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G 
dy myślę o pracy w teaJtne, 
wiem które role wyznacza
ją istotne etapy mego za
wodowego rozwoju. „Iwona 
- księinia.ka Burgunda" 
Gombrowicza, ,,Panldy'' P0-

tockiego, sztuk.i Witkacego, „ży
wot Józef.a" Mikołaja Reja były 
jakby milowymi krokami w q>a
nowywaniu coraz to nowych form 
akt.orskiego wyrazu. Film - po
za „Jak być kochaną'' - nie dał 
mi okazji do tak. gruntownych 
przewartościowań. Nieraz zasta
nawiałam się, dlaczego rtak. się 
dzieje. Być może dlatego, że w 
teatrze pracuje się najspOkojniej 
i najdokładniej. I chociaż przed
stawienie też jest efektem wysił
ku wielkiego zespołu ludzi - ta
kie elementy jak kostium, sceno
grafia~ reżyseria inspirują aktora, 
Pomagają mu w uniesieniu tej 
wielkiej odpowiedzialności, jaką 
bier7.e na siebie stojąc sam na 
sam z widownią. Na planie film0-
wym stajemy często 1beUJronni 
wobec chaosu organizacyjnego i 
technicznych konieczności. Żeby 
przez to przebrnąć trzeba d~spo
nować całkiem odmiennym do
świadczeniem, jakie zdobywamy 
Po iluś tam nakręconych filmach. 
Stajemy przed kamerą z chęcią 
dawania z siebie wseystkiego co 
umiemy, ale nie możemy pr7.eW'i
dzieć, co z naszego wysiłku m
st;mie zarejestrowane w filmie. 
Niemniej w doborowej ekipie, 
wśród interesujących partnerów, 
pod kierunkiem doświadcr.onego 
reżysera udaje się przejść ponad 
podstawowymi. >trudnościami na
tury technicznej i dojść do Pozio
mu wyzwalającego inwencję 
·twórczą. 

Od czasu studiów obciążona je
stem potrzebą pracy precyzyjnej. 
Najbardziej odpowiada mi kame
ralna atmosfera, swoisty rodzaj 
intymności w niewielkiej grupie 
pracujących nad tym samym za.
daniem ludzi. Cenię sobie rów-
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nam film „Nikt me woła" Kazi
mierza Kutza. 

Realizowano go w oparciu o 
scenariusz Józefa Hena. Akcja 
toczył.a się w pierwszych tygod
niach po zakończeniu wojny, 
gdzieś na ziemiach odzyskanych. 
Brałam udział w tej _części filmu, 
która pokazywała wejście do mia
steczka tłumu repatriantów, gwał
·t.owne zetknięcie rożnych grup 
etnicznych. <kalam postać Niury, 
wiejskiej dziewczyn~ ~kresów. 

Kariimierz Kutz i operator Je
rzy Wójcik pracowali· metodami 
daleko odbiegającymi od przyję
tych wówczas w polskim filnlle. 
Inaczej prowadzono aktorów, ina
czej organizowano plan mjęcio
wy, intensywność pxy.eżyć boha
terów znajdowała odpowiednik w 
dooiekliwym i precyzyjnym bu
dOwaniu nastrojów i sytuacjf. 
Chwłlami mogło się zdawać, że 
od realizmu przechodzimy do ab
strakcji. Było to jednak coś, co 
wciągało, nowe zadania pobudza
ły do własnych niekonwencjonal
nych propozycji, oa planie pano
wał klima·t twórczego zaangażo
wania- w pracę. 

Film „Nikt Die 'WoJa" był pro-

pozycją na tyle . nową, że - spotkał 
się z kontrowersyjnym przyję
ciem. Sądzę jednak, że czas dzia
ła na jego korzyść, że emocje i 
myśli ożywiające wówczas cały 
zespół realizatorski przebiły się 
Po latach do szerszego grona od-
biorców. ' 
Brałam potem udział w filmach 

,,Dziś w nocy umae miasto", 
„Jutro premiera", ,,Złoto". Wspo
minam dobrze także „Ich- dzień 
powszedni" Aleksandra Scibor
Rylskiego; autor scenariUS7.a i re
żyser w jednej osobie nie ułcry
wal, że jego film mający odzna
czać się skromnością scenerii, na
turalnym ~bem bycia boha
terów i niecodziennymi powikła
niami psychologicznymi postaci 
- był przeznaczony dla konkret
nych aktorów. Myślę, że to wpły
nęło pozytywńie na ostateczny 
efeki naszych działań. 

W tym miejscu poiwinnam opo
'Wiedzieć o „Jak być kochaną". 
Zanim jednak · przejdę do ltego 
niezwykle dla mnie wamego fil
mu, chciałabym zatrzymać s.ię 
chwilę iprz.y innej sprawie, row
meż istotnej dla mojej kariery 
aktorskiej. 
Myślę o ,,Kabarecie starszych 

Panów" Jeremiego Pirzyibory i .Je
nego WasowslGego. Była io do
prawdy niepow:tairm.lna forma 

twórczości. Wszyscy uczestniczą
cy w niej aktorzy i współtwórcy 
prog;ramu bawili się pra~ two
irzyli ęany, doskonale rmumie
jący się zespól A patem był film 
„Upał" Kazimierza Kutza. Wy
l"OSły z poetyki „Kabaretu", po
wstawał z udziałem jego autorów 
i aktorów - i został uznany za 
pomyłkę artystyczną. 

