
Rerrrate Kr.cis.snelr jó néihány filrnben
játszott, amíg e'gy ország m€gtanulta ne.
íét. Fontos szerepet kapcrtt az Lga p1,-

r,astnis,t nekern címú atktuáIis drámában'
rnaid Á iauítllatatlan Barbara követke-
i"li, 

" 
nálun'k is jálszott Míg a. halől eL

rt,em udtaszt, aztán egy víejáté,k, Tűz .a
tedéL?trten cÍmrmel, egy folytatás'os téve-
brodukció, a Megó,tkozua és szeTetue' De
iáL"r'oey iEazán' senki sem figyelt fel rá,
rnígnerí eéy.csa'pásra rnegváltozott . .mi.n.

á'ófr. 
"Áixói 

megkapta Konrad wolÍ so-
íó Éun,,a címú p'roduikci'ójában a cím.sze-
repet. Így aztán Renata Krössner még
*" i'. Jóva't a premier után, a néztj'k
iouu'éeó számárá Sunng. Sokan azt
hitték,- hogy szerep , és színésznő azo-
nos. N4'aga a színésznó így nyilatkozott
erről: ,'Éz igy |gaz. Magam is gyakran

tapa'sz'ta1tam. hogy összetéveszteneK
Sün.nwal. Taga'dhatatlan, hogy sok'ban
hason lí tunIk  e 'gymásra . 'm indket ten ' ige-
nyesek vagyun|k ön'magun.kka1- szen1|b€n'
niind.ketüen a .rrra,gunk. .módján szeret-
nénk bold'ogo'k ],enni.''

Knössn.er éppgn ezért ne'm .k.önnyű e.m-
ber. Követ.kóz-etessége gyakran nehezÍti
nemcsak a maga, de mások életét is.
Neim' könnyen meggyőzheüő, ragaszkodik
iaját elÉépzeléseihez, véleményóhez.
l.Éór.a"E votrtarrr" a'mirkor Konrad WolÍfal
dolgozhatta,m együtt. Nála rnin'dig 'meg-

győiőd'hettern róla, hogy csakugyan, szük-
sége van ráirn. Javas1'atai'mat' elK€pzere-
sel.met m€ghallgatta, és tra jónak taláI-
iá" el i.s fogadta. Ezért aztán ,nyugod-ta-n
áiíitnato'm, 

-tökéletes 
harLrn.óniárban dol-

goáu'nk e'gyütt.''
Jelen.leg Renate Krössner a Valaki, a

zűr:zaoarbóI círnű fi'lrnben sz€l€p€'I |a
b,erl.ilri rrnroz'ik rműsorrárn. A színésznőről
án,nyit. hogy egy berlini amat'őr társu.

.íátú" 'xeáie pályafotását. innen kerüIt
a fóiskolára, 'majd 'kül'önbőző színházak-
hoz. Az új DEFA-pro'dukció.ban egy
olvan fiatalásszonyt játszik, aki a nála
.ot<x"t fiata.Iabrb fiúhoz megy feleségül.
Hanna és Sun.ny között sok a küi.önbség.
Abrb,an hasonlíianak Renatéhez, ho'gy
rnindketten ttldják, Lrn,i.t a,karnak, és azt
is, h,ogy céljukat hogyan érüre.tik el.

Heinz Miiller

-llT

Humor
- Hányast k8ptáI angolból?
- i.gié.t-bapá, de té sem tudtál volnalobb

jegyet kapni!".a.oe hiszen én nem is tanulok angolul!
- És érr talán i,genJ?

*
_ Nagyon nehéz az.á'ngot nyelv, tanár úr?
- csak az első l1z lecke ' ' '
- il;ilki Áxxor xezdjuk rögtón a tizen.

etVedikné1! *
- sokszor és szívesen nézegetem rnagam a

tükörben - mondja Jarmila asszony a pszl-
chiáternek -, betegség ez?'.-Bi'ióJ' 

nbgy nem '.. Az ön esetéb€Ít 1n-
kább bátorság. . .

*
- Elésedettek vagyuiik magával - mgq.dJ'a

a boltve'ető az új eladónak. - csak egy nloe-
ia vaii.-emixór óegmondja az érat a vevőnek'-mindig 

elpirul.
. *

Azt hiszed, ilyen rossz jegyekért megveEzem
neked a btciklit? Mit csináltál egész 1oo graü'
ahelyett, hogy tanultál voln.a?

- Biciklizni tanultam, papa.
*

- Az en hobbim az ákvár1um! Trákon át el
tuaot< evönvorködni az egzotÍkus halakban!

- tvIiilzói ho?'?Á a feleséEed?
_ Á, őt nem érdekli, mit csinálok az iro.lá-

ban !
*

_ Főúr. ez a sillt nagyorr Eemény'l-
- e'xt<ór kteserélem önnek gombás rosté.

lyosra."- csakhogy én már beleettem a sül'tbe.. "- lteirn tééz semmit, a gombás rostélyogba
is beleettek,

*
* Fűződnek ehhez a várhoz történelml em.

lékek? - érdekl6dik a turlsta'.-_-ieer' 
_ váIaszoua az öreg idegeÍrvezetó.-

a mo-nda szeÉnt egy látogatr egyszér nusz
márkát adott egylk elődömn€k!

*
A ren.lelőből kiszlt a nővér:
_ t<érem a következőt!
_ MágE következik - mondja Jaroslav úr a

szomszédJánek.--.r.i'{enj"en 
csak maga - tiltákozik a másik

-, eii-m"eé nem tudoir, mi is fáj tuláidonkép-
pen'
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