
A czego poza wspania³ym aktorstwem uczysz siê od Pani Profesor?

Obcujê z piêknym CZ£OWIEKIM, wybitnym ARTYST¥ i piêkn¹ dusz¹.
Moja Pani Profesor jest Artyst¹, który daje nadziejê na piêkne, m¹dre ¿ycie,
na piêkne wykonywanie tego zawodu. Jest Artyst¹ ci¹gle aktywnym,
zadaj¹cym pytania, konfrontuj¹cym siebie ze œwiatem teatru, polityki i nie
obawiaj¹cym siê twardych realiów i mocnych odpowiedzi. Dziêki mojej
Pani Profesor uczê siê te¿ doœwiadczania kobiecoœci.

Sk¹d wziê³aœ si³ê, aby podj¹æ postanowienie, ¿e z maleñkiej miejscowoœci
pod Rzeszowem ruszasz do stolicy, chcesz studiowaæ w Akademii
Teatralnej, gdzie na jedno miejsce czeka 30 kandydatów?

Przede wszystkim st¹d, ¿e nie mia³am pojêcia jak jest to
trudne. Zawsze budowa³am i nadal na w³asny u¿ytek budujê
ogromny œwiat wyobraŸni. On daje mi poczucie wewnêtrznej
wolnoœci, której nikt nie mo¿e mi odebraæ. D³ugo nikomu
nie mówi³am o marzeniu studiowania w szkole aktorskiej,
stara³am siê chroniæ je przed œwiatem zewnêtrznym. Zwie-
rzy³am siê tylko mamie i Ona da³a mi to ogromne wsparcie,
wierzy³a we mnie. Mia³am te¿ œwiadomoœæ Jej bezwarunkowej
mi³oœci. Wiedzia³am, ¿e mam gdzie wróciæ, bez wzglêdu na
wszystko. A kiedy po zdanych egzaminach wraca³am do mojej
wsi, ca³a rodzina wysz³a przed dom i patrzyli na mnie, a ja
czu³am siê tak, jakby rozpostarli przede mn¹ wspania³y, czer-
wony dywan.

Nie spotka³aœ siê wtedy z zawiœci¹?

Spotka³am siê ze zdziwieniem. Ktoœ nawet zapyta³, czy za to,
¿e zosta³am przyjêta do PWST daliœmy jakieœ pieni¹dze. To
by³o niesamowite, bo byliœmy biedni. Mogliœmy daæ, co naj-
wy¿ej, ose³kê mas³a i trochê jajek...

I co wtedy czu³aœ?

Ju¿ wtedy umia³am odsuwaæ od siebie mia³kie uczucia. Czu³am wielkie i
piêkne zdziwienie, zrozumia³am, ¿e marzenia siê spe³niaj¹, trzeba tylko daæ
im szansê.

Czy mo¿esz powiedzieæ dlaczego zaczê³aœ œpiewaæ?

Ja zawsze œpiewa³am. W koœciele babcia mnie szturcha³a i mówi³a: œpiewaj.
Wychowa³am siê na wsi, wiêc wyrasta³am w kulcie dla ludowszczyzny i dla
folkloru, œpiewa³o siê w moim domu, œpiewa³o siê na polu. Mama i ukochana
Babcia œpiewa³y mi ko³ysanki.

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e œpiewanie jest dla Ciebie form¹ dialogu z sam¹
sob¹?

Owszem, to jest dialog wynikaj¹cy z wewnêtrznej potrzeby, tak jak modlitwa.
I w zasadzie mój œpiew jest ci¹gle form¹ rozmowy, ale zmieniaj¹ siê pytania
jakie stawiam. Chcê ze sob¹ rozmawiaæ, s³yszeæ siebie i sprawdzaæ co jest
wewn¹trz mnie. Moim œpiewem nie udzielam rad, ale staram siê daæ widzowi
poczucie przestrzeni. Nie wiem ile kto zdo³a sobie z mego koncertu wzi¹æ, ale
dajê wszystko co daæ potrafiê. Piekarz wyra¿a siê piek¹c chleb, ja wyra¿am siê
w œpiewie.

Na has³o koncerty w Australii dos³ownie promieniejesz. Cieszysz siê, ¿e
bêdziesz œpiewa³a dla Polonii Australijskiej?

O tak, ogromnie, bo Australia kojarzy mi siê z marzeniem. Dzieje siê tak od
dawna, prawdopodobnie dlatego, ¿e naogl¹da³am siê filmów opowiadaj¹cych
o niezwyk³oœci przyrody australijskiej. Kiedy przymykam oczy Australia
kojarzy mi siê z rajem. Ale tak naprawdê œwiadomoœæ tego, ¿e za kilkanaœcie
dni bêdê mog³a zanurzyæ siê w tej krainie chyba jeszcze do mnie nie dociera.

Jakie piosenki œpiewasz?

