
• Roemo111a z ~-.Kraf/łóuJną, dtorłą . . = ...,., u - lal P!!!i _..,. 
1 '!.';*'~ z domu, z traciyqi, z wydiowania. -

-~~,.....,. .... -~ .... , -!J& tak mnie 1iCZYta:-. Zmartwienia i 
probJfJny naleq do mnie -i nie dotyczą wazyatki. ·di na.· 
........, no bo co oni 91l Winni, łeja mamjakW kłopoty? , 
~oni teł pewnie·llMQ,jakie6 własne, Więc po _co się 
nimi nawzajem~ · 

·A eo !ię~ ~,,.,.; 111~ bmorwl 
-Muaę 11~ er OW&f7'idec \idZL 
• llalo Ido lał obeeaie podcp'l4je... 
- Tó prawd&, i dl8t.ego pewnie · tak nam banko 

schamiało nasze codzie1µ1e tycie. 
• Czy po dblUzęj nNobec1UMci 111 lerrJju banlzo •if to 

~nuca111~ ~ $tanadi ~ ych byłam przez 10 lat, ale prawie 
4 lata temu wróciłam do Polski na stałe i pnyznam, że nadal 
widzę pewne różnice między nami i Amerykanami. 

- Wialnie 111 melaoUHJniur • 
- MiędZY innymi. ODi też są, nazwijmy to mąże -

rozdrażnieni, ale straszliwie się hamują. 
- -Dlac~r . . 

- BO uje to biznes. U nas kiedyś nakazywało . to 
wychowanie i tradycje, ~e teraz, niestety, już tego nie 
ma. Nie musimy się hamować, a · chciałabym, żeby wrócił 
taki nius - mus ;opinii publicznej, mus tow~ski. 

Fot.: Jerzy Barski IJJMl&MBUJllLM J ,..,,.,.„ •• 

żyCie .· pełne·· niespodii8nek 
, - Jak pani odbiera ,,Kabaret" głównie filmów i seriali, i w tym 

/)11/. li/I ( :1 li/• :1 ,, , 1 

- Jeat pani znana z wielu kreacji 
filmollJYCh i teatralnych, ale naj
banhUU utkwiła nam pani w pa
mięci w awoich rolach z ,,Kabaretu 
Starazych Pan6w". Na czym po'lega 
fenomen tego prormu? 

- Na tym, że jest on ponadczasowy 
- dzięki muzyce Wasowskiego, dzięki 
tekstom Przybory; .. 

-„. i dziąki nat:""""" profe!io-nalitm wyko com. 
-oże to zabrzmi nieskromnie, ale 

to prawda, odczuwalna zwłaszcza 
teraz, gdy od do~ dawna na antenie i 
na ekranie królują amatorzy i 
naturszczycy, osiągając szczyty w 
złym znaczeniu tego słowa. 

teraz,~ tylu latach? telewizyjnym chaosie nawet nie 
- T samo jak przy pierwszym znam ich losu. Trzy sezony 

czytaniu, podczas pierwszej próby, pracowałam, na przykład, wspól
na premierze - mam pełną świado- nie z Wiesławem Michnikowskim 
mość jego ponadczasowości, jego nad 13 półgodzinnymi odcinkami 
nieprzemijających wartości. serialu „Sceny domowe" i nie 

- W czym możemy panią obecnle wiem, co się z nimi stało. Podobno 
Of~ już były, podobno ktoś je nawet 
:a ał mi pan abstrakcyjne widział„. 

pytanie - nie wiem. - Dokąd wybiera aię pGni na 
-A1!łynie rozumiem.„ urlopr 
- C czas nad czymś pracuję, a - Zapomniałam o tym słowie. Mam 

tego nie widać. Ale to nowy sposób dużo pracy, a także pewien rozgar
pracy naszej telewizji - coś się robi, diasz życiowy, z którym trudno mi 
a później na długo odkłada i nie sobie poradzić. Cóż, takie mabi życie 
wiadomo, czy poszło, czy pójdzie i pełne niespodzianek. 
kiedy. Mam gotowych wiele rzeczy, Rozmawiał: JERZY S. BARSKI 

. . 


