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RK Kiedy postanowiła Pani zostać 
aktorką?

KF Pragnienie znalezienia się 
w świecie sztuki narodziło się, już kiedy 
byłam jeszcze małym dzieckiem. Ponieważ 
byłam jedynaczką, brakowało mi obecności 
innych, stąd dużo czasu spędzałam sama, 
tworząc swój taki parateatralny, wymyślony 
świat. Odgrywałam przeróżne historie, 
ożywiałam moje zabawki, dodawałam im 
osobowości – tworzyłam takie Toy Story 
i wcielałam się w różne role. Później wraz 
z  Małgosią Bogdańską, moją ówczesną 
przyjaciółką i potem wspaniałą aktorką, 

zapisałyśmy się do amatorskiego kółka 
przy Teatrze Ochota, prowadzonego przez 
Halinę Machulską. Pierwszą moją rolą 
był Kubuś Puchatek, a w poważniejszym 
repertuarze zagrałam Puka ze „Snu Nocy 
Letniej” i potem bardzo szybko zaczęłam 
grać w Teatrze Ochota, gdzie dyrektorem 
był Jan Machulski. Egzamin do szkoły 
aktorskiej potraktowałam dość luźno, 
wyrecytowałam „Odę do młodości” ubrana 
w jakąś zupełnie nieegzaminową, a bardziej 
klubową suknię z błyszczącym motylem. 
To był wówczas kompletny kosmos. 
I najwyraźniej się to spodobało. Widać było 

wtedy zapotrzebowanie na taką postać jak 
ja. Do tej pory próbuję zresztą w moich 
rolach wprowadzać ten kosmos. Nie lubię 
grać rzeczy normalnych, lubię, kiedy moje 
role wchodzą w jakieś inne rejony, bardziej 
magiczne i wykraczające poza zwykłe życie.

RK Początkowo obsadzano Panią 
w rolach kobiet emanujących sex appea- 
lem, nazywano polską Marilyn Monroe, 
czy w końcu zrodziło to jakiś protest?

KF Trudno powiedzieć, że to był 
protest, to była raczej kwestia samoświa-
domości. Bo jak długo można grać to 
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NIE LUBIę GRAć 
NORMALNOśCI
spotykamy się w dżdżysty, pochmurny dzień w kawiarni siłowni holmes Place. Kasia figura pojawia się ubrana 
w kwieciste legginsy i długi, czerwony sweter, o którym mówi, że zasugerowały jej go tulipany kwitnące przed jej 
domem. Od samego rana promieniuje uśmiechem, a jej nastrój wydaje się zupełnie kontrastować z tą brzydką, 
nieprzyjemną pogodą za oknem.

rOzMawiała Renata kuRcil

samo? Jak długo można udawać i zadawać 
sobie kłam, że czas nie mija? W końcu, 
w  latach dziewięćdziesiątych, propo-
zycje ról, jakie dostałam, pozwoliły mi 
na dystans do własnej osoby i zadrwienie 
z wizerunku, zrobienie pewnej groteski 
z postaci, które grałam dotychczas. Mam 
na myśli role w  „Historiach miłosnych” 
Jerzego Stuhra, „Szczęśliwego Nowego 
Jorku” Janusza Zaorskiego czy „Kilerach” 
Juliusza Machulskiego. Te postaci już same 
w sobie były komediowe, ale ja znalazłam 
w nich możliwość zakpienia z samej siebie 
–  aktorki Katarzyny Figury, obsadzanej 
bezustannie przez reżyserów jako symbol 
seksu. Uważam, że to się udało i  było 
kontynuacją mojego rozwoju artystycz-
nego. I potem znów musiało minąć kilka 
lat, aż role zagrane w „Żurku” Ryszarda 
Brylskiego czy w  „Ubu Królu” Piotra 
Szulkina do bólu przełamały mój dotych-
czasowy wizerunek seksownej blondynki.

RK Z  jakimi reżyserami lubi Pani 
pracować najbardziej i  jakie były Pani 
ulubione role?

