
Kdaj ste začutili, da boste postali igralka? 

Takoj ob rojstvu. Ni mi bilo prav, da so me vedno obravnavali kot otroka in zato sem komaj čakala, da lahko 

povem, kdo pravzaprav sem. Že od malega sem vedela, da moje življenje potekalo na odru. 

Kdaj ste se prvič srečali z igranjem na odru? 

Bilo je v drugem razredu osnovne šole. Rada bi povedala, da sem z gledališčem odraščala. Oče je delal v operni hiši 

in takrat sem želela postati baletka. Potem pa se mi je v drugem razredu ponudila priložnost, da odigram vlogo v 

igrici z naslovom Novoletno darilo. Bila sem sirota, ki išče očeta in mamo, zato pobegne iz sirotišnice. In takrat sem 

začutila, da je to to.  

Kje raje nastopate: v gledališču ali v filmu? 

Priložnosti, da bi igrala v filmu, je pri nas malo, tako da je to težko primerjati.  

Poznani ste tudi kot voditeljica. Zaupano vam je bilo vodenje oddaje Najšibkejši člen. Zakaj ste bili vedno oblečeni v 

črno? 

Oddaja Najšibkejši člen je rezultat formata iz BBC, angleške televizije. Ta oddaja ima vnaprej natančno določene 

predpise: kakšna je postavitev, glasba, svetloba, kakšna so vprašanja … Tako je bila predpisana tudi barva obleke. 

V obdobju pred to oddajo sem nosila obleke črne barve. Tik preden so me povabili k vodenju te oddaje, pa sem se 

odločila, da črna oblačila zamenjam za oblačila drugih barv. Potem pa je prišlo to povabilo in tako svojih želja 

nisem uresničila. Še danes sem največkrat oblečena v črno. Črna pa je tudi moja najljubša barva – pravijo, da 

vsebuje vse ostale barve.  

Igrate pa tudi moške vloge.  

V moških likih se odlično počutim. Že kot otrok sem bila »fantalin« in razbijač, tako da je to tudi del mene. Moške 

vloge rada igram.  

Kdo je Vaš vzornik? 

Vzornika nimam. Sem človek, ki je vzornik sam sebi. Si predstavljate, da bi posnemala koga drugega? Moje mnenje 

je, da kdor posnema drugega, je slab ponaredek.  

S katerimi slovenskimi igralci radi sodelujete? 

Bilo je veliko igralcev, s katerimi sem sodelovala in še sodelujem. Težko je izpostaviti posameznika, saj si vsak 

zasluži svoje mesto. Pa vendarle bi lahko kot najpomembnejšega igralca omenila izjemnega igralca Sreča Špika. 

Skupaj sva veliko igrala. Potem je hudo zbolel in tudi ko ni mogel več govoriti, je bil tako predan igri, da je igral 

neme vloge. Kasneje je umrl in ta njegova bolezen je bila zelo kruta. Morda pa bi lahko omenila še Borisa Kerča, s 

katerim sva skupaj opravila sprejemne izpite. Čudna so pota. Veliko ljudi pride, prav tako pa jih veliko odide. A 

nekateri ostajamo.  

V kateri predstavi ste igrali največkrat? 

V Hotelu Babilon. V tej predstavi sem igrala več kot 200-krat.  

Po kateri vlogi ste poznali najbolj prepoznavni? 

Zagotovo me je najširši krog ljudi spoznal po oddaji Najšibkejši člen. Televizija je medij, ki zajame največji krog 

gledalcev. In tam so me imeli ljudje priložnost spoznati, da sem pošast, grozen človek. A v resnici ni tako … 
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