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" "aktorstwie 
nie. ma udawania 

Uczennica Iwo Galla (i Jero słynnego Studium w okresie 
·okupacji), a następnie w Krakowie, już po wojnie. Wystę
puje na scenie, ekranie, w radiu, t.elewizji. Jest aktorka\ o 
talencie wszechstronnym: potrafi zacrać w każdym reper
tuarze - . od dramatu po trarifarsę, komedię, kabaret. Raz 

. śpiewa I · tańczy, to znów powolnym, ociężałym krokiem 
przechadza się po scenie. Jak osamotniona, niezrozumia-

• la Szarlotta w „ Wiśniowym sadzie" Czechowa, Jak Fon•Ja 
Dorsey w „Remi-dżin" Coburna, w Teatrze Współczesnym 
w Warszawie. 

Mó\vię aktorce o niebywa
łej metamorfozie , jaką prze
szła tworząc postać Fonsji 
Dorsey - wielkie osiągnięcie 
aktorskie. Wyobrażam sobie, 
że praca nad rolą musiała 

by-ć ogromna... . 
- A dominującym uczu-

ciem był wstyd. Wstyd i za
hamowanie ..• Jest to rola na
turalistyczna, co jest w pew
nym sensie przekroczeniem 
moich przyrodzonych możli
wości al(torskich. Już w przy-· 
pad ku Szarlotty istnieje 
większe podobieństwo psy
chofizyczne między mną a 
postacią, którą tworzę. Można 
się ucharakteryzować, przy
garbić lekko, „zrobić" chrap
liwy głos i już na scenie ma
~y starego człowieka. Ale to 
jest w dużym stopn~u udawa
nie. Udawanie jest kłam-

- stwem. Należy mówić o grze. 
Aktor nie udaje chorego, ·on 
grą. chor o. To kwestia 
umiejętnośc; nas, aktorów, 
nauczono u iejętności prze
ka1Jywania r żnycb stanów I 
sytuacji. 

Istnieją klasyczne • Źasady 
ruchu. scenfcz~go, ta~ 

„Trybuna Ludu 

' 

istnieją klasyczne kanony w 
~ 8ztuce baletowej. Mimo dys

kusji, czy jesteśmy twórcami, 
czy odtwórcami, oCłpowiedź 
jest jedna: jesteśmy twórca
mi. co inożna porównać np. z 
rolą kompozytora i wirtuo
za, wykonujiłcego czyjś utwór. 
Oczywiście - jeśli się jest 
wirtuozem, jest się też twór
cą. A to za.leży przede wszy
stkim od sposobu kształcenia. 
Iwo Gall postępował w ten 
sposób, że jeS"Zcze na Studium 
wyda wał o każdym z nas ok
reśloną opinię. Mnie zakwali
fikował do aktorek charakte
rystyczna-komediowych. Nie
mniej - Gall poddawał nas 
próbie we wsz.ystkich możli

wych gatunkach. W ten spo
sób nabywali5my ró.i110.i:od
nych umiejętności warsztato
wych. 

Gdy byłam jeszcze adeptką, 
uczono mnie, że młody aktor 
powinien umiejętnie gospo
darować swoimi siłami. 1 
umiejętnościami. Iwo Gall 
robił to w ten sposób, że 

dzielił (już w Teatrze Wy
brzeże, za swojej dyrekcji) 

. zespół na grających i „próbu
jących" sztukę. Ci, którzy gra
li wieczorem, ranki mieli 
wolne, bez prób, ci zaś, któ
rzy nie występowali danego 
dnia na scenie, mieli przed 
południem próby. 

Inna rzecz: jeśli się 1rało 

akurat w dramacie, dobrze 
było, „próbować" w komediL 
Taka „gimnastyka" jest akto
rowi potrzebna, jednakże -
nie u zarania tych pocz~·nań. 

Gral! 'my po jednym akcie; 
adept nie może '. udźwignąć 
ciężaru całej roli. Ale po 
pewnym czasie jest w stanie 
dobrze się jej nauczyć. Siły 

trzeba rozkładać. Rozłożenie 
sił i umiejętności w budowa
niu roli zapobiega dyletantyz
mowi w naszej sztuce, a są
dzę, że dotyczy to wielu in
nych dyscyplin. Dziesięć la 
temu nie potrafiłabym t 
zagrać Fonsji Dorsey. 
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