KF Wielu reżyserów bardzo cenię. 
Do tych nazwisk, które już do tej pory 
wymieniłam, na pewno dodałabym 
jeszcze Marka Koterskiego („Ajlawju” ) 
i  Radosława Piwowarskiego, z  którym 
zrobiłam również wiele filmów, a „Pociąg 
do Hollywood” sprawił, że z  dnia na 
dzień stałam się osobą znaną. Ponownie 
spotkałam się w  pracy z  Ryszardem 
Brylskim i powstał film „Cudowne lato”, 
zaprezentowany na tegorocznym festi-
walu polskich filmów w Gdyni. Wkrótce 
wejdzie on na ekrany, a  zagrałam tam 
dwie postaci, zmarłą matkę głównej boha-
terki, po śmierci pojawiającą się i próbującą 
wpływać na jej życie, oraz inną postać, 
w pewien enigmatyczny sposób związaną 
z osobą Matki, choć diametralnie od niej 
różną – Cygankę. Przeobraziłam się w nią 
między innymi za pomocą tej samej peruki, 
w której gram Ałłę w „Gąsce” Grzegorza 
Chrapkiewicza. Bardzo pokochałam tę 
postać z  „Cudownego Lata”. Aurelia 
– Cyganka, wróżka – jest tak wyrazista, że 
postanowiłam w jakiś sposób tę rolę konty-
nuować i pomyślałam sobie, że Ałła przy 
całej swojej intensywności przeżywania, 
przy swoim temperamencie, powinna mieć 
również takie czarne i kręcone włosy jak 
ona – będące jakimś symbolem mroczności 
i  głębi duszy. We wspomnianym filmie 

jest jedna scena, w której Aurelia podczas 
seansu spirytystycznego jako medium 
wywołuje ducha Matki. Zasięgałam 
w związku z tym różnych porad i wska-
zówek pewnego wróża, który opowiedział 
mi, co się dzieje w takim momencie, gdy 
ściągamy na ziemię ducha, a co się może 
na przykład stać z osobą medium i jak to 
przebiega.

W związku z tym pojawia się w filmie 
scena transu, w której wydaję z siebie różne 
dziwne dźwięki, ponieważ wróż zaręczał, 
że wtedy właśnie takie dziwne objawy się 
pojawiają.  Lubię takie role, które nie są ani 
proste, ani jednoznaczne, w których tkwi 
drugie dno, jakaś głęboka tragedia i gdzie 
muszę mocno pogrzebać we własnym 
wnętrzu. Wspominana już rola Ałły daje 
na przykład doskonale taką możliwość, bo 
jest bardzo bogata i niesłychanie drama-
tyczna. „Gąska” wystawiana w  Teatrze 
Capitol to pozornie komedia i groteska, 
ale zarazem w pełni ukazuje ona dramat 
kobiety zdradzonej, rozczarowanej, niepa-
nującej nad emocjami i sytuacją, poddającej 
się rozpaczliwym uczuciom i miotającej 
się niczym zwierzę zamknięte w klatce. 
Bardzo lubię też postać, którą gram od 
kilku lat na deskach Teatru Komedia 
w sztuce „Koleżanki”, również w reżyserii 
Grzegorza Chrapkiewicza, gdzie boha-
terką jest taka szalona, „trzepnięta”, do 
bólu naiwna i wierząca koleżankom bez 
granic kobieta, co zresztą ją gubi i dopro-
wadza do dramatu. Grzegorz, reżyserując 
komedie, daje aktorowi możliwość poka-
zania głębokiego, poważnego rysu postaci, 
w  ten sposób poszerzając nasze możli-
wości. Takie właśnie role lubię najbardziej. 
Ale wszystkie role jednak się kończą, trzeba 
się z nimi pożegnać w pewnym momencie.

RK Czy międzynarodowa kariera 
przyniosła Pani dużo doświadczeń?