Bogu dziêki to siê we mnie zmienia. Kiedyœ by³am bardzo smutna i œpiewa³am
smutne piosenki, a teraz jest tak, ¿e szukam nadziei. Nawet wtedy gdy pio-
senka jest smutna, poprzez interpretacjê próbujê znaleŸæ w niej coœ optymi-
stycznego. Walczê g³osem o radoœæ, prawdê, o prawo do szczêœcia, zw³aszcza
wtedy gdy jest Ÿle i przys³owiowy wiatr wieje w oczy.

A jakie piosenki masz w repertuarze?

Takie, które mogê œpiewaæ prosto do czyjegoœ serca. Czasem, po koncercie,
przychodz¹ do mnie ludzie i mówi¹, ¿e s³uchaj¹c mnie p³akali i nie wiedz¹
dlaczego. Wzrusza mnie to, bo wiem, ¿e uda³o mi siê trafiæ prosto do ich serc.

Twoje plany artystyczne to ...

... kupiæ szeœæ zeszytów. Poniewa¿ zapowiada siê na to, ¿e w najbli¿szym
sezonie bêdê otwiera³a szeœæ ró¿nych projektów. Jesieni¹, w Warszawie, zagram
w przedstawieniu “¯ycie towarzyskie i uczuciowe” L.Tyrmanda. W Chorzowie
przyst¹piê do przygotowania polskiej prapremiery monodramu o ¿yciu Billie
Holiday. W Rzeszowie wznowiony zostanie spektakl “Piaf ”, w którym gram
rolê tytu³ow¹. We wsó³pracy z J. Szurmiejem przygotujê spektakl o Georgu
Gershwinie. Wykluwa siê tak¿e nowy spektakl I. Gorzkowskiego. Bêdê mia³a
mo¿liwoœæ zagrania w nim z aktork¹ rosyjsk¹, Alon¹ Szostak. Mam nadziejê, ¿e
w ci¹gu najbli¿szego roku uda mi siê wydaæ pierwsz¹ p³ytê, a tak¿e nagraæ
materia³, który od kilku lat œpiewam.

Plany imponuj¹ce. Serdecznie Ci ¿yczê ich stu procentowej realizacji.
Czy pozwolisz, ¿e zapytam Ciê o marzenia osobiste.

Nie tylko siê nie obra¿ê, ale chêtnie o nich powiem. Marzê o mi³oœci i
czekam na mi³oœæ. Tak¹, która bêdzie dla mnie bezpieczeñstwem, czu³oœci¹,
ciep³em, partnerstwem, wolnoœci¹, zrozumieniem i fascynacj¹. Wierzê, ¿e
mi³oœæ na któr¹ czekam bêdzie tak¿e przyzwoleniem na moj¹ mi³oœæ do
piosenki, teatru i do sztuki. To wa¿ne, bo sztuka jest czêœci¹ mnie.

Za kilka dni staniesz przed now¹ publicznoœci¹. Co bêdziesz chcia³a Jej
powiedzieæ?

Przede wszystkim odpowiem na przywitanie “witaj w raju”, a potem bêdê
siê bardzo stara³a, abyœcie Pañstwo us³yszeli mój radosny œmiech.

Z Katarzyn¹ Winiarsk¹ i Ann¹ Srok¹ rozmawia³a Wies³awa Sujkowska

Publicznoœæ bywaj¹ca na koncertach organizowanych przez Tadeusza
Matkowskiego przyzwyczajona jest do tego, ¿e zanim do Australii
przyje¿d¿a artysta wczeœniej dociera tam jego s³awa. W przypadku
Ani Sroki jest nieco inaczej. Tym razem bêd¹ Pañstwo goœcili Artystkê,
której, na dzieñ dzisiejszy, nie towarzyszy sukces medialny. Ceniona i
znana w tzw. œrodowisku artystycznym, nie jest jeszcze powszechnie
rozpoznawalna. Postanowi³am wiêc poprosiæ Katarzynê Winiarsk¹,
profesorkê œpiewu, od 16 lat  ucz¹c¹ emisji g³osu, aby krótko
scharakteryzowa³a walory artystyczne Ani.

Katarzyna Winiarska: Ania ma niebywa³¹ skalê g³osu ...

Czyli ...

... czyli powy¿ej piêciu oktaw. Czyli dwie oktawy mniej ni¿ zawieraj¹
wszystkie dŸwiêki fortepianu!

A gdybyœmy prze³o¿y³y to na mo¿liwoœci konkretnych wykonawców ...

To jest wiêcej ni¿ mia³a Violetta Villas. Piêæ oktaw mia³a Maria Callas,
podobn¹ skal¹ dysponuje Justyna Steczkowska. Ania posiada doskona³y
s³uch harmoniczny i melodyczny.

To znaczy...

