Nigdy ni~

opuszczałam

glerta. Występuje też trzech
studentów - adeptów sztuki
aktorskiej.
Od początku wiedzieliśde. że
przedstawienie prr/gotowane
w Los Angeles i:rzyjedzie clo
Polski?
To była propozycja Festiwalu
Gombrowiczowskiego w Radomiu. Stanowi jedna.~ potwierdzenie. że gatunek st~\·orzony
przez Gombrowicza czy WiLl.:aPrzyjechała pani óo Polski
szące naszej. doprawdy, bardzo
cego jest pochłaniany z zaz przedstawieniem ..3iesiady ciężkiej pracy. W moim przych wvtem na całvm Ś",\·iecie.
u hrabiny l<ottubaf Vritolda · padb dodatkowym 'A-yzwaW t~j chwili za ia..'1icą odkryGcmbrowicza w reżyserii Mi- niem jest oczywiście język. Za- \..-ają, jak fantastyczn.a to literachaela Hackett.a. Jak doszło wsze zdarzają się pozycje łatwe
tura sceniczna, możliwa do
do tej współpracy? Jak to się i trudne. To, co w odbiorze wy- wykorzystania przez wiele
stało, że w Los .Angeles spodaje się nadzwyczaj proste, bo
fonn, choćbv balet.
tkafiście się przy pracy nad
Ola pani zadanie nie było chy\Hażenie takiej prostoty staratym spektaklem?
ba trudne. Od lat jest pani mimy się wytworzyć na scenie,
Wiele lat temu poznal2!Il profe- na.:i przychodzi z największym
strzynią w kreowaniu podobsora Hacket1a Praca z cim była trudem i wymaga wielkiego
nych postaci. Zaczęło się od
pl"Z)iemnością i prawdziwym
tytu!owej roli w prapremierze
wysiłku. Efekt jest później szaszczęściem, bo szczęśdem jest
"Iwony, księżnicz.ld Burgun-ja~?
lenie prosty. Wielka sztuka w naszvm zawodzie trafi'.?nie na pogadali, posiedzieli, coś się
Tak. Wtedy to była dla nas abwspaniałe, artystyczne dusze, zdarzyło. Tymczasem wszystko solutna rewolucja - myślowa,
rzeczywiste talenty. szczególnie jest długo i bardzo precyzyjnie a także warsztato,,·a. Przyzwyna obcym terenie. \\'cześniej budowane, żeby końcowy wyczajeni byliśmy do sztuk w rograłam u niego w „Hipolitusie"
dzaju Zapolskiej, Ba!uckiego.
nik był właśnie taki.
i od tej pury nasza „za\rodowa" G:imbrowicz oznacza tzw. czyK_on:pletnie nie znaliśmy t1,go
znajomość
zamieniła
się
stą formę, a ona wymaga jeszgatunku. Ja nagle poczułam się
w DfZ)iaźń osobistą. i\igdy nie cze \\iększej precyzji. Michael
w nim jak ryba w wodzie. Ale
traciłam koota.\tów z rodziną
Hack<!tt jest mistrzem dźwięku . , myli się . pan . mówiąc, że to 'JO- .
Hackettów.
i ruchu, jest jak ·dyrygent, c;zu- ·.· winno przychodzić mi z łat':voPropozycja zrobienia s~ktaklu łv na brzmieńie·' orkiestrv i"in- . śdą .. wręcz odwrotnie. Uniz Gombrowicza \'vTnilda z wie- s-tn.!Qentów. Bardzo wv~ainie . wersalność tych mistrzów, :eh
lu kontaktów Hacketta, nawią można to wy~zuć w jeg~ sp~k
talent, polega na tym, że przezanych w Polsce. Jak wiemy ta.1clach.
kroczyli b_arierę czasu. W !ej
Gombrowicz, Różewkz, łv1ro
!Gm są aktorzy towarzyszący chwili są tak samo CZ)1elni jak
i.ek i Witkacy wolniej lub szybpani w przedstawieniu?
ciej zdobywają świat. Chwilami Zawodowymi aktorami wła
można nawet odnieść wraże
śnie.
nie, że przeżywamy eksplozję
Skąd pochodzą?
naszej literatury spod znaku
Z Los Angeles.
tych autorów. Możemy być Jest dwóch
z tego dumni i szczęślii,;, gdyż starszych,
jest i będzie ona teraz coraz
mocniej eksploatowana.
Dwa lata temu ~lichael Hackett
oznajmil mi, że dostał tę propozycję i zapytał. CZ'f chcfałabym
wziąć w tvm ud.ział. Zgodziłam
się z ·wielkim en~2Zffiem.
Bardzo cieszę sie, gd\' to. co istnieje jtl.o słown~ deklarc.cją powoli przechodzi w fazę :ealizacji. .l\ajwiększ:m sZCZĘściem
jest jej sfinalizowanie. I tego
·wszvscv się doczekaliśmv.
przedst3Wienie bY!o już
pokazywane w los Angeles?
Tak. Zostało nadspodziewanie
dobrze, wręcz zna.1-:omicie przyjęte. Dodało nam to skrzydeł, siły i otuchy, bo, mimo że wszyscy jesteśmy profesjonalistami, torstwem,
zewsze odczuwamy przeróżne drugi wyniepokoje. wahania. wątpliwo kłada dodatści. Zbytrua pewność siebie
kowo na unimoże tvlko zasz.~odzić, w żad
wersvtecie.
nym mienie można jej zazdro- Trzeci z nich,
ścić ludziom sztuki. ~iepewjuż z młodego
110.ść aż do momentu kontaktu
pokolenia, przy-.
Z oaoion::ą W~'\\·ołu1e czujność,
pomina mi osoczy udało się wypełnić wszyst- biście młodego
!'Je założenia i czy właściwe Jana Enjest nasze myślenie tych sprawach. Dlatego tak ważne
są analizy towarzy -