KF Cóż, ja zawsze byłam bardzo 
kosmopolityczną osobą, ojciec zaszczepił mi 
zamiłowanie do nauki języków, w młodości 
moje zainteresowania iberoamerykańskie 
sprawiły, że równocześnie z egzaminem 
do szkoły aktorskiej zdawałam egzamin 
na iberystykę, gdzie notabene też się 
dostałam… Jeździłam faktycznie sporo po 
świecie, który ostatnimi czasy za sprawą 
ułatwień komunikacyjnych nadzwy-
czaj się skurczył. Zawsze miałam w sobie 
ciekawość świata. Chęć znalezienia się 
w obcych kulturach nie była podyktowana 

jedynie chęcią „zaistnienia” czy też zarobku, 
ale to były dla mnie ogromne wyzwania, 
które we mnie, jako w człowieku i aktorce, 
wyzwalały niezbędną do dalszego rozwoju 
konieczność przekraczania granic. Gra 
w języku obcym wymaga od aktora dużo 
większej świadomości, bo kiedy gramy 
w języku ojczystym, za główne narzędzie 
uważamy język i bardzo często zapomi-
namy o pozostałych istotnych narzędziach, 
takich jak ciało, stąd granie w  obcym 
języku uczy zupełnie innego postrzegania 
samego siebie. Były jeszcze inne istotne 
doświadczenia, w tamtych latach zupełnie 
polskiemu aktorowi obce – myślę o castin-
gach, które teraz są u  nas na porządku 
dziennym. Kiedy mieszkałam za granicą 
w latach dziewięćdziesiątych, mój dzień 
zaczynał się i kończył na tym, że musiałam 
uczestniczyć w wielu zdjęciach próbnych 
do przeróżnych filmów, mądrych i głupich. 
Wymagało to dużej kondycji, zarówno 
psychicznej, jak i fizycznej, ciągłego i bezu-
stannego treningu. Wcześniej w  Polsce 
nikt nie stawiał przede mną takich zadań, 
byłam znaną osobą i przychodziły do mnie 
konkretne propozycje ról, tam musiałam 
się przystosować do zupełnie innej sytu-
acji, dużo trudniejszej.

Te wszystkie doświadczenia wiele 
mnie nauczyły. Zarówno role angielsko-, 
jak i francuskojęzyczne niezwykle rozwijały 
i jestem bardzo dumna, że we wszystkich 
filmach, w których grywałam –  francu-
skich, włoskich, hiszpańskich, angielskich 
czy też amerykańskich – nigdy nie byłam 
dubbingowana. Uważam to za swój sukces 
jako aktorki. Kiedy przez rok studiowałam 
we Francji, mówiłam po francusku bardzo 
dobrze, do tego stopnia, że uważano, iż 
pochodzę gdzieś z południa Francji, w Los 
Angeles brano mnie za osobę pocho-
dzącą z Ameryki Południowej, Brazylii 
(śmiech) – do pewnego stopnia wpływał 
na to akcent, ale również brzmienie mojego 
nazwiska.

RK Cz y to charakter ystyczne 
nazwisko dopomogło Pani w jakiś sposób 
w karierze?

KF Cóż, w  czasach, kiedy byłam 
jeszcze młoda i zgrabna, zwykłam żartować, 
że to, co mi się w życiu najbardziej udało 
– to  nazwisko. Sporo osób myślało, że to 
pseudonim…Nie, aż takiej bezczelności 
nie mam, to rzeczywiście moje rodowe 
nazwisko (śmiech).
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RK Co Panią odmładza?
KF Kocham fitness i mam poczucie, 

że wyzwala on we mnie ogromną 
młodzieńczą energię. Naprawdę cieszę się, 
że ćwiczę, że każdego dnia pokonuję siebie. 
To fascynujące, że ćwiczymy tutaj wszyscy  
– niezależnie od wieku. Mój 22-letni syn 
jest fanem sportu i każdego dnia mobili-
zuje mnie do dbałości o siebie. To wyzwala 
siły życiowe, które pozwalają mi funk-
cjonować i w życiu, i w moim zawodzie. 
Żeby być w  moim rozumieniu dobrym 
aktorem, muszę mieć  kondycję, niezbędną, 
żeby zagrać na przykład taką rolę jak 
w „Gąsce”, gdzie przez dwie godziny na 
scenie pracuję intensywnie całym ciałem 
i  głosem, bo aktor to nie tylko głos, to 