Nie umiem odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego tak się stało. 
Inaczej też niż wi~kszość odbior
ców oceniam „Upał". W całą tę 
sprawę mangażowałam tyle emo
cji, dzięki „Kabaretowi" przeży
łam tyle wspaniałych momentów, 
7.e film także wydaje mi się lep
szy, niż go na ogól oceniano. 
Oglądając „ Upał" skupiam się na 
poszczególnych scenach, :z któ
r-ych każda ma własną wartość, 
bawię się tekstami i interpreta
cją. Niemniej jest zagadką i nie
spodzianką, że gatunek tak, zda.
wałoby się, do końca sprawdzo
ny na małym ekranie, me zado
wala w pełni na dużym. Z nasz.e
go wspaniałego kabaretu, dowcip
nego i · finezyjnego - nie udało 
się zrobić 'widowiska filmowego 
o walorach równych pierwowm
rowi. (cdn) 

Relaeję akłork1 
spisała i opracowała: el 



Moje spotkania z filmem J 

~~~
~ B b o bsadzaoo mnie zazwyc:zaj ar ara w rolach ~harakterysty-

czno-komed1owych, gry-
. · walam w różnego typu 

w .Jak być kochaną" powierzył K f ft 
, gr-0teskach. Dopiero Wojciech Has ra . owna m i rolę. którą wedlug klasyczne-
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,„Jak być .korhamf• 

J?O podziału gatunków można za
k wa lifikować do postaci tragicz
nych. 

Film powstawał w oparciu o opo
wiadanie Kazimie1·za Brandysa: 
w formie monologu wewnętrzne
go autor mówił o przeżyciach 

kobiety-aktorki z okresu wojny i 
okupacji. Opowiadanie oparte 
zostało zresztą na żdarzeniU au
tentycznym. Has przygotował sce.:. 
nopis w sposób precyzyjny i sub
telny. rozwijający zawartość pier
wowzoru literackiego. 

Rola Felicji należała do trud
nych. Rysunek postaci. ciężar ga
tunkowy spraw o jakich się mó
wiło, wszystko to wymagało wy-

. htkowej siły ekspresji. Ale two
rzywo dawało pełne możliwości 

prawdziwie twórczej pracy. Od 
Sc:"1mego początku, byłam nią za
fascynowana. Pracowałam nad 
rolą z najwyższym skupieniem. 
tak, jak się pracuje nad rolą dla 
teatru. Miałam przemyślane wła
sne. propozycje. zanim zaczęłam 

realizować je . przy współpracy z 
reżyserem. Tak przygotowana. 
spokojniej wchodziłam na plan 

mając w wy· ibraźni powiązania 

między poszczegolnymi scenami 
i dalszy ich ciąg. zdając sobie 
sprawę z rozmieszczenia drama
tycznych napięć. momentó~v kul
minacji. świadomość czasu do
k.ładnie wymierzonego pr7.ez auto
ra. 

Poświęciłam się tej pracy w za
sadzie bez reszty . .Jest to w moim 
rozumieniu warunek podstawowy. 
którego spełnienie pozwala utrzy
mać nastrój tak ważny dla stwo
rzenia wyrazistej postaci. utożsa
mienia się z nią. Doviero w ta
kiej sytuacji mogę -czerpać pełną 

satysfakcję z wykonywanego za
dania. Zmieniamy się przecież 

niemal z dnia na dŻie11 i prawie 
niemożliwe jest utrzymanie takiej 
samej temperatury przeżyć przez 
czas dłuższy, gdy wykonujemy 
kilka różnych prac. 

Współpracę z. Wojciechem Ha
sem niezmiennie sobie cenię. Każ
dy kontakt z tym reżyserem dzia
ła ina aktora ożywczo. o czym 
mogłam się przekonać biorąc tak
że udział w .. Rękopisie znalezio
nym w Saragossie'·, „Złocie„ czy 
,.Szyfrach „. Odpowiada mi ·jego 
precyzja założeń, uwaga jaką da- . 
rzy aktorów, sprawność organi
zacyjna ekipy i ogromna wrażli
wość, jaką wykazuje wobec wszy
stkich elementów powstającego 

filmu. który następnie tak precy-

zyjnie m-Odeluje podczas montażu. 
R ola Felicji przyniosła mi nagro
dę na festiwalu w San Sebiastian. 
„.Jak być kochaną" było tam pra
wdziwym sukcesem. a nagrodzo
no także reżysera i autora sce
nariusza . . 
Sądzę. że każde spotkanie za

wodowe - z .nowym partnerem, 
reżyserem, e19Pą - nie pozostaje 
bez śladu. Zawsze wynosi się ja
kieś doświadczenia przydatne w 
dalszej pracy, odświeżające nasze 
umiejętn<>ści techniczne. wzboga
cąjące osiągnięcia artystyczne. W 
ostatnich latach w większej roli 
filmowej wystąpiłam itylko w 
.. Kłopotlh,·y · n gościu„ reż. Jerze
go Ziarni ka . J :_vło to znów COŚ in
nego. Film -- w założeniu jakby 
fotografia r zec7y wist.o.<';cj - zmu

.szał do zachow<mia tak zwanej 
prawdy naturalistycznej. Grałam 
postać kobiety bardzo przeciętnej, 
uwikłanej w szare, nieefektowne 
sprawy . 
Wspominając dziś tytuły filmów 

zdaję sobie sprawę. że wyznacza
ją one ślad upływająeeg"O ezasu. 
Przypominają o sukcesach i po
rażkach. o niepokojach . jakim u
legamy pracując nad interesują

cymi nas zadaniami. ale także o 
fascynacji. jaką daje poszukiwa- . 
nie najpełniejszej reali7.acji swo
ich możliwości. 

Rel~ję aktorki 
spisała i opracowała: cl 
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