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Wywiad

Jest pani tarnowianką. To
właśnie w Tarnowie, w ósmej
klasie szkoły muzycznej dostała
się pani z konkursu do Teatru im.
Ludwika Solskiego, do sztuki
„Pinokio”. Jak wspomina pani
tarnowskie czasy i czy miały
w jakiś sposób wpływ na życiową
decyzję zostania aktorką?
To pięk ne wspo mnie nia. Fan ta -

stycz na gru pa ak to rów, któ ra przy -
ję ła mnie wte dy pod swo je skrzy dła.
By łam naj młod sza w ze spo le, cie ka -
wa wszyst kie go i wszyst kich. 

Do dziś je stem w kon tak cie z od -
twór czy nią ty tu ło wej ro li Ma rio lą
Łab no -Flau men haft. Bar dzo wy raź -
nie pa mię tam ten mo ment, kie dy Pi -
no kio w II ak cie ucie kał przed dwój -
ką oszu stów i skrę cił so bie no gę. Gra
Ma rio li by ła tak su ge styw na, że za -
ła ma na po bie głam do gar de ro by ze
sło wa mi: „Pa ni Ma rio la mia ła wy -
pa dek. Pew nie prze rwie my spek takl!”.
Przy go da na pro fe sjo nal nych de skach
spo wo do wa ła, iż za czę łam my śleć
ciut ina czej na te mat mo jej przy szło -
ści. To był dla mnie czas, w któ rym
in ten syw ną na ukę w szko le mu zycz -
nej go dzi łam z te atrem, ze spo łem ta -
necz nym, i co dzien ny mi kil ku go dzin -
ny mi ćwi cze nia mi na pia ni nie. Po -
tem ama tor skie, te atral ne kół ka, re -
cy ta tor skie kon kur sy, i ko lej ny etap,
czy li szko ła te atral na. Stan dar do wy
ży cio rys, tyl ko pe łen krwa wych
przy gód, i wy pad ków na sce nie. Je -
stem drob ną osób ką, ale po tra fię wy -
ge ne ro wać ma sę ener gii, co w po łą -
cze niu z mo im tem pe ra men tem da -
je mie szan kę wy bu cho wą. Stąd roz -
ma ite przy go dy, i aneg do ty, w któ -
rych ła mię na sce nie sto ły, roz wa lam
łóż ka, wpa dam w za pad nie i, z dziu -
rą w bio drze, krwa wiąc, lecz nie czu -
jąc bó lu, chcę kon ty nu ować spek takl.
Mam rów nież za baw ną sy tu ację
z ko ry ta rza war szaw skiej Aka de mii
Te atral nej. Sto jąc na gło wie, i im po -

stu jąc się (czy li ćwi cząc głos) wci -
skam bez wied nie przy cisk stra ży po -
żar nej, któ ra po 20 mi nu tach od wo -
łu je ca łą ak cję. 

Z roz rzew nie niem wspo mi nam
rów nież pra cę nad „Tram wa jem zwa -
nym po żą da niem”. W fi na ło wej sce -
nie Stan ley gro zi Blan che roz bi tą bu -
tel ką. Mój Stan ley tak umie jęt nie roz -
bił szkło, iż ka wa łek wy lą do wał mi
w oku. Drżą ca jak osi ka, ca łą koń co -
wą sce nę za sta na wia łam się, czy mam
prze rwać spek takl. Ze stra chem (ade -
kwat nym zresz tą do od gry wa nej po -
sta ci i sy tu acji) do brnę łam do koń ca.
Po czym do gar de ro by wpa da przy -
ja ciół ka, któ ra oznaj mia, iż pod słu -
cha ła prof. Ja na En gler ta i prof. Wie -
sła wa Ko ma sę, jak dy wa go wa li
nad pięk ny mi środ ka mi wy ra zu, uży -
ty mi prze ze mnie w koń co wej sce -
nie – „sza le nie sub tel ne, a jed no cze -
śnie nie zwy kle su ge styw ne”. Fan ta -
stycz ny kom ple ment, i to w do dat ku
od tu zów te atru, więc sza! Nie mów -
cie ni ko mu, iż to tyl ko szkło w oku...

