
W którym momencie swoje
go życia zdecydowała się Pa
ni zostać aktorką? 
- Już od dziecka zdradzałam pre

dyspozycje do aktorstwa. Dostrzega
li to również dorośli. Uwielbiałam 

zaglądać do szafy mojej mamy i wy
ciągać różne rzeay, np. sukienki, 
halki, kapelusze, aby następnie się 
w nie przebierać i tak paradować 
przed „publianością". 

Jest Pani aktorką, która wciela 
się w role zarówno komedio
we, jak i dramatyczne. Ostat
nio gra Pani również w mono
dramie, napisanym zresztą 

specjalnie dla Pani. Lubi Pani 
takie szalone wyzwania? 

- Myślę, że to szalone wyzwania 
lubią mnie. Nigdy nie zabiegałam o 
role, ale jakoś one same mnie odnaj
dywały. Występowałam również w 
Kabarecie Starszych Panów i w Ka
barecie pod Egidą. To były niesamo
wicie ciekawe doświadaenia. Byłam 
wtedy nie tylko aktorką, ale również 
piosenkarką. Działy się tam prze
śmieszne rzeay. Pamiętam, jak pod
aas występu, jednej z moich koleża
nek rożpruły się spodnie. Poinformo
wana przez nas szeptem o sytuacji 
cofnęła się za kulisy, gdżie pani od 
kostiumów zaaęła spodnie zszywać. 
Ponieważ nie miała nożyaek, próbo
wała poradzić sobie zębami, co się 

jednak nie udało. Wyglądało to 
wszystko komianie, zważywszy, że 
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koleżanka musiała uważać, aby nie 
usiąść i nie ukłuć się tą pozostawio
ną igłą. 

Korzysta Pani z rad stylisty 
czy raczej zaprzyjaźnionych 
osób? 
- Korzystam z rad zarówno styli

sty, jak i osób mi bliskich. Czasami 
ludzie z mojego otoaenia zaaynają 
się denerwować tym, że ciągle wi
dzą na mnie te same ubrania. Wtedy 
jest to bodziec, żebym coś zmieniła 
w swoim wizerunku. Ze mną jest o 
tyle ciekawie, że kompletuję garde
robę, zaaynając np. od torebki, a 
później dokupuję resztę pasujących 
rzeay. Kiedyś kupiłam długie piękne 
rękawiaki i do nich następnie kom
pletowałam suknie, buciki itd. Ubie
ram się różnie w zależności od oko
lianości, miejsca. Na co dzień lubię 
rzeay wygodne, może dlatego, że 
aęsto podróżuję. 

A co sobie Pani ostatnio kupiła? 
- Kupiłam cudowny płasza na ko

żuszku, który„. od razu schowałam 
do szafy, bo zrobiło się ciepło. Ale to 
nie szkodzi, na jesieni bardzo mi się 
przyda. · 

Ponad 20 lat mieszkała Pani 
w Stanach Zjednoczonych. 

· Jak ocenia Pani modę ame
rykańską? 
- Wyjeżdżając z Polski w latach 

80., przeżyłam szok, gdy znalazłam 
się na typowej amerykańskiej ulicy. 
U nas wtedy było szaro, monoton
nie. Tam z kolei było kolorowo. Czu
łam się, jakbym była w jakimś te
atrze, a ludzie byli poprzebierani w 
kostiumy. Obecnie te różnice już się 
zacierają. To właściwie dobrze. Choć 
martwię się też wpływem mody za
chodniej, widząc młodych w kusych 
bluzeakach ay kurteakach, z ner
kami na wierzchu. 

Czy w czasach PRL nasi mło
dzi twórcy mody znacznie 
odbiegali od modnych świa
towych trendów? 
- Nigdy nie odstawaliśmy od świa

towej mody. To, co było atutem Pola
ków, to ręane wykońaenie ubrań. To 
nie były fabryane rzeay i przez to tak 
wyjątkowe i nietuzinkowe. Pamiętam, 
jak wyjeżdżając na festiwal filmowy 
do Hiszpanii, wymyśliłam sobie, że 

będę mieć gładką krótką sukienkę i 
długie aame rękawiqki. Do tego 

uszyto mi aamą pelerynę z lamy za
pinaną na potężny, bo wielkości 

spodka od kawy guzik, a wykońaona 
była ona tzw. boa, ayli gęsto marsz
aoną falbaną. Peleryna spełniała póź
niej funkcję spódnicy, dzięki temu na 
oficjalne wejście miałam długą kre
ację. W Paryżu wzbudziła sensację 
moja kreacja składająca się z tzw. ma
łej aamej i kapelusza z naszytymi list
kami z materiału, sprawiającymi wra
żenie, że ten kapelusik pod wpływem 
ruchu głowy ożywał. Ozdobiłam go 
również drogocenną dla mnie złotą 

broszką. Te właśnie detale wzbudzały 
ogromny zachwyt, a nawet zazdrość. 

Moim pomysłem były także ko
zaaki z rafii, które zakładało się do 
koktajlowych letnich sukienek. 

Skąd Pani czerpie energię na 
liczne wojaże, artystyczne 
zmagania? 
- Jestem zadowolona z życia. A 

poza tym dyscyplina, której zostałam 
nauaona zarówno w domu rodzin
nym, jak i podaas mojej drogi arty
styanej, spowodowała, że dbam o 
higienę nie tylko ciała, ale i ducha. 

Dziękuję za rozmowę. 


