
• Anna Dymna: 
Nie można cale życie 

grać podlotlia 

Nie Dl o zna 
, 

grac ... 

- W ,.Zemsci;.. sagrała Pallll 
Podsh1linę. 

Przecież nie można cała 
ży<'ie grać podlotka. Dzjj ugra
ła bym wszystko, jaślibym tylko 
wiedziała, po co to gram, zagra
łabym Julię I Ofelię, tak jak 
kiedyj zagrałam dziecko w „Ich 
czworo" Zapolskie!, w reżyserii 
Tomasza Zygadły. 

- Nll'mal każrla aktorka marzy 
o „ielklch dramatycznych rola~b, 
fal< skomplikowanych, jak t'ho~by 
lady l\fakbet. Pani pewnJe td„. 

Oczywiście że chc-ia!nhym 
za'1rać lady Makbet„. jeśli 1Qf 

ktoł zaproponuje. 
aktora to chl&ł• 
propozycJ„ ofe~ 
na dyspozycję.„ 

Ale zawód 
czekanie na 
Da dzwonelc, 

DOKORCZENffi ZE STR. 1 

- Tylko w bajkach dla dldecl 
w telewizji? 

- Przemawia przez pana brak 
znajomości tematu. Dobre bajki 
dla dzieci - to sama radość dla 
aktora, powiedzą to panu pra
wie wszyscy. To nie chałtura. 
Oszukać małego widza jest nie
zmiernie trudno. 

- Aktor nie mote n.le przy,! .... 
rełl, któta m• n.le odpowtadaT 

- No, a poza tym w bajkach 
dla dzieci są role królewny I 
czarownicy, Kopciuszka I dobrej 
wróżki, takle wyraziste, soczyste, 
latne pole do popisu dla aktora_ 

- W teatrze, który jest sta
łym miejscem pracy aktora, te 
możliwośel wyboru 34 mniejs:.:e, 
można odmawiać grania w fil
mach. Ja nie chcę jui ~rać w 

~~~:~~ ~W&~o(y~h fi; 
- To, jak się zagra, to nie 

kwestia tego, kogo się gra. 
- Ale nie zaprzeczy Pani, te 

pełnię aktorstwa pokazat motna 
dopiero wtedy, gdy kreuje się 
postaci pełnokrwiste, wewnętrznie 
bogate„. 

DO.li.0.l'<(.;ZJ~NLE NAV 
- Ależ to oczywiste. Skompli

kowani bohaterowie są cieka
wym materiałem dla aktora. Ja 
w każdym razie nie chciałabym 
crać takich papierowych boha
terek, które emanują tylko 
wdziękiem i czarem młodoścl. 

- Tymczasem jakby Pani 1:nlk
aęła, mówiono, te zagra Pani Te
limenę w telewizy j nym •erlalu 
"Pan Tadeusz", ale nic taJ~tego 
alę nie stało. Ogllłda~ Panią mot. 
na było tylko w powtarzanym Jut 
fł'iru.'az kolejny Hrlalu o Jano-

- To, te zagrać mam Teli
menę w „Panu Tadeuszu", to 
mam nawet na piśmie. Ale kle
d.,. to będzie? Nie wiem. A • 
t.,.m zniknięciem z łelewlzjl -
te tri tylko pół prawdy, te 
zdaje się wasza specjalno§ć? 
Zagrałam m.ln. w „Prometeu
•u" Jen.ego Andrzejewskiego I 
,.. „Opowieściach Hon.,.WOodu• 
w Teatrze Telewlzjl Dzwoniono 
równiet do mnie z Wtanlem, 
ezy Zgodzę się zagra~ w robio
nym w Polsce przez Jakleg°' 
Amerykanina filmie 0 Cyga
nach w czasach n woJn.,. iwla
łowej, no, a poza tym. Michał 
- m6j syn - ma Jut ponad rok 
I osiem zęb6wr 

- Gt'a iat Pani U 8"on6w w 
teatrze zaitrała PanJ Pr&wte ,,; !I 
Prz•d•t•Wfentacb, wyst.'\Plla PanJ 
"' ponad Sł filmach f nleznezo
ll4 Uośt razy w telewlzJl. Cay „ Jednak nie n małoT 

- Aktor, który gra w teatrze 
teł Pracuje, tet ma, ale Je!Il 
ocenia pan aktora wyłitcznle po 
lbb!e wyst~pów w łelewtz11 

1 rolach w fllmle._ 
- Pneclet nie p,, Bofd s:POCbA 

w ltlultaeb llfPUt I ,.Jtuetm•_ 
- --takle 11p<>tkanJa z wldow

·~ 911 bardzo watne dla aktora, 
lll07.WalaJ11 na najbardziej bez
PGft-ednl kontakt z Widzem, aa 
tezmowę z nim, UCZll. 

- W1eJu •ktor6w l>Od•Jlmlje _... 
~ retyserwlde, „._ 

- Mn~ absolutnie zaspoJta„ 
te, eo mogę zrob~ na 9Cenie Ja- . 
a.i. aktorka. · 

- A w tyciu Pani nie c-raT 
- Nie gram w tyciu! Gram 

na scenie I przed kamerą. Tyl
ko, ezy mówienie o tym, to te
mat na wywiad? 

Bonn a wlał: 
ZBIGNIEW KRzySZTYNIAK 


