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„Zaczynam życie od nowa. Uważam się za młodą dziewczynę,
która cały czas jest jeszcze na drodze walki o to, żeby sobie życie
fajnie poukładać. Pod każdym względem”, mówi Weronika Rosati.
Tak szczerej i bezkompromisowej rozmowy o życiu, karierze i miłości
jeszcze nie było!

Weronika Rosati

„Dopiero od niedawna zaczęłam w miarę
normalnie funkcjonować zdrowotnie.
Jestem na szczęście bardzo zaabsorbowana
rzeczami zawodowymi, ale to nie jest powód,
dla którego moje życie prywatne wygląda
tak, jak na dziś wygląda. Nie jest to też
następstwo wypadku”.

Weronika Rosati

O

Entuzjazm we mnie pozostał, natomiast ostatnie dwa lata z przyczyn
ode mnie niezależnych były pewnego rodzaju zawieszeniem. Głównie
przez to, że parę miesięcy po naszej
rozmowie miałam wypadek samochodowy i doznałam skomplikowanego urazu stopy. Przez ostatnie
półtora roku musiałam przejść pięć
operacji i do tej pory muszę mieć co
najmniej co drugi dzień rehabilitację. Tak naprawdę moje życie przez
te dwa lata nie było wypełnione karierą i zawodowymi wyzwaniami,
jak bym oczywiście tego chciała,
tylko wyłącznie walką o powrót do
zdrowia. Paradoksalnie nigdy nie
było tylu przekłamań prasowych.
To były dwa lata medialnego ciągu
artykułów o moim zdrowiu i życiu
prywatnym. Uraz był na tyle poważny, że przez pierwsze siedem, osiem
miesięcy byłam o kulach, co uniemożliwiło mi jakąkolwiek pracę na
planie. Miałam duże szczęście, że
grałam gościnnie w „Piątym stadionie”, gdzie rozpisali mi rolę tak, że
jako barmanka siedziałam za barem.
Ale dla aktora bycie niemobilnym,
dosłownie uziemionym w jednym
miejscu, bez możliwości ruchu,
bez możliwości gry ciałem jest F

„Mój najlepszy
przyjaciel powiedział:
»Teraz najważniejsze
jest, żebyś wszystko
brała dzień po dniu,
na spokojnie«. Moja
natura jest taka,
że cały czas myślę,
co będzie jutro i za
bardzo się przejmuję”.
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statnio rozmawiałyśmy ze sobą
dwa lata temu.
Opowiadałaś
z entuzjazmem
o dzieleniu czasu między dwa kontynenty i rozkręcającej się z impetem karierze
aktorskiej. Dużo się przez te dwa lata
zmieniło?

Weronika Rosati

„Jak już znowu
mogłam pobyć
w Los Angeles
i zobaczyłam,
że moje tempo życia
jest wolniejsze,
przeżyłam szok
(śmiech). Ponieważ
pamiętam siebie
sprzed wypadku i to,
jak intensywnie
żyłam”.

męczarnią. Miałam zabrane narzędzie pracy.

– Byłaś zdeterminowana, żeby mimo
wszystko szukać propozycji, w których
uda Ci się tę niedyspozycję ominąć?

Byłam bardzo zdeterminowana,
żeby dojść do zdrowia. Nie myślałam o pracy, bo musiałam przez
pierwszych dziewięć miesięcy leżeć
z tą nogą w górze, żeby się zagoiła.
Nawet jeżeli jakieś propozycje się
pojawiały, nie mogłam ich zaakceptować. Bardzo dużo rzeczy mi
przepadło, były to role i w Stanach,
i w Polsce. W listopadzie, dwa miesiące po wypadku, nagrałam casting
i wybrano mnie do roli. Zdjęcia
miały być w lutym, a był to amerykański serial z Sharon Stone. Postać, którą miałam zagrać, była tajną
agentką, która ma supersprawność
fizyczną i zna sztuki walki. I ja byłam święcie przekonana, że za trzy
miesiące te sztuki walki będę mogła zacząć trenować bez problemu.
Okazało się, że w lutym nie tylko
nadal jestem w gipsie i o kulach, ale
jeszcze ciągnęło się to do kwietnia.
W międzyczasie dostałam propozycję od Agnieszki Holland, która nie
wiedziała, że jestem w takim stanie,
żeby dwa miesiące później zagrać
epizod w „Dziecku Rosemary”.