Szkoła teatralna w Krakowie
była bliżej Tarnowa,
zdecydowała się pani jednak
na szkołę aktorską w Warszawie.
Jacy pedagodzy, jakie koleżanki,
koledzy z warszawskich studiów
pozostały pani w pamięci?
Pró bo wa łam rów nież do stać się

do Kra ko wa, ale nie któ re miej sca,
i po sta ci są wpi sa ne w na sze ży cio -
ry sy i mu szą się zda rzyć. Tak by ło
z War sza wą. Do sta jąc się doAka de -
mii Te atral nej mia łam oka zję być czę -
ścią na praw dę zdol ne go ro ku. Ni ko -
mu nie trze ba przed sta wiać Ka ro li -
ny Grusz ki, An ny De re szow skiej,
Mał go si So chy, Mar ci na Bo sa ka,
Do mi ni ki Kluź niak i wie lu, wie lu in -
nych. To są waż ne na zwi ska nie tyl -
ko w Pol sce, ale rów nież za gra ni -
ca mi kra ju. A z pro fe so rów? Wszy -
scy wy jąt ko wi! Na pew no nasz

opie kun ro ku Ja ro sław Ga jew ski,
a tak że Jan En glert, Zo fia Kru ków -
na, Agniesz ka Gliń ska, lek cje nie tyl -
ko ak tor stwa, ale rów nież wdzię ku
i kul tu ry oso bi stej ode bra łam od śp.
pro fe so ra An drze ja Ła pic kie go, cie -
pło wspo mi nam rów nież obec ne go
dzie ka na To ma sza Gro cho czyń skie -
go, któ ry za wsze po wta rzał: „Idź cie
tam, gdzie was chcą!”. Nie spo sób
wy mie nić wszyst kich na zwisk. Każ -
dy z nich uczył nas swo je go warsz -
ta tu i spoj rze nia na ten za wód. 

Dlaczego wybrała pani Stany
Zjednoczone? Fakt, mogła pani
przecież w Polsce dostać angaż
w jakimś prowincjonalnym
teatrze. Z drugiej strony aktorów
w USA czeka „ciernista droga”,
zanim na przykład trafią
na Broadway czy do Hollywood. 
Mo że na pro win cji, a mo że w sto -

li cy. Nie zmie nia to fak tu, iż wy bra -
łam zu peł nie in ną dro gę. Mam tu ca -
łą ro dzi nę, więc wy bór był trud ny, acz
oczy wi sty. Nie ukry wam, za nim za -
ło ży łam Stu dio Te atral ne Mo dje ska,
oraz te atr Sce na Po lo nia, mia łam
mnó stwo wąt pli wo ści. Krę ta, wy bo -
ista dro ga, peł na róż nych sy tu acji,
i nie za wsze przy chyl nych lu dzi. Te -
raz, z per spek ty wy cza su, śmia ło mó -
wię, iż nie mo gło być ina czej. Tu taj,
w Chi ca go, mam swo ją szko łę, te atr,
ma rze nia, przy ja ciół, wspa nia łe go

mę ża, i mnó stwo po my słów na przy -
szłość. WPol sce pew nie by ła bym ko -
lej ną „z wie lu o sło wiań skiej uro dzie”,
a tu… je stem tyl ko ja! Przy naj mniej
do cza su, aż nie po ja wi się ko lej -
na pięk na, mło da, i zdol na.

Na jakie etapy można podzielić
pani działalność artystyczną
w Stanach Zjednoczonych? 
Kil ka pierw szych lat dzia łal no ści

to przede wszyst kim pra ca w ra diu
i te le wi zji, a tak że współ pra ca z ame -
ry kań ski mi te atra mi oraz dzia ła ją cy -
mi w Chi ca go pol ski mi ak to ra mi.
Od po cząt ku po by tu uczy łam rów -
nież ak tor stwa, ko mu ni ka cji i im pro -
wi za cji w ame ry kań skich szko łach.
Jed no cze śnie szli fu ję swój warsz tat
w chi ca gow skim Se cond Ci ty.
Po wrzu ce niu na „swój wó zek” do -
świad czeń z ame ry kań ski mi stu den -
ta mi po my śla łam so bie, że czas na na -
sze dzie cia ki. I tak po wsta ło Stu dio
Te atral ne Mo dje ska. W ra mach za -
jęć pra cu je my nad po praw ną wy mo -
wą, gło sem, ru chem sce nicz nym.
Roz wi ja nie wy obraź ni i umie jęt no -
ści pra cy w gru pie to ko lej ny waż -
ny punkt pro gra mu na szej szko ły.
Pod okiem za wo do wych ak to rów,
cho re ogra fów dzie ci i mło dzież, ale
tak że do ro śli po zna ją te atr. Na sze spo -
tka nia da ją im oka zję do prze by wa -
nia w upra gnio nym świe cie fik cji,
ma rzeń, a jed no cze śnie po ma ga ją

