
Veronika Forejtová, aktorka (CZE) 

 

Veronika Forejtová się urodziła w Usti nad Labem w roku, który wg jej słów już nie wypada mówić 

głośno. Do świata teatru wstąpiła w ćwiczkach baletowych- w tym czasie jej idolem była Maja 

Plisecka. Po maturze zaczęła studiować na Uniwersytecie Karola historię sztuki, studia jednak nie 

skończyła i wróciła zpowrotem do teatru. W ciągu swej kariery pracowała w kilku czeskich  

i morawskich teatrach, np.  w Czeskim Cieszynie, Karlowych Warach, Jihlawie czy Opawie. Przed 

kamerą się zaczęła pojawiać na przełomie 70. I 80. Lat  w ramach ostrawskiego studia telewizyjnego, 

które zaprosiło ją do przedstawienia mniejszych roli w serialach (TYBYS, 1979; ŁÓŻKO  

Z BALDACHIMEM, 1980). Od roku 1990 pracuje w Narodowym Teatrze Morawskośląskim. W ciągu 

swej długiej kariery przedstawiła wiele zasadniczych roli. Do najwyraźniejszych roli można zaliczyć  

rolę matki Čapka, Erži Orbánowej (Örkény: Kocia gra), Katarzyna Medicejska (Dumas–Špičková–

Mikulášek: Królowa Margot), Pitínskiego Matka lub w ostatnich sezonach Lady Bracknell (Wilde: 

Bądźmy poważni na serio), Pani Desmemortes (Anouilh: Zaproszenie na zamek). Za rolę Rosemary 

Sydney w inscenizacji Ingego gry Piknik  była nominowana w Nagrodach Thalie a za rolę Pani Śmierci 

w grze Taboriego Moja Walka pojawiła się w szerszej nominacji.  Lubi humor, książki, Antonina 

Dworzaka i drzewa. Nie lubi kolektywizm, konformizm i wczesny kapitalizm. Lubi nosić kapelusze  

i nosi głowę do góry. W rozmowach się przyznaje, że role młodych uwodzicielek  ją na szczęście 

minęły, za to w rolach dojrzałych i starzejących się kobiet otrzymała wiele ciekawych i ogromnych 

możliwości. Pracuje również jako specjalista językowy przy ostrawskiej operze. Stosunkowo dużą 

okazję przed kamerami telewizyjnymi otrzymała jako pani Göblowa w komedii KONTO SEPARATO 

(1996), w przeciwieństwie do bajkowego filmu CESARZ I TAMBOR (1998), gdzie przedstawiła małą 

rolę służebnej. W międzyczasie grała w dalszych projektach telewizyjnych w regionie Ostrawy, we 

filmie można było ją zauważyć jako pani Mařánkową w parze małżeńskiej wraz ze Zdeňkiem 

Duškiem (HLÍDAČ Č. 47, 2008). Dotychczas po raz ostatni wystąpiła przed kamerą w roli 

jasnowidza we filmie telewizyjnym BEZSENNOŚĆ (2009), nakręconym znów w Ostrawie. 

 