ruchomienie, i to na tyle miesięcy,
sprawia, że ktoś musi ci non stop
pomagać, by w miarę normalnie
funkcjonować. Ten brak wolności
ruchu i możliwości wyzwolenia
energii jest chyba najcięższy do pokonania. Zwłaszcza jeżeli na tym
polega twój zawód. Bo jeżeli ktoś
pracuje w biurze, to pewnie mógłby
pracować od razu. Mnie najbardziej
boli ten czas, kiedy nie mogłam
wykonywać swojej pracy, która jest
moją życiową pasją.
– Psychika Ci nie siadała?

Tak, w serialu stacji telewizyjnej
NBC. Znów byłam przekonana, że
za dwa miesiące to już powinnam
chodzić idealnie. Miałam ogromne
wsparcie lekarskie i najbliższych,
którzy nie pozwolili mi wątpić, że
będę zdrowa. Gdy powiedziałam
mojej rehabilitantce o tym projekcie i jak bardzo chciałabym móc być
sprawną do daty kręcenia, zbladła,
ale powiedziała: „Okej, zrobimy
wszystko, żeby tak mogło być”. Pracowałyśmy codziennie, ale niestety,
na trzy dni przed zdjęciami okazało
się, że każdy krok bez kul sprawia
mi nieprawdopodobny ból. Już nie
mówiąc o tym, że po tylu miesiącach w gipsie zanikły mi mięśnie.
Nie wiedziałam, co zrobić w tej
sytuacji, byłam tym stanem bardzo rozgoryczona. Porozmawiałam
z Agnieszką i zachowała się fenomenalnie, ponieważ tak wszystko
ustawiła, żebym robiła ewentualnie
po dwa kroki. To był jedyny dzień
po tych dziewięciu miesiącach,
kiedy chodziłam bez kul. Wracając
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– W amerykańskim serialu.

samolotem do Warszawy następnego dnia, płakałam z bólu. Nogę
miałam spuchniętą jak balon i musiałam wrócić do kul na jakiś czas.
– Warto było?

Zdecydowanie. Zdaje się, że niektóre media złośliwie wytykały
mi, że moje kwestie były wycięte
z serialu i że pokładałam w nim
wielkie nadzieje na karierę, ale jest
to po prostu śmieszne. Nie pokła-

dam w żadnej roli wielkich nadziei,
ponieważ zagrałam w różnych bardzo ciekawych projektach mniejsze
i większe role i wiem, że tak naprawdę w moim przypadku dalszy
ciąg kariery w najmniejszym stopniu jest od tego zależny. To jest kwestia szczęścia i uważam, że nie jest to
tak, że jedna rola może zdefiniować
całą karierę. Poza tym propozycja
dotyczyła epizodu, a nie głównej

roli! Wiadomo było, że będzie to
mała rola, ale ja po prostu cieszyłam
się, że mogę wrócić do pracy. Te dwa
miesiące oczekiwania na to sprawiły, że ostro się zmobilizowałam
i przeszłam bardzo daleką drogę,
i fizycznie, i psychicznie. Dlatego
jestem Agnieszce wdzięczna, że dała
mi tę szansę i była tak wyrozumiała.
Poza tym super było z nią znowu
pracować. Zresztą, paradoksalnie,

to był pierwszy raz, kiedy w ogóle
moja rola została okrojona z filmu.

– Sama Agnieszka Holland tłumaczyła,
że to był jedyny wątek, który mógł być
wycięty bez ingerencji w inne wątki.

To był chyba w ogóle wątek dodany. Bo nigdy nie wytną gwiazdy,
tylko raczej kogoś, kto gra epizod
i jest mało znany. Gwieździe płacą w końcu ogromne pieniądze za
dzień zdjęciowy.

– Te zdjęcia były w Paryżu?

Tak. To był również fajny powód
do radości, że dostałam tę rolę.

– Czyli Stany musiały tym razem dłużej
poczekać.

Do Stanów powinnam lecieć
trzy dni po wypadku. Miałam tam
produkcję do zrobienia. To jest taki
dziwny moment, bo w ogóle nie dociera do ciebie, co się stało. Jadąc do
szpitala, liczyłam na to, że nie mam

złamanej nogi. Po drugie, myślałam
sobie, że nawet jeżeli jest złamana,
to może mi coś wstawią i wyjadę
dwa tygodnie później. A czekałam
dobre pół roku.
– I przepadło.

