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Współczesn e go

w dwóch

rolach: w „Panu Jowialskim" st arego Fredry l
we współczesnym draamerykańskim
m acie
pt. „Reml-Dtin" D. L.
Coburna.
zupełnie

różnych

pant
- Co dalej w
planach 'l - pytam y aktorkę.

- Mam próby w Teatrze TV. Razem z Tadeuszem Lomnickim przygotowujemy się do spektaklu Millera , ,Smierć komiwojażera" . On 1ra rolę tytułow•. a 1a :lefło tom:.
Re!}tseruje Kazimierz Karabasz.
- To nie pierwsza pant rola w dramacie MlJlera.
prawda'l
przedstawieniu
prapremierowym
- Grałam w
\!.Czarownic z Salem (tytuł wtedy brzmiał „Proce!'! w
Balem. (Przyp. red.), w 1959 r. w Teatrze Dramatycznym, rolę AbigaU. Teraz z satysfakcją wystąoię
w sztuce Millera w TV, choć to trudna 1 clężka pra•
oa aktoI'$ka.
- Ostatnio ml~lłm7 duto r•dolcł podztwlajĄc pa~ w nowych edycjach Kabaretów Starszyth Pa-

n6w.

- A ile ja mialam radości . Tego kabaretu nie da
ll4 z niczym porównać. Ale 1 trudności mieliśmy
1poro. To przecież teksty sprzed lat, a pewnych
rzeczy nie można powtórzyć interpretacyjnie 1 wychodzi co tnnego, Miałam talde zupełnie nowe zadani.a,

nową postać , nową piosenkę.

- Podobno nie tlpłewa panl na estradzłe piosenek
• Kabaretu Starszych Panów. Dlaczego'l
- Zawsze ml się wydaje, choclat koledzy ._ nie. kiedy innego zdania, te te piosenki bez St arszych
Panów, bez swoistego niepowtarzalnego entourage•u
nie 1>0W1nnv być wykonywane. Mote nie mam rac.li.
- Ale w ogóle ostatnio I na estradach mniej pa.._ wlda~. Nie planuje pant Jaklegotl recltalu'l
- By~ mote. Trochę o tym myślę. Jdelł to,
na wt°"nę . Mam natomiast częst o spotkania z mło
d•letą, llptewam dla niej , dyskutujemy. Brałam
udział np. w KltAM-te. Te rozmowy z przedstawlclelami mlodztetowego ruchu artystyczne10 q
bardzo interesujące.
- Kto dla pant plsH płotenldt Ma pant 1ta17 Json-1
takt s kompozytorem, autorem tekstów!
- Nie.
- To chyba niedobrze. .Jest pant Jedn11 • na.flepnych Interpretatorek ptosenld aktorskiej.
- To rzeczywtścle niedobrze. Ale wina tety talk•
tie po moje3 st ronie. Nie zabiegam o nowe piosenki. Trochę zaniedbałam tę dziedzinę . Ale zaczynam
eoraz więcej o t ym myśleć .
- Czekamy więc nłeclerptłwte
1enkitrskl Barbary Kr afftówny.