]est jedn~ z n:ijwybitniejszych polskich aktorek
teatralnych i fiimo'"ych. Popularność i miejsce w
sercach v.idzów zyskała niezapomnianymi ")'Stępami
w K1barecie Starszych Panów. Od lat dzieli o..as
między Polskę i Stany Zjednoczone. Warsza\\'Ska
publiczno~ zobaczy ją 20 czerwc.1 w „Biesiadzie .
u hrabiny Kotlubaf Gombrowicza w Teatrze Małym.

Czy -

o

wówcz..1s, a może nawet bardziej. Uważano ich bowiem za
szaleńców. Stworzyli na papierze rzeczywistość, w której my
żyjemy. Nadali jej formę. Nam
przyszło istnieć w świecie tak
szalonym i zdeformowanym,
że takich defonnacji nie przewidział nawet Witkacy. Jego
deformacje mają charakter sceniczny. My ż1iemy w zdeformowanych realiach.
St,yorzyła pani wiele świetnych
ról Wrtkacowskich, przede
wszystkim na trzech warszawskich scenach - w nDramatycznym",
,.Narodowym"
i w Teatrze Współczesnym Erwina Axera. Jak z perspektywy czasu patrzy pani na swój
dorobek?
Te doświadczenia muszą we
mnie pozostać, ale nowy rytm
życia, nowy język i nowa rzeczywistość nie pozwala na odwolyv·;anie się do nich. Jak po·
wiedziałam, nawet \Vitkacv nie
przewidział, że po ulicach bę
dą chodzić ludzie z kolorowy~
nu włosami, dziwnie oslfZ)•że
ni. z kolczykami ;v policzkach,
na powiekach. Ta deformacja
jest tak wielka i chora, że nie
ma przełożenia na deformację
artyzmu, na język sceny, który
powinien być przekazany widzO\Vi w teatrze i . filmie. Te
wszystkie doświadczenia mają
na pev.no na mnie wpływ,
choćby dlatego, że przez nie
przeszłam.
Wciąż odwołuję się

jednak do bazy, którą zdobyłam w szkole. Wyszłam spod ręki
wspaniałego

artysty Iwo
Galla. ::''

