Aktorzy o swoje.i roli ( 1) i czy znają
taką postać w życiu (2):

Pani Dulska - Ewa Józefczyk:
jes/ to ivymmzona rola dla każdej
aktorki charakte1ystycznej,
więc mogf( powiedzid tylko jedno: uwielbiam jq.
2. Wiem tylko z opowiad(l/i, że takie „Dulskie" istnieją.
vV moim otoczeniu rakiej osoby nie ma, mogf( więc
z czystym sumieniem powiedzieć - nie znam.

1. Podejrzewam,

•

że

Pan Dulski -Andrzej Cempura:
!. Luhif( wszystkie role, które gram.
2. W każdvm z nas siedzi jaki5' Dulski,
nie trzeba nawet glęboko szukać.
Zbyszko Dulski - Grzegorz Kwas:
J i 2. .lako aktor broni!( tej posta ·i, jako człowiek ze
smutkiem stwierdzam, że Zbyszków Dulskich wokół
nas jest wielu. A p1zecież w każdym z nas odbywa się
odwieczna walka dobra ze ziem i nie zawsze wybo1y,
k1ó1)Y:h dokonujemy, stawiajq nas w dob1ym świetle.

Hesia - Ewa Pałuska:
!. Czy lubię Hesię? Lubię.
2. Nie znam.

Mela -Agnieszka Marzec:
mojq Melę. Tak, jak kocha się
siebie czy s1voje dziecko.
Bo Mela to kawałeczek m nie samej.
.lak jej nie kochać??
2. Nie. Ale chętnie poznam i p orozmav. iam z kimś,
kto w Meli rozpoznaje siebie.
1. Kocham

„

tę

Juliasiewiczowa z Dulskich - Marzena Strzycka:
1. Trudno by/o by ::.agrać kogoś, kogo się nie lubi.
2. My.{/ę, że sq to kobiety, które po dlugiej walce
w k01iCL1 „ ... zgodziły się z życiem i kradną to,
co jest najmilszego ... "Bo dlaczego nie!
Lokatorka - Viola Arlak:
1. .festem dobra w graniu a nie w pisaniu.
2. ???

!.

Hanka -Angelika Brykczyńska:
Hanki. vVydaje mi Sil( prosta, szczera
i - wbrew pozorom - silna. Dlaczego silna?
Gc(vż posiada życiowq mqdro§ćjakq prości ludzie
maja we knvi, a która pozwala im wiele p1zet1wac'.
2. Nie znam nikogo, kto przypominalby mi Hankę.
Lubię postać

Tadrachowa - Maria Wójcikowska:
1. .la jej nie musze lubić, ja jq mam grać.

2. Nie, nie znam.

Dyrektor Teatru - Piotr Szczerski:
1. Niestety reżyser nie obsadzi! mnie w tej sztuce.
2. Nie znam nikogo kto nie by/by Dulską;
siebie nie wylqczając.

