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• ltinomauł pamfęła1-
wspani•łl\ kreację PelieJl 
w fllmle „Jak by6 ko„ 
ehan11t' Basa. Przyniosła 

e Rozmawiamy tuż 
po sakończenlu setonu 
w warnawsklm Te
atrze Wsp61czesnym, z 
którym związana jest 
Pani _ od 7 lat. Jak o
cenia Pani -miniony se
zon? Kiedy aktor mo
ie powiedzieć, że se· 
zon był dobry? 

. ona Pant nagrodę na fe• 
, stiwalu w' San Francis
co. Dlaese«e tak rzadko 
o~lł\danty Panilł aa ek ... 

„ ranie kinowym? 

- Sezon jest udany, 
jeśli aktor miał wiele 
pracy, a propozycje 
z:realiz<>Wane . przez' nie
go - akceptowane 
przez widzów. Sezon 
miniony był dla mnie 
wyjątkowo trudny, mo
zolny i dlatego właśnie 
pomyślny. Myślę o 
dwócłi premierac:Q, w 
których brałam udział: 
o „Gai-busie" Mrożka 
w reżyserii Kazimierza 
Dejmka w Teatrze No
wym w Łodzi i o 
„ Wiśniowym sadzie„ 
Czechowa V{ Teatrze 
Współczesnym w reży
~erii Macieja Prusa._ 

• Ce skłoniło Panią, 
ie - mimo S}tekta.kli W 
~atrse Współczesnym, . 

=~:~;ao!ałaT~:wt;~!u ; K R A F 'F To~ ·.w N A występy w Łodzł, z kto- . . · -
ryml ~" się przeciei -, · • 
częste i męezlłce dojaz- . · 
~~ I ~ 

- Co mnie do · tego 
1kłoniło? Raczej kto? 
A wi~c reżyaer i autor. 
Praca z tak wybitnym 
reżyserem, jak Kaii:mierz 
Dejmek, to :z:awsze wiel
ka satysfakcja dla akto
ra i okazja do nowych 
warsztatowych domiad
czeń. Magnesem dla 
mnie była także nowa 
sztuka Sławomira Mroż
ka, którego twórczość 
ogromnie cenię. 

Nie wspominam już o 
tym, ie praca w obcym 
zes·pole jest dla aktora 
bardzo odłwieżaj1tca. No
wy zespół, nowa pu
bliczność. działają pobu
dzająco na aitystę. 

• .Jaki repertuar na.j
barclziej Pani~ Interesu. 
Je't 

- Najbliźs:r.a zawsze 
jest mi ta sztuka, w 
kt6rej akurat występu
ję. Szczególnie ' jednak 
lubię dramaturgiłł Wit-
kacego. , _ \ 

• Poza teatrem\ ~ug 
4zledlin" - Pani d~~alno 
ścł artystyesneJ ' jes 
strada. ·w estatnłm ol"a.
sie ' jei„ak nie występu-

je Pa.ni w kabarecie 
„Pod Egidą". 

- Niestety, musiałam 
zrezygnować, bo postano
wiłam wypełnić zaległe 
zobowiązania wobec te
renu. Miałam wiele kon
certów bądź spotkań z 
publicznością w różnych 
miastach kraju. 

• Lubi Pani tego typu 
fmprezy z publicznością? 

- Tak, te ...... spotkani 
są dla mnie bardzo p~
żyteczne, gdyż stanowią 
swego rodzaju sondę za
interesowań publiczności. 
Poznaję wówczas swoich 
widzów i słuchaczy, 1 z 
przyjemnością odpowia
dam na pytania, które 
zazwyczaj dotyczą spraw 
bynajmniej nie margine
sowych. 

• .Jeździ Pant duł~ po 
kraju, w których mia
stach jest najlepsza pub
liozność? 

- To trudne 
Są miasła, w 
publiczność jest szcze
gólnie zdolna, jak to po
pularnie określają ludzie 
tea~ru. Taką zdolną pub-

liczność ma na pewno 
N owy Sącz, Żywiec, 
Białystok czy Wrocław, 
gdzie niedawno występo
wałam z łódzkim Te
atrem Nowym. Polsk.a 
publiczność jest aa ogół 
publicznością dobrą, 1e:r
deczną, wrażliwą n~yl
ko na grę aktoró , alę 
i na · literaturę, t • 
niesie ~ektakl. 

' - Nie umiem na to 
pytanie odpowiedzieć. 
Moje kantakty z filmem 
&ą rzeczywiście · dość 
skro:trme. Grałam kilka 
większych ról, m.in. w 
„Ich dniu powszednim" i 
.,Kłopotliwym gościu"'~ 
ale film Hasa przesłonił 
wszystkie moje później
sze filmowe role. O&tat„ 
nio miałam dość intere„ 
1ującą propozycjfł filmo
wą, niestety, ze względu 
na urlop, musł~am & 
niej zrezygnować. 

• Gisłe satem apęisa 
Pani tego.roczny urlop? 

- Tradycyjnie jetł.d~ 
nad morze lub zaczywam 
się gdzieś w Borach Tu· 
cholskich. Nie potrafi• 
jednak na urlopie wypo
czywa~ bezczynnie, leźeł 
godzinami na plaży. Uż:t„ 
wam duzo ruchu - zbie
ram grzyby, spaceruję 
po lesie z psem, jeżdżę 
na row~ze, czytam b"5ź 
dz.ier„m na drutach. 

• A 110 ·urlopie, w ,.. 
klej ntaee Pani• ....__ 
esymy! 

- Oczywik1e w „ w.i... 
śniow;rm sadzie6 

• w Te,. 
atrze Współczesnym i w 
„Garbusie" w Teatrze No
wym w Łodzi. Jesienią 
wystąpię również w 
spektaklu telewizyjnym. 
we francuskiej komedii 
,„40 karatb\y", kt6r• w 
reżyserii Barbary Sałac ... 
kiej przygotowaliśmy 
jeszcze przed wakacJemt. 
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