Przepadło. Ale najgorsze jest
wcale nie to, co poprzepadało, ale to
absolutne uzależnienie od innych.
Ludzie, którzy tego nie przeszli, nie
zdają sobie sprawy, że takie unie-

Psychika siada. Ja mam na szczęście jakąś siłę przetrwania, więc
wydaje mi się, że i tak dałam sobie
radę.

– Mniej więcej rok temu opowiadałaś
o tym wypadku, doszukując się w nim
pozytywów. Że zatrzymując Cię, dał Ci
czas na refleksję.

To jasne, że miałam bardzo dużo
czasu, żeby myśleć, i jestem przekonana, że się bardzo zmieniłam.
Na pewno dojrzałam. Ale z drugiej
strony, nie będę kłamać i nie powiem, że to był czas, kiedy miałam
spokój, czas dla siebie i mogłam
sobie przemyśleć życie. Ja nie jestem tego typu osobą. Jestem pełna
życia, bardzo aktywna i uwielbiam
żyć szybko. Więc niezmiernie się
męczyłam z tym zahamowaniem.
Oczywiście da się znaleźć jakieś
pozytywy, ale nie będę mówić, że to
był dobry czas, bo nie był.

– Trudny czas zwykle weryfikuje nasze
prywatne wybory.

To raczej był czas na weryfikację
mnie samej. Bo nie mogę narzekać, F
15

Weronika Rosati

– Ale Twój związek tego nie przetrwał?

Nie przetrwał. Wiesz, ja mam
złe doświadczenia z mówieniem o
prywatności i od wielu lat tego unikam. Ale teraz żyjemy w czasach
mediów społecznościowych i tym
samym bliskiego kontaktu z ludźmi. Ja bardzo sobie ten kontakt
cenię, stad mam oficjalny profil na
Instagramie. Nie chcę ich oszukiwać. Zawsze mówiłam, że bardzo
alergicznie reaguję na kłamstwo i
uważam, że to by było kłamstwo,
gdybym udawała, że jest inaczej,
niż jest. Rozstanie miało miejsce
już jakiś czas temu. Uważam się za
młodą dziewczynę, która cały czas
jest jeszcze na drodze walki o to,
żeby sobie życie fajnie poukładać.
Pod każdym względem. Wiem, że
bardzo wiele dziewczyn i młodszych, i starszych to rozumie. Ta
decyzja nie była więc podjęta pochopnie.

– To dobry stan?

Dopiero od niedawna zaczęłam
w miarę normalnie funkcjonować
zdrowotnie. Jestem na szczęście
bardzo zaabsorbowana rzeczami
zawodowymi, ale to nie jest powód, dla którego moje życie prywatne wygląda tak, jak na dziś wygląda. Nie jest to też następstwo
wypadku. Tak po prostu się poukładało. Jestem cały czas przede
wszystkim skupiona na tym, żeby
wrócić do całkowitego zdrowia.
Poza tym od miesiąca mam kochanego szczeniaka Taylora, który
co prawda wymaga dużo uwagi,
ale daje mi też dużo radości. Jakbym miała mało obowiązków…
(śmiech). Mój najlepszy przyjaciel, który przeżył jeszcze gorszy
wypadek, powiedział mi: „Teraz
najważniejsze jest, żebyś wszystko
brała dzień po dniu, na spokojnie”. Moja natura jest taka, że cały
czas myślę o tym, co będzie jutro
i za bardzo się wszystkim przejmuję. Cały czas w głowie toczę
walki. A przez ostatnie miesiące
postanowiłam, że muszę się skupiać, żeby każdego dnia żyć, a nie
myśleć o jutrze.

– To jest przepaść w porównaniu z tym,
jak opowiadałaś o swoim życiu w Los
Angeles. Castingi, pokazy filmów, chodzenie po górach…
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„Mam w sobie dużą miłość do życia,
która teraz do mnie wróciła. Jest cytat
z R.M. Drake’a: »Była zakochana, ale
nie była zakochana w kimś lub czymś,
tylko była zakochana w swoim życiu.
I po raz pierwszy od bardzo długiego
czasu wszystko było inspirujące«. I ja
dokładnie tak teraz się czuję”.