nie jest odcięta głowa. Do tego zawodu 
trzeba mieć zdrowie, wytrenowane ciało 
i siłę, która pozwala na to, żeby zagrać rolę. 
Ale najważniejsze jest, że chcę i muszę 
być zdrowa dla moich dzieci. Nie zapo-
minajmy o tym, że ruch wpływa nie tylko 
na to, jak się prezentujemy. Ćwiczenia to 
działania prewencyjne na rzecz zachowania 
zdrowia, wpływają na doskonałe samo-
poczucie. Bardzo istotne jest też, kim się 
otaczamy, jakimi ludźmi. Bardzo starannie 
dobieram moje najbliższe otoczenie; to są 
mądrzy i życzliwi przyjaciele. Odsuwam 
i nie dopuszczam do mojego świata ludzi 
destrukcyjnych. Spokój i siłę czerpię też 
z książek, głównie poświęconych samo-
rozwojowi i psychologii. Pozycją, od której 
nie mogę się ostatnio oderwać, jest „Kabała 

ujawniona”. Stale towarzyszy mi również 
lektura książek Osho i Dalajlamy, a często 
wracam także do Paulo Coelho. Przy 
łóżku mam zgromadzoną całą bibliotekę, 
niektóre książki gdzieś mi nagle znikają, 
a  potem niespodziewanie się znajdują 
i czytam je we fragmentach właśnie wtedy, 
kiedy czuję taką potrzebę.

RK Jakim jest  Pani znakiem 
astrologicznym?

KF Zodiakalnie jestem Baranem, ale 
bardzo początkowym, więc jest we mnie 
wiele jeszcze cech znaku Ryb i faktycznie 
odnajduję w  sobie charakterystyczne 
właściwości obydwu tych znaków. Ci, 
którzy mnie naprawdę blisko i  dobrze 
znają, potwierdzają to, choć może tego tak 
bardzo na co dzień nie widać. 

RK Czym jest dla Pani szczęście, 
a czym sukces?

KF Szczęście to oczywiście coś, czego 
najbardziej pragniemy. Staram się przez 
całe życie, każdego dnia dążyć do szczę-
ścia. Tak jak bohaterka „Wiśniowego sadu”, 
która mówi wprawdzie z goryczą i bólem: 
„O mój sadzie, tu szczęście budziło się ze 
mną każdego ranka”. I tego bym właśnie 
pragnęła. Budzić się każdego dnia z poczu-
ciem szczęścia, niestety, nie zawsze tak 
jest.  Ogromnym szczęściem są dla mnie 
moje córeczki, ich piękne twarze pełne 
miłości i  oddania to jest właśnie praw-
dziwe szczęście. Natomiast sukces to coś 
o wiele bardziej względnego, dyskusyjnego. 
W moim życiu uznawałam wielokrotnie 
za sukces osiągnięcia, które inni ludzie 
postrzegali zupełnie inaczej. Myślę, że 
sukces się zdarza, a szczęście po prostu jest.

RK Co przekazałaby Pani tym, 
którzy marzą o karierze aktorskiej?

KF Nie jest to na pewno łatwy zawód 
i  ten, kto chce go wykonywać, musi być 
przygotowany na wszystko co najgorsze. 
Droga do sławy jest wyboista i  usłana 
cierniami. Mnie to pociąga, bo lubię 
wyzwania i  odkrywanie nowych możli-
wości, ale nie każdy ma taką naturę. Jest 
wiele momentów, kiedy jest cudownie, ale 
o to trzeba naprawdę mocno zawalczyć… 
Jeżeli ktoś szuka łatwej drogi, to na pewno 
nie jest ta.

RK Ale czy warto było?
KF Absolutnie. 
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kAtArZYNA FiGurA  
aktorka teatralna i filmowa, nagrodzona wieloma nagrodami, między innymi Nagrodą  
za pierwszoplanową rolę kobiecą w „ajlawju” na XXiV festiwalu Polskich filmów fabularnych, 
Nagrodą za pierwszoplanową rolę kobiecą w „Ubu Królu” na XXViii festiwalu Polskich 
filmów fabularnych, Orłem 2003 jako Najlepsza aktorka pierwszoplanowa za „Żurek” oraz 
dwukrotnie złotą Kaczką, w roku 1988 i 1998, przyznawaną przez czytelników miesięcznika 
„film”. Od kilku lat związana ze sceną Teatru Dramatycznego w warszawie.


