
Emma, this is the third time you’ve co-starred with Ryan Gosling, having previously appeared 
in „Crazy Stupid Love” and „Gangster Squad” together. How do you find working with him? 
We’ve become good friends over the years. He’s warm and funny, and we have great chemistry. We 
knew we had that from our first few scenes together on Crazy Stupid Love, and that makes it so 
much fun for us to be on a set with each other. It’s hard for us not to burst out laughing while we’re 
doing some of our scenes. Ryan is very sweet and kind and he’s a devoted dad [Gosling has two 
children with actress Eva Mendes]. 

Emmo, to już twoja trzecia współpraca za kamerami wraz z Ryanem Goslingiem — spotkaliście 
się już na planie „Kocha, lubi, szanuje” i „Gangster Squad - Pogromcy mafii”. Jak ci się z nim 
pracuje? 
Wieloletnia współpraca zaowocowała przyjaźnią. Ryan jest bardzo ciepłą i zabawną osobą — 
jest między nami chemia. Myślę, że wiedzieliśmy to oboje już od pierwszych scen Kocha, lubi, 
szanuje. Bardzo lubimy spotykać się na planie, dobrze się bawimy. Czasami trudno jest nam 
nie wybuchnąć śmiechem, gdy kręcimy niektóre sceny. Ryan jest uroczym i troskliwy, nie 
mówiąc o tym jak oddanym jest ojcem [aktor ma dwoje dzieci z aktorką Evą Mendes] 

How did director, Damien Chazelle, wind up casting the two of you together in this film? 
Damien was a fan of our work in Crazy Stupid Love. He liked the idea of casting two actors who 
had starred together before, like in the golden era of musicals where Ginger Rogers and Fred 
Astaire became a famous film couple – not that I would compare myself to Ginger Rogers – so 
that’s the kind of chemistry Damien was looking for between us. 

W jaki sposób reżyser, Damien Chazelle, doprowadził do waszego spotkania na planie tego filmu? 
Damien był pod wrażeniem naszych kreacji aktorskich z Kocha, Lubi, Szanuje. Spodobał mu 
się pomysł współpracy dwóch aktorów, który znają się już z planu jak za czasów Ginger 
Rogers i Freda Astaire. Zostali oni jedną ze słynniejszych filmowych par — nie chcę 
oczywiście porównywać się do Giger Rogers — lecz to był ten typ chemii, jakiej szukał 
Damien. 

What was it like preparing for all the dance numbers you and Gosling performed in the film? 
I was lucky that I didn’t need to be technically perfect in dancing and singing for this kind of story. I 
was also fortunate to have had some experience in musical theatre productions like Cabaret [which 
she performed on Broadway over a year ago], but it still took two months of hard work to master 
the choreography. I had a great time learning the dance numbers with Ryan because we’ve been 
friends for so long, and it’s much more fun practising the routines when you’re with a close friend. 

Co możesz nam powiedzieć o tym, jak przebiegały przygotowania do tanecznych numerów z 
Ryanem? 
Fortuna sprzyjała mi o tyle, o ile nie musiałam być dobra technicznie pod względem tańca czy 
śpiewu. Szczęśliwie brałam również udział w musicalach, takich jak Cabaret (wystawiany na 
Broadway’u rok temu). Nie mniej jednak opanowanie choreografii zajęło mi dwa miesiące. 
Spędziłam wspaniały czas ucząc się kroków z Ryanem — ze względu na naszą długoletnią 
przyjaźń. O wiele lepiej uczy się rutynowych ruchów z kimś, kogo dobrze znasz. 