w zro zu mie niu ota cza ją ce go świa ta.
Za ło że nie te atru Sce na Po lo nia to ko -
lej ny etap. Od trzech lat pręż nie dzia -
ła my. Spek ta kle dla do ro słych, mu -
si ca le dla dzie ci, te atrzyk ku kieł ko -
wy, wer ni sa że, na gry wa my pły ty, pro -
gra my ra dio we. Od trzech lat rów -
nież pro du ku je my w grud niu mię dzy -
na ro do we ja seł ka, któ re przy bra ły for -
mę świą tecz ne go fe sti wa lu ro dzin -
ne go „Be tle jem dla Świa ta”. Ideą jest
łą cze nie na szych tra dy cyj nych ja se -
łek z in ny mi na cja mi. Do tej po ry
współ pra co wa li śmy z gru pa mi afry -
kań ski mi, ir landz ki mi, pięk nie za pre -
zen to wa ła się gru pa stra ża ków Chi -
ca go Fi re De part ment Pi pes & Drums
w szkoc kich ko stiu mach. W ubie -
głym ro ku do współ pra cy za pro si li -
śmy m.in. fan ta stycz ny ze spół En -
sam ble Espa nio le. Nie za my ka my się
na je den ga tu nek. Po ru sza my w róż -
nych for mach.

Czy Studio Teatralne Modjeska
oraz teatr Scena Polonia
w Chicago zaspokajają pani
potrzeby artystyczne i są
osiągnięciem, o którym pani być
może marzyła?
Ab so lut nie tak. Stu dio Te atral ne

Mo dje ska i te atr Sce na Po lo nia to mo -
je dzie ci. Pięk nie się roz wi ja ją,
ale – jak to dzie ci – wy ma ga ją bez -
u stan nej uwa gi i opie ki. Każ de go se -
me stru w ST Mo dje ska ma my co raz
wię cej chęt nych, gdyż ofe ru je my roz -
wój na wie lu róż nych płasz czy znach.
Te atr, ta niec, mu zy ka, pla sty ka. Za -
glą da ją do nas za rów no ma lu chy, jak
i do ro śli. Na to miast te atr Sce na Po -
lo nia ma być nie tyl ko waż nym ośrod -
kiem ar ty stycz nym, ale tak że nie ba -
nal nym miej scem spo tkań dla róż -
nych ge ne ra cji wi dzów. Zy ska li śmy
przy chyl ność nie tyl ko chi ca gow skiej
pu blicz no ści, ale rów nież me diów. Tę
po zy cję chce my utrzy mać jak naj dłu -
żej, a to wią że się z ogro mem pra cy,
i wie lo ma wy rze cze nia mi. Ta jem ni -
cą po li szy ne la jest prze cież fakt, iż
my, ak to rzy na emi gra cji, nie pra cu -
je my w te atrze tak jak w Pol sce, sys -
te mem: pró ba od 10 do 14, prze rwa
i spek takl. My po wie lu go dzi nach
pra cy scho dzi my z da chów, wy cho -
dzi my z biur, fa bryk po to, aby wie -
czo rem jesz cze spo tkać się na mo -
zol nych i dłu gich go dzi nach prób. Nie
skar ży my się, ale prze cież każ dy wie,
jak kar ko łom nym za da niem jest
upra wia nie za wo du ak tor skie go,
a tym bar dziej pro wa dze nie te atru
na imi gra cji. Więc tak – mo gę się
śmia ło po chwa lić, iż uda ło mi się zre -
ali zo wać dwa bar dzo waż ne, i trud -
ne ma rze nia.

Czy może pani zdradzić swoje
artystyczne plany?
Na re ali za cję cze ka kil ka waż nych

po zy cji z li te ra tu ry świa to wej, m.in.
Szek spir. Te raz, w mar cu, spę dzę kil -
ka dni na pla nie fil mu krót ko me tra -
żo we go, któ ry roz grze ba li śmy kil ka
mie się cy te mu. Agdy by jesz cze uda -
ło nam się wró cić na an te nę z Ra -
dio wym Te atrem Sce ny Po lo nia, to
by ło by fan ta stycz nie. Jak wi dać, są
ma rze nia, pla ny i pra ca wre!

ROZ MA WIAŁ: JÓ ZEF KO MA RE WICZ

Wy bra łam krę tą, wy bo istą dro gę
n Roz mo wa z Kin gą Mo dje ską z Chi ca go – ak tor ką, sce na rzy stą,
re ży ser ką, pro du cent ką, dy rek tor ar ty stycz ną Stu dia Te atral ne go
Mo dje ska oraz dy rek tor ge ne ral ną te atru Sce na Po lo nia – roz ma -
wia Jó zef Ko ma re wicz
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Kin ga Mo dje ska: tu taj, w Chi ca go, mam swo ją szko łę, te atr, ma rze nia, przy ja -
ciół, wspa nia łe go mę ża, i mnó stwo po my słów na przy szłość

Kin ga Mo dje ska ja ko Imio łek w sztu ce „Pi no kio” wy sta wio nej w Te atrze im.
Lu dwi ka Sol skie go w Tar no wie


