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Nieznajomy - ADAM DZIECINIAK 

Pokojówka - IRENA WÓJCIK 
MAŁGORZATA 
KWAPISZ 
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Milena - MAŁGORZATA KWAPISZ 
IRENA WÓJCIK 

Florentyna - JANINA JAROCKA 

inspicjent sufler 

MIROSŁAWA HOPF JANINA JAROCKA 



literaturze, w sztuce ko ieta samotna 

. jest ulubioną bohaterką autorów. Widzi się ją 

albo drwiącą i triumfującą, albo godną litości 

i ograniczOII1ą. N a tym kończą się subtelności 

jej obrazu. Dotąd kobietę - jej myśli, po

stępki, jej ciało, uczucia, „tłumaczyli" tylko 

mężczyźni. A kiedy mówią kobiety o niej -

inne nie chcą siebie odnaleźć w przedstawio

nym obrazie. Zaczynają się jednostkowe przy

kłady „na nie"; triumfuje egocentryzm, widze

nie tylko swego przypadku, bo na ogół obu.rza

ją się te, które z autopsji nie znają podobnych 

sytuacji i stanów, lub tez nie doświadczyły 

ich w całej dojmującej ostrości. Tak więc ( ... ) 

samotna bohaterka szamoce się w więzach 

z jednej strony feminizmu, z drugiej - mizo

ginizmu; :namiętności lub całkowitego opusz

czenia. - Jedna z dziennikarek francuskich na

pisała w bardzo szczerym artykule: „Samotna 

kobieta jest od rana do wieczora karana za swą 

samotność i niejalm prowokuje sobą wszystkie 

pułapki, jakie stawia na nią cywilizacja. Pu

łapki są. coraz licznie.Jsze, ponieważ do tych, 
które natura zgotowała jeJ sercu i ciału, do

łączają się trudności stworzone przez obycza
jowość. Wchodzi to w grę na przykład poszu

kiwanie rozkoszy cielesne] oraz tego konsek
wencje. Sytuacje często nic do rozwiązania". 

+++ 
Kim Jest (.„) kobieta? Czy tak jak dawniej 

mówiono naczyniem zła, stworzeniem działa

jącym na zgubę mężczyzny? Czy też aniołem, 

zesłanym na ziemię dla zbawienia ludzkości, 

jak pisali ongiś ' poeci. ( ... ) Uległą kochanką 

mężczyzny i jego ostoją w życiu domowym, 

bo on sam jest niezaradny i niechętny zaję

ciom porządkowym, które pozwalają człowie

kowi utrzymać się na powierzchni? 

( ... ) Do j'akiego stopnia ?braz kobiety był 

od setek lat jednostronnie i często niesprawie

dliwie ukazywany przez mężczyzn, bo bez istot

nej o niej wiedzy, świadczyć może choćby 

zdanie zamieszczone przez Freuda w prywat

nej korespondencji. ( ... ) Otóż uczony, o któ

rym potocznie się sądzi, że znał doskonale ko

biety, bo wśród jego pacjentek stanowiły przy

tłaczającą większość, napisał w liście do Marii 

Bonaparte, którą wysoko cenił, że · „kobieta 

pozostała dla niego wielkim pytaniem b e z 

odpowiedzi".( ... ) 

Wanda Krzemińska 

„O kobiecie dwanaście rozdziałów" 
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o współzależnoścfach między teatrem a filmem 

( ... ) Teatr jest pracą o wiele bardziej 
pogłębioną, o wiele bardziej skupioną, wo
bec czego uważam, że bardzo mi służy 

wtedy, gdy w filmie odczuwam pewne 
wyjałowien · e rutyną kontaktów z aktorem, 
rutyną wynikającą z pośpiechu i z uprosz
czenia. Poza tym teatr szal~mie ogranicza 
- ogranicza poprzez tekst, także poprzez 
fakt, że moja ingerencja, moja rola w tea
trze jest zawsze o wiele mniejsza, aniżeli 
w filmie. Reżyser po prostu nie jest pier
wszym autorem spektaklu teatralnego, 
zresztą nie ma spektakli, gdzie by moja 
reżyseria była tak szczgólnie eksponowana. 
Naturalnie istnieje taki teatr bardzo reży
serski, gdzie się demonstruje k o n c ep
c j ę reżysera, jako najważniejszy temat 
i atrakcję dla publiczności. Nigdy takiego 
teatru nie uprawiałem, stąd mo · e poczucie 
ograniczenia. Myślę też, że teatr to spra
wa między aktorem a autorem i publicz
nością, a ja jestem tylko akuszerem w tym 
całym procesie. 

- Czy Pańskie filmy przypadkowo ocie

rają się o teatr, czy dzieje się tak z woli 

reżysera? 

Trudno powiedzieć, że są rzeczy o

graniczone: czy ja tego chcę, czy nie chcę, 

widocznie tak widzę kino, że ono czasami 

ociera się o teatr. Film jest na ogół bar

dzo dialogowy, a dialog wiąże się z tea

trem, więc z tego pewnie sję b ·erze formu

ła teatra~ności. A na przykład Wajda ma 

inny klucz teatralności i że jest teatralny. 

A Fellinii? Nie robi w ogóle teatru, a jest 

najbardziej teatralnym filmowcem świata. 

To wszystko mieści się przecież w przyję

tych granicach. Wydaje mi się poza ty_m, 

że sztuki wizualne są tak z sobą zrośnięte, 
' 

że nawet jeśli dzisiaj rozrosły się w różne 

strony, to i tak mają wspólny pień. Bar

dzo mocny. ( ... ) 

Z rozmowy Izabelli Bodnar 
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