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Polka z Wilna zagrała główną rolę w rosyjskim serialu
piątek, 22 czerwiec 2012 г. 15:39

Joanna Moro, fot. Facebook

Joanna Moro, Polka z Wilna obecnie mieszkająca w Warszawie,
zagrała główną rolę w serialu „Anna German. Tajemnica Białego
Anioła”. Serial opowiada historię życia znanej
piosenkarki Anny German. „To bardzo
wartościowy materiał. Myślę, że rola Anny German
to rola mojego życia“ — oświadczyła w jednym z
wywiadów Joanna Moro.

Joanna Moro nie dawno ukończyła pracę w 10
odcinkowym serialu. Aktorka przygotowywała się do tej
roli przez pół roku. „Rolę Anny German dostałam ze
względu na znajomość rosyjskiego, wysoki wzrost oraz
słowiańską urodę i wrażliwość. Wcześniej nie znałam
twórczości tej wspaniałej artystki. Dziś jestem pod
wielkim wrażeniem zarówno jej niepowtarzalnego głosu, jak i osobowości. Trochę wstyd, że na pomysł
serialu o Annie German nie wpadli Polacy, lecz Rosjanie” — powiedziała aktorka.

Anna German przyszła na świat w 1936 roku w  Uzbekistanie. W 1946 roku razem z matką przyjechały
do Polski.Anna German z wykształcenia była geologiem, a piosenkarką została z zamiłowania. Dzięki
matce znała siedem języków i w tylu śpiewała piosenki. Jako wokalistka zadebiutowała w 1960 roku.
Za swoje najsłynniejsze przeboje "Tak mi z tym źle" i "Tańczące Eurydyki" była nagradzana na
festiwalach w Sopocie i Opolu.

„Dzięki serialowi będzie można poznać historię Anny German od dzieciństwa aż do śmierci.
Zobaczymy w nim wypadek samochodowy we Włoszech, któremu uległa na Autostradzie Słońca
w 1967 roku. Po nim piosenkarka 10 dni była w śpiączce, a potem przez trzy lata poddawała się
męczącej rehabilitacji, by w ogóle móc stanąć na własnych nogach! Sceny lekcji chodzenia do końca
życia zapamiętam jako niezwykle wzruszające przeżycie” — opowiedziała o pracy na planie Joanna
Moro.

Anna German koncertowała właściwie na całym świecie, najwierniejszą publiczność miała jednak
w Rosji i USA. Występowała na festiwalu w San Remo we Włoszech, a także na scenie paryskiej
Olimpii. Wygrywała festiwale w Kołobrzegu i Zielonej Górze. 

Zmarła na raka w wieku 46 lat.

Joanna Moro, polska aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Na swym koncie ma
role w takich produkcjach jak „Na Wspólnej“, „Londyńczycy“ , Kopciuszek“ czy „Faceci do wzięcia“.
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