~

Polski

Mogę powracać do niej w każ
d)m czasie. Najważniejszy jest
warsztat aktorski, a za nim idą
doświadczenia. Trudno t eż mówić o zdobywaniu rutyny. I tak
wciąż szukamy nowych dróg,
nowego wyrazu.
Komu oprócz Iwo Galla zawdzięcza pani najwięcej? Kim
byli pani zawodowi mistrzowie?
To pytanie mojego pokolenia
dotyczy w mniejszym stopniu.
Ci mistrzowie, którzy mogli
mnie, oprócz Galla, wiele nauczyć, byli oddaleni ode mnie
wiekowo i bardzo szvbko, bardzo wcześnie odeszli~ Nie zdołałam otrzeć się o tak genialnych artystów jak Stefan Jaracz,
Juliusz Ostersa. Oni jeszcze
b\'li wśród nas, ale na.'11 nie dan~ było spotkać się z nimi, stanąć obok n.ich na scenie. Nasze
pokolenie, wywodzące się
z tnech wielkich placówek Łodzi, Krakowa i Warszawy przyniosło, w jednym momencie, całą armię talentów. Od
pccząl\.:u wzajemnie się wspieraliśmy. Dlatego mamy tak wielu doskonałych a.rtystów. Wielu z nich dużo, dużo za wcześnie odeszło. Z nimi miałam
okazję
pracować.
. Razem.
wspóbvorzyliśmy spektakle,
wspólnymi siłami osiągaliśmy ·
rezultaty.
Kto z pani partnerów miał dla
pani największe znaczenie?
WszysL\:o zależy od gatunku.
Na scenie kabaretowej bez
konkurencji jest Kabaret Starszych Panów - forma sięgająca ideału. Klasa literacka i ze- '
spół a.\:torski były absolutnie
niepowtarzalne. Mogę wymienić każde nazwisko. Wiesław
Michnikowski, Wiesław Golas, Kalina Jędrusik, Irena
Kwiatkowska - to tak ogromne indp. .idualności, że nie
mogłabym nikogo wyróżnić.
Grvwałam z nimi na scenie
i ~\' kabarecie. Często rano
spotykałam się n.p. w nagraniu Sta.rszych Panów Goła
sem, a wieczorem wspólnie
występO\.\'aliśmy w teatrze.
Inspirowaliśmy się wzajemnie przez cały czas. Pamiętam
wspólne granie z Wiesiem Golasem w słynnych „Paradach"
Potockiego, fenomenalnie wyreżyserowanych przez Ewę
Bonacką. To nie było tylko odtwarzanie ról, ale coś znacznie
więcej, wspólne tworzenie,
mimo bardzo rygorystycznego

z

reżimu.

Porozmawiajmy chwilę o Kabarecie Starszych Panów. Wspólnie z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim stworzyli
państ.vo

coś

niezwykłego.

Kabaret wciąż żyje, ludzie
z utęsknieniem czekają na telewizyjne
powtórki,

~-~~~-~enki

przesziy do kanonu polskiej dow•1 zagrania w sztuce W~Ll.:.;;:
poezji.„
cego. Nie mogłam odmt-\·;ić.
Niewątpliwie tak.
Zostałam, ale to wi~że się z i";"i·
Co odczuwaia pani, bezponą stroną mojego życia pryw;:?(średnio biorąc w tym udział.„
ncgo i zawodowego. Dos;:ly
Radość. Tęskniliśmy do kolejjeszcze czasy. w których pr~·y
nych spotakań, do bycia raszło nam funkcjonować. Tc ciz
zem, choć przeby1\aliśmy ze było opuszczenie Polski. i.!c
sobą bardzo często. To była
wyjazd, przedłużony \\. ;-OCnaprawdę twórcza i radosna
skończoność. Szybko zap:;c.;:ekipa. Z przyjem:-10ścią gnało czam korzenie i wszędzie :;)ą
się na próbę, siedziało wśród
bardzo dobrze czuję. Uł;ih-.i:.
kolegów i patrzyło, co wymymi to moją egzystencję , {;,,--;;
ślą inni - Golas. ?-.iichnikowtrudu nawiązuję konta.~\-·
ski, Stępowski, Kwiatkowska.
z ludźmi.
·
Nikt nie ziewał, nie bvł zmr;Czy w grę wchodziły wzgię<fj
czony. Czekaliśmy, co ~owego
polityczne?
każdy zaproponuje. Byliśmy
Nic z tych rzeczy. Polityk.a :lle
sobą zarażeni. Wiesio Golas
dotyczy człowieka, który !l.!.~
miał tysiące pomysłów nie tylprawdę „robi w sztuce". To h1ko dla siebie i dla reżvse ra, ale na dziedzina. Sprawy poii~
•
i dla partnerów.
ne mogą mieć tvlko zh- aio0
Skąd bierze się ponadczasodobry wpływ. Dyskutuje się
wość Kabaretu Starszych Paciągle, że w tej chwili braku.je
nów?
dopingu do· działania, a es:;~
Z wielu powodów, z talentu ra i represje wyzwalały t.t(~
twórców
\Vasowskieoo
siły i impulsy. Myślę, ż.e. i~i
i Przybory.
~
w tym część prawdy, ale ~-yll::
Cry zdarza się pani powr~ć
część. Nasze czasy są tak ckdo tych tekstów, pi:>senek?
kawe, że gdybyi~ zajmov.-c:fa
Zawsze - podczas każdej rozsię pisaniem, to chyba odp~
mowy, każdego spotkania. Tedłaby mi ręka albo padłabyw
raz mÓ\\imv o h-m w czasie z wyczerpania. .
przeszłym. To Ż)ie. to po pro- .Ale mój wyjazd„nie miał nk.
stu jest nadal aktu3:1ne, tak sa: ._. \vsp_ólnego __ :z · polityk~. Wyjz_.
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tam gdzie się człowiek urodził. Irw.a
·„