... ¿e jest w stanie natychmiast wymyœliæ i zaœpiewaæ drugi g³os do melodii
ju¿ istniej¹cej, to po pierwsze. A po drugie, potrafi zaœpiewaæ ka¿d¹ me-
lodiê zachowuj¹c charakter s³yszanego g³osu. S¹ to umiejêtnoœci niezwykle
cenne i wyj¹tkowe. Poza tym umiejêtnoœci pozwalaj¹ jej œpiewaæ utwory
z ró¿nych gatunków muzycznych. Od musicalu, soulu, poprzez jazz,
piosenkê dramatyczn¹ (tak jak œpiewa³a Edith Piaf), aktorsk¹ po pop
(jak œpiewaj¹ np. Barbara Streisand, czy Celine Dion).

Co powiedzia³abyœ gdybyœ chcia³a zachêciæ Pañstwa do pos³uchania
Ani?

Pos³uchajcie Pañstwo ...

“Ania ma

niebywa³¹

skalê g³osu...”
Jak siê czuje ktoœ, kto czuje, ¿e sukces jest tu¿, tu¿...

Ania Sroka: Powiem tylko tyle: chcia³abym, aby to pytanie sta³o siê stwier-
dzeniem i ¿ebyœ okaza³a siê dobr¹ wró¿k¹...

Wierzê w Ciebie, w Twój sukces i wierzê, ¿e
us³yszy o Tobie œwiat, a swoj¹ sztuk¹ dasz
ludziom szczêœcie. I chocia¿ miano wró¿ki
zwyczajnie kusi, to w Twoim wypadku jakieœ
czary musia³y siê dokonaæ du¿o, du¿o
wczeœniej... Ale porozmawiajmy. Jak to siê sta³o,
¿e zaczê³aœ marzyæ o zostaniu aktork¹?

A czy mog³abym opowiedzieæ Bajkê?

Uwielbiam bajki, zw³aszcza te z hapy endem,
mam nadziejê, ¿e osoby, które zechc¹ prze-
czytaæ o czym rozmawiamy te¿, wiêc proszê o
bajkê...

Pewnego razu, kiedy by³am ma³¹ dziewczynk¹,
wystêpowa³am w spektaklu choinkowym, który
organizowa³a moja klasa. Gra³am rolê ¿aby i mia-
³am piêkny, przygotowany przez moj¹ mamê ko-
stium i maskê ¿aby. Moim scenicznym partnerem by³ ogórek, w którym ja-
¿abka by³am zakochana. Oczywiœcie, d³ugo przed wystêpem, zastanawia³am
siê jak powinnam siê zachowywaæ ¿eby byæ przekonywuj¹c¹ i ¿eby ogórek
chcia³ siê ze mn¹ o¿eniæ. Pamiêtam, ¿e by³am bardzo zdenerwowana, ale
kiedy zaczê³am mówiæ, na sali zapanowa³a cisza. Moje s³owa zainteresowa³y,
doœæ znudzon¹ wczeœniejszymi wystêpami widowniê, a ja czu³am, ¿e mnie
s³uchaj¹. Uœwiadomi³am sobie, ¿e moi koledzy s³uchaj¹ tego co mówiê,
reaguj¹ na moje gesty, a ja dobrze siê z tym czujê. To by³o niezwyk³e uczu-
cie i w³aœnie wtedy po raz pierwszy poczu³am magiê sceny.

Czy Twoja mama jest artystk¹?

Moja mama jest prawdziw¹ gwiazd¹ wœród ... ksiêgowych.

I co by³o dalej, bo przecie¿ od wielkiego odkrycia “¿aby” do zdobycia
zawodu aktorki musia³o siê wiele wydarzyæ.

Przede wszystkim bardzo, bardzo chcia³am, ale to marzenie realizowa³am
powolutku, bez niepotrzebnego zadêcia, czu³am, ¿e bêdzie tak jak ma byæ i
nie robi³am niczego na si³ê. By³am piln¹ uczennic¹, bardzo dobrze siê uczy-
³am. Dosta³am siê do kó³ka recytatorskiego, potem do Teatru im. W.
Siemaszkowej. Zaczê³am œpiewaæ w projekcie zatytu³owanym “Wieczory
piosenki”. Tutaj muszê wykonaæ wielki uk³on wobec mojej Pani Dyrektor
Danuty Stêpieñ z ogólniaka i mojej Wychowawczyni Pani Profesor Wais,
wszystkim m³odym ludziom ¿yczê ¿eby trafiali na TAKICH pedagogów.
Mia³am wra¿enie, ¿e moja Pani Profesor cieszy siê moj¹ pasj¹.

W szkole aktorskiej trafi³aœ na kolejn¹ wspania³¹ i wa¿n¹ dla Ciebie
Pani¹ Profesor...

To prawda. Opiekunk¹ mojego roku by³a pani Profesor Zofia Kucówna. Od
ukoñczenia szko³y mija 7 lat, a ja czujê siê z Pani¹ Profesor coraz bardziej
zwi¹zana. Zawsze by³a wobec nas, swoich podopiecznych bardzo wyma-
gaj¹ca, ale to Pani Profesor wskaza³a mi kierunek. Opiekowa³a siê nami i robi
to do dzisiaj, jest blisko nas. Daje nam mi³oœæ, oparcie i poczucie bezpie-
czeñstwa.