Jak już ostatnio znowu mogłam
pobyć w Los Angeles i zobaczyłam, że moje tempo życia jest wolniejsze, przeżyłam szok (śmiech).
Ponieważ pamiętam siebie sprzed
wypadku i to, jak intensywnie żyłam, a teraz musiałam się do tego
jakby na nowo przyzwyczajać.
W Los Angeles wszystko jest dla
mnie dość intensywne, ale tam
mam wszystkich swoich przyjaciół. To mój drugi dom i w sumie
może nawet jeszcze bardziej doceniam to teraz.

– Masz poczucie, że jesteś w takim
momencie, w którym znowu zaczynasz
na nowo?

Trochę tak… Czuję, że muszę
pewnie dużo odrobić. Ten wypadek miał miejsce, kiedy było super,
jeśli chodzi o sprawy zawodowe.
Akurat trzy dni wcześniej skończyłam grać dużą gościnną rolę w serialu „Hotel 52”, zagrałam jedną
z głównych ról w filmie Krzysztofa
Zanussiego „Obce ciało”, byłam
nominowana do Orła w kategorii
„najlepsza główna rola kobieca”.
I rzeczywiście pierwszy raz miałam
wrażenie, że drzwi się przede mną
otwierają… Również w Stanach,
bo właśnie nakręciłam „Last Vegas”. Zapowiadały się ciekawe rzeczy i nagle to się urwało. To nie jest
zawód, w którym bierzesz urlop
i wracasz. To jest taka praca, że jak
mija twój moment, no to mija. Ja
na szczęście miałam jakieś produkcje w Polsce, którym jestem bardzo
wdzięczna za to, że dostosowały
się do tego, że nie byłam zupełnie
sprawna. Wchodząc na plan „Strażaków”, bardzo się tego bałam. Tak
jak byłam przyzwyczajona do planu, to jak wróciłam po tej długiej
przerwie ze świadomością pewnej
swojej ułomności, byłam zestresowana. Ale to była fantastyczna ekipa i zarówno Maciek Zakościelny,
jak i inni aktorzy, z którymi grałam, a także Maciek Dejczer, który
reżyserował, bardzo byli wyrozumiali. Dali mi poczucie pewności
siebie, a tego właśnie mi brakowało. Także zdążyłam zrobić pierwszy
sezon „Strażaków”. Mówię „zdążyłam”, ponieważ okazało się, że muszę mieć kolejną operację i że będę
musiała przez kolejne trzy miesiące być o kulach i cztery miesiące
dochodzić do siebie. To było na
samym początku tego roku. W tym

czasie dostałam też rolę w amerykańskim serialu „Detektyw”, który miał premierę 22 czerwca. Gram
tam z Colinem Farrellem i Vince’em Vaughnem. Mam tam epizod, ale więcej nie mogę mówić
zgodnie z kontraktem zawartym
z amerykańskim HBO.

– Jak sobie poradziłaś z castingiem?

To było przed ostatnią operacją
i to był czas, kiedy mogłam sprawiać wrażenie, że jestem sprawna.
Chodziłam normalnie, bo miałam
pięć razy w tygodniu rehabilitację
i byłam bardzo sumienna. Byłam
więc na castingu w Los Angeles i

dostałam rolę. To jest naprawdę
mały epizod. Ale dla mnie to jest
wartościowe o tyle, że jest to serial,
którego pierwszy sezon zdobył
wszystkie najważniejsze nagrody.
Jest to najbardziej oczekiwany serial sezonu. Więc to robi wrażenie,
po emisji mojego odcinka dostałam masę miłych wiadomości od
moich amerykańskich znajomych
i nieznajomych. Ten serial już zdobył ogromną ilość fanów.

– Na pewno wielu liczyło, że Cię wytną.

Ale nie wycięli (śmiech). Oczywiście fajnie jest zostać w fajnym
filmie, ale i tak nikt mi nie od-
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miałam opiekę i dbano o mnie. Nie
mogę powiedzieć, że byłam w tym
sama…

bierze tego, że ja tę rolę wygrałam
pracą i sercem, które włożyłam w
przygotowanie do castingu. Castingu, na którym trzy godziny
czekałam na swoją kolej, bo było
kilkadziesiąt dziewczyn do tej małej roli, i zostałam wybrana. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że do
takich małych ról, ale w czymś, co
jest ważnym projektem, jest co najmniej kilkadziesiąt kandydatek. I
podobno kilka tysięcy zgłoszeń.