„Dom jest
sytuacja jest niemożliwa. Natomiast bardzo łubie
podróże, ciągnie mnie do świata, do nowości. T6
wynika z mojego charakteru i kontaktu z zawodem.:
Niektórzy ludzie w podróży marnieją, w obcych
miejscach więdną. Jestem ich przeciwieństwem.'
Jestem wciąż nienasycona światem."
'
mo raduje serce, rozsmiesza.
chałam w czasie na ] \\l. ~ ;:;za;
Dowcip śmieszy kolejne pokofali emigracji i dlatego mille do
lenia, które inaczej żyją, ina- _ niej zaliczono. O pozostaniu
czej myślą.
w Ameryce zadecydowały zaMa niezwyldą k.lasę.
,.,,·odowe i prywatne sprawy:
To prawdziwa perełka salo- Jestem osobą publiczną i wie~
nowa. Mówi się, że czasy się _le kwestii bywa różnie L~a;
zmieniają, moda i stvl bycia
pretowanych. Cieszę się zainteż. To prawda. R~ecz~wi
teresowaniem, bo wciąż mnie
ście, wiele się zmieniło: Lu\·vidać, dużo pracuję. Kisdy
dzie schamieli. Brakuje dookazało sir;, że mogę wrócić brych żartów, a jak są - to
oczywiście to uczyniłam.
ciężkie
lub nieśmieszne. W tej chwili moje miejsca wf
A jednak Starsi Panowie do- żnacza wyłącznie praca. ~
cierają do tego zmienionego
my wolny świat, wolną ojttjświata. Tu tkwi zagadka.
znę i otwarte granice. W WPrawdopodobnie
zmienilidej chwili maż.na kupić bibt
śmy się powierzchownie, ale
i za godzinę polecieć w nie\Vewn ątrz jesteśmy tacy sami
znanym kierunku.
i następne pokolenia też są
Gdzie jest pani dom? Gcitl!
do nas podobne.
czuje się pani u siebie?
Poza wielką rolą w .Jak być
Oczywiście, że tutaj. Doff1 jstt
kochaną~ Wojciecha Jerzego
tam, gdzie się człowiek ;.:;.-::-.
Hasa nie została pani wykorzydził. Inna sytuacja jest nieme.i-.
stana przez film.
liwa. Natomiast bardzo lui:J.i.ę
To prawda. Niestety można tak
podróże, ·cin.gnie mnie do świa
powiedzieć. To dotyczy nie tylta, do nowości. Potrzebuję ts~
ko mnie, aie wieiu artystów.
go, bo wynika to z mojego ;:;h::.~
Wiele zależy od pr.<:ypad.ku. To
rakteru i kontaktu z zawodom;
pytanie do wie]kjej analizy.
chociaż nie należę do stałsg~
W pewnym momencie zdecyzespołu, jak przez długie lata.
dowała się pani opuścić
Niektórzy ludzie w podróż:)~
Polskę. Czy mieszwiędną, w obcych miejscach
kając kilka naś cie · marnieją. Jestem ich przed-,
lat '({ Ameryce,
wieństwem. Jestem wciąż -;il;;-:
potrafiła się panasycona światem.
ni do niej priyJak ocenia pani, trochę z u~
z-,i,yczaić?
dali, zmiany w Polsce?
Po pierwsze
Bezwzgl ęd na zmiana dotyczy
sprostowanie.
samych przyjazdów i \'<~-j~
.1\ie opuszdów. Wjeżd ża się do wolnego
całam Polkraju. To wielka radość. Tu jest
ski. Otrzyprawdziwa wolność. Odczuwa
ma I am
sir; ją dopiero na granicy.
'
propozyJakie są pani następne plany,
cję
zaartystyczne?
.
w o - Nie potrafię odpowiedzieć. Do-·
tyczą filmu, ale nie są sprecy~
zowane. Jedynym i najważnieF
szym zadaniem jest teraz dla
mnie „Biesiada u hrabim'
Kotlubaj". Dopóki ta prac~:
się nie skończy, inne sprawy:
nie istnieją.
'
Rozmawiał
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Zdjęcie Andrzej Marzec:

