś pol. różne od naszych szmir. Oglą
skiego, co jest w jego twórczo- da się to z zachwytem lub z
ści, defonnacje związane z polprzerażeniem. Mechanizm tego
skością, z naszymi charakterajest dość prosty: wystarczy
mi i tradycjami. I 'to było naj- chcieć i mieć pieniądze. Patrudniejsze. Budować rolę w nienka na przykład chce wystą
obcym języku, z innym akcen- pić, ma swoją wymarzoną rolę,
tern, inną m~lodią tak, by za- więc ojciec lub ukochany wychówać sens i klimat utworu: najmuje jej jakąś salę na mieŁaskawy Bóg' pozwolił i wszy- . siąc i ona tam co wieczór gra.
- Przy niej korzystają inni, bo
stko się jednak udało'.
- Ale poł;>yt w Stanach oka- przecież ma jakiś partnerów.
z8ł się, dłuższy. od P,lanowane:
Czasem na takiej właśnie zasa-

go.

dzie powstaje coś interesujące
go.
- Czy sądzi pani, 7.e i u nas
kiedyś podobny system się
upowszechni?
- Chyba nie. Tam jest taka
ogromna potencja, taka masa
ludzka, tyle garnków stojących
na ogniu i bulgooących pomysłami. My byśmy to nazwali
eksperymentami, a u nich wynika to z organicznej potrzeby,
z braku kompleksów i hamulców, z przysłowiowego amerykańskiego luzu.
- Miała też pani w Ameryce
„przygodę z filmem" i to jako
pedagog ...

tym roku przyjąć nie mogłam,
bo zawsze kolidują one z filmem. Było już nawet blisko,
ale filmowy „poślizg" wszystko przekreślił.
- Co zaintrygowało

pmq w

scenariuszu „S7.C7.ęŚCie na telefon"?
- To dobry tekst. Napisał go
Cezary Harasimowicz, autor,
który robi teraz międzynarodo
wą karierę. Technicznie jest to
trudne, w formie - odważne.
Harasimowicz ma talent pisarski, a ponieważ zna warsztat
aktorski, więc jego tekst jest
sceniczny. My przyjmujemy
go bardzo dobrze, chociaż
oczywiście jako zawodowcy
dostrzegamy coś innego. Ale
przecież też jesteśmy widzami,
więc jeśli nam się podoba, to i
publiczności powinien.

Fot. Jarosław Rybicki
walu filmów krótkometrażo
wych. Parę lat temu też na tym
festiwalu pokazany został film
dyplomowy zrealizowany na
wydziale filmowym słynnej
uczelni UCLA. Był zauważo
ny, ja dostałam nawet wyróż
nienie dziennikarzy.
- A więc sukces pedagogiczny?
- Satysfakcja na pewno. Ja
naturę mam taką, że poświęcać
się czemuś muszę bez reszty, a
tu sama stoję przy warsztacie,
więc trudno decydować się na
rozpoczynanie poważnej pedagogicznej kariery. Trudno wymyślić sobie nowy życiorys.
Jeśli będą propozycje nie kolidujące z innymi, tak żeby nie
potwórzyła się sytuacja, że tam
postsynchrony, a tu właśnie
czekają mnie na planie, to
śmiało skoczę do tego basenu
bez wody„.
- Jakie plany w filmie i teatrze?
- Przede wszystkim kontynuacja „Scen domowych" z
Wiesławem Michnikowskim.
Żadnych propozycji teatralnych ani w ubiegłym, ani w

- Gra pani prywatnego detektywa. Czy prywatnie lubi
pani tajemnice i ich rozwiązy
wanie drogaa dedukcji?
- Kto wie, czy gdybym nie
została aktorką, nie wybrała
bym jakichś studiów detektywistycznych. Zawsze mnie to
interesowało. Mam wrodzoną
skłonność do analizy. To bardzo pomogło mi w zawodzie,
bo jest podstawą naszej pracy. ,
- I tak poprzez komediowaa
najnow87Jł rolę wróciłyśmy do
punktu wyjścia naszej rozmowy - do Iwo Galla, do aktorskiego warsztatu. W co najcen.1
niejszego on wyposażył?
- Był wspaniałym pedagogiem i artystą. Wyposażył we
wszystko. Dał bazę, bez której
nie można zrobić kroku, ani
powiedzieć słowa. To, co przekazał, jest niezmienne i najważniejsze. Do kierownictwa
produkcji serialu zwróciłam
się z prośbą o umieszczenie w
filmowej czołówce informacji,
że tę pracę poświęcam Gallowi.
- Dziękuję m rozmowo.

Rozmawiała: Ann ęsiak