– Podczas zdjęć byłaś już sprawna?

Niezupełnie. Byłam podekscytowana, idąc na próby, bo to było
osiągnięcie, że zostałam obsadzona
po tym ciężkim roku. Myślałam,
że to doda mi skrzydeł. I przychodzę na przymiarki, zresztą do
starego studia filmowego w Los
Angeles, więc wszystko miało swoją specjalną aurę i okazuje się, że
pani przygotowała dla mnie bardzo wysokie szpilki. Ja zbladłam i
mówię, że niestety, nie mogę grać
w takich butach. Zaczęłam tłumaczyć, że miałam wypadek i operację. Na co pani powiedziała: „No
to mamy problem, bo ta postać
musi mieć wysokie szpilki”. Moja
pierwsza myśl, że oczywiście zaraz
wymienią aktorkę. Bo po co mają
brać kogoś, kto robi problemy już
w garderobie? Na szczęście nie
wyrzucili mnie, ale to był przykry
moment.

– Doszłyście do porozumienia?

Tak. Zaproponowałam, żebyśmy wymieniły szpilki na bardzo
wysokie koturny i pani się na
szczęście ostatecznie zgodziła. A
potem się okazało, że ja tam i tak
w tej scenie siedzę (śmiech). Ale
to mogło zaważyć na tym, żebym
została zwolniona z filmu. To są
takie momenty, kiedy nie możesz
zapomnieć o tym, że jeszcze nie
funkcjonujesz normalnie.

– Ciągle żyjesz z dnia na dzień czy możesz już sobie pozwolić na komfort planowania dalej w przyszłość?

Dziś wieczorem mam plan zdjęciowy i nie umiem jeszcze tekstu,
więc myślę o tym (śmiech). A za
parę dni wyjeżdżam do Stanów, bo
chciałabym troszeczkę wrócić do
swojego normalnego trybu życia
i podróży.

– A normalność jest w Stanach?

Mam na myśli normalność
w ogóle. Niezależnie czy w Polsce,
czy w Stanach – chcę się tym na-

cieszyć. Przyjaciółmi i tym życiem,
o którym mówiłam dwa lata temu.

– Czyli wracasz do Stanów, żeby pożyć
jak zdrowy człowiek.

Taki jest plan na dziś (śmiech).
Poza tym mam zdjęcia do „Men
of Courage” z Nicolasem Cage’em,
gdzie gram jego żonę Louise. Jest
też jedna produkcja w planach i
czekam, aż dojdzie do skutku. To
byłaby fajna rzecz i bardzo bym
chciała pracować akurat z tymi
ludźmi. Potem wracam do Polski
dość szybko i na dłużej, bo na drugą serię „Strażaków”, z czego się
też bardzo cieszę.

– Ta dwuletnia walka wzmocniła Cię jakoś?

Myślę, że to nie jest czas na myślenie, czy są w tym pozytywy, czy
więcej negatywów. Chcę się teraz
w miarę możliwości odciąć od
tego, że były takie problemy, i cieszyć się dniem dzisiejszym. Przyjdzie moment, kiedy spojrzę na to
z perspektywy czasu i dostrzegę
pewnie bardziej obiektywnie ten
etap w życiu… natomiast na pewno przekonałam się, że jestem silną
i waleczną małą osóbką.

– Nie zaimponowałaś samej sobie tą
siłą?

Bardzo zaimponowałam sobie
samej swoją cierpliwością, której
wcześniej w ogóle nie miałam. Myślę często, że gdyby to się wydarzyło teraz, nie dałabym rady. Mam
w sobie bardzo dużą miłość do
życia, która dopiero teraz do mnie
wróciła. Jest taki cytat z R.M. Drake’a: „I w końcu zaczęła oddychać
i żyć, a każdy moment zabierał ją
w miejsca, gdzie pożegnania były
coraz trudniejsze. Była zakochana, ale nie była zakochana w kimś
lub czymś, tylko była zakochana
w swoim życiu. I po raz pierwszy
od bardzo długiego czasu wszystko
było inspirujące”. I ja dokładnie
tak teraz się czuję. Wszystko mi
się wydaje bardzo inspirujące, chociażby to, że sobie po prostu siedzimy w restauracji i gadamy.
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