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ANNA DYMNA
• Wiecznie wydawało się
- dzicwczi;ca Anna Dymna naj·
pierw w „Dzwonach" Gienadija
l\lamlina a potem w „Płatono
wie" Czechowa zagrała kobiety
i>sychicznic dojrzale„.
- Do LCJ pory nun me chciał
we mnw zobaczyc p>ychiczncj
doJrzalosci. Liczyło się to ze
wyglądam

młodo

1

dziewczęco,

1 unucm zacnowac się Jak mJO·
de 1 naiwne panicnk.. Teraz
są aktorki
młodsze
albo mło
dz1ei wygląaa;ącc, u ja w
konsckwcncJ1
dostaJ<: coraz
ciekawsze role, na przykład w
f:l1mc
.~nclneia
Uomallka
„:scnoclam1 w gorę, schoaam1 w
dól' gram starzeiąc<1 się baronowq.
• Jedni\ z CCcll k1101t:L dOJ·
rzałycb
JCSL s\\Ut•lc \\ yracbo·
wamc, i>rzynajmmcJ Lak su; LO
gra. <.:zy wutz1 llillll związek
mu;dzy sob4 a ty m1, g1·any mi,
i1rzcz ~1cb1e po,tac1au11·:
- DoroslcJellly .vszyscy Urodziłam ctz'wcKo .:o oarozo zmicmlo moJ stosunek
oo zyc1a.
1\lc mllno to wyracnowun1c oę
dę mogrn tylko grac. u
moJą
kondycię psychic:wq proszę wię<.:
byc spoKojnym
e Ma palli \\ z.:1c uuz1al ''
LClC\\JZyjuym 1-oucmko\\ym serialu „1thstrz i 1\'1a1gonmta · Buł
hakowa w rc:i;. MacicJa \\oJ·
Lyszki, gdzie lata 1>a111 na m10t1c pran ie nago.„

- •.. podCJlllUJ<ll „iuzJ<;. OSO·
b1ŚC'IC me
mam nil' przeciwko
scenom erotycznym w [1lmach,
ale me chce: na nich mczcgo
optcrac. Nigdy Lite sprzcciw ta
tam się „rozL>wranKom' na plame pod warunkiem 1.c czcmus
one stm:yly
Mow1qc szczerze.
ia nawet Lubie; grac sc.:ny ,nagie' bo są Olle, JCSh l11ilJij t>yć
aobrzc wgrunc, niezwykle trudne aktorsKo

powiedzieć,

że

(~

do roli i:encra-

łowej przygotowywałam się następująco: 5 razy przeczytałam
sztukę, uczcst111czyłam w tzw.

f'Je,

próbach
stolikowycb
(czytanych), potem w próbach sytuacyjnych. Następme była premiera a teraz gram
e A gdzie romantyka zawodu? Dojdzie do tego, że aktorzy bt;dą grać w raklamówkach.
- A dlaczego
me?
Udział
aktora w dobrej reklamowce
przynosi mu mniej - mówiąc
dclikntn1C' - skrępowaniu niż
udzial w 11ro~·zystośc1 podczas
której p1c;ć
razy
deklamuie
wierszyki. Jeśli powstanie angawjąca
do pracy w reklamówkach akt orów agencja, zgodzę
s1q do takiej produkcji
pierwsza.
e Oczywi~cic za przyz\\OHym
\\ yuagrodzcnicm?
Pnccicz
nic za darmo!
Gramy m. 111.
dlatego, żeby
z czegoś żyć.
• To aktorzy 'ą aż lak bardzo biedni?

E

2
-m

~

a:!

2S

-Nie mam nicprzeciwko
cno erotvcznvm„.
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l·uCJrt~aoy
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tugrac

\\ ••uum film 1c Jak 1,ukazy I\ ana
w TV ~Cl'H\ „L1Leratura 1 Lro~··?
- J esli g10wn<J rui<; LO oczy\Vl::H.!lC
tai~.
l.J ltHego
te to

dowcipne 1 fin ezy jn"
.Sic wjcin, ('ZY \\ L..:. .... 1ej ioli nualaby palli okazJ«; <to <tokonania gt<'bOkl<'j anauzy ,,ost.t·
ci i do tr.ki<'J g1mna-ly Ki 1mysłu, jaki<'j za1>c" nc
\\ ymagala
rola generalow<' j " „l'rn•ono\\ ie·'. ..
- :\lojc przygotowania do roli, lo sprawa intym.ia. c•iogi;
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Nie.

Ale

aktorzy,

kt6rz7

grają tylko w teatrze nie należą do grupy najbardziej zamożnych w naszym społeczeń

stwie.

Dlatego

rezygnując

wielu

kolegów,

z pracy w teatrze

rzuca siq na chałtury ...
• 1 twierdzi równocześnie, :i;e
liczy się tylko teatr?
- Bo to jest prawda, liczy
się wszystko
film. teatr, telewizja. ale bez teatru nie ma
aktora. Dlatego aktorzy trzymają się teatrow, choc nic przynoszą one pieniędzy. Podniecający
kontakt z widzem daJc
tylko teatr 1 na tym - m01m
zdaniem - polega magia teatru
dla aktorów.
• :Stąd coraz więcej L<'atrów?
Pani leż gra na scenie „Na Pię
terku"„. poznańskiej estrady.
- Tak, ale w „Męzu i żonie'
Moliera w rez. Gustawa Holoubka obok Anny Seniuk, Andrzeja Kop iczyńskie go i Marka
Kondrata. Ten spektakl, proszę
pana trudno nazwać chałturą.
Dla mnie jest to bardzo cenne przezycie artystyczne i tak
właśnie to przedstawienie jcs.
przyjmowane.
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