BEZ mltOSCI Dl mA 5UllAIA'
Za role w Teatrze TV w sezonie 1993/94- Podstoliny w „Zemście" A. Fredry i Molly Bowles w „Palcu
bożym" E. Caldwella - Anna Dymna otrzymała Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza. 13 lutego w poniedziałkowym teatrze TV gra Anitę w „Antygonie
w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego w reżyserii
Kazimierza Kutza.

- Bohaterami ,Gł~o są bez.
domni wniear.kujllCf Tompkins Square
Park na Dolnym Manhattanie. Akcja
sztuki toczy siQ w ludzkim piekle.
· - To _ludzie spoza marginesu, degenerac1, ale właśnie dlatego, że są
tak bardzo zredukowani w swym społec~nym istn~enu, zyskują pewien ro~Z~J ~olno~c1. _Są wol~i - bo ~ie mają
J~z. mc. An.~ta 1est kobietą, ktora w takieJ sytu~CJI w:ikzy do końca o ludzką
godność! o mdoś~.
-Akcja toczy aę wokół pochówku,
jaki ona chce sprawić zmademu Joh!1~ gdyt WyObra!a sobie, te był on
JCJ mdczyziul-:- A:nit~ wymyśla to ,s?bie, poniewaz wie, ze musi kochac 1być kochat)ą - że bez miłości nie ma świata.
Jest tak dalece wyzbyta wszystkiego,
~e spłynął z niej nawet wszelki brud
1 po.zos~ało tylko to, co najisto.tniejs~e 1 najgłębsze - czyste uczucie. To
piękna, dramatyczna postać i autor
słusznie nazwał ją Antygoną.

wiedział

mi np. o ludziach, na których natrafiła naŚląsku ekipa filmowa
podczas realizacji „Perły w koronie".
Była to zamknięta społeczność bez-

- W~ do bohatmi
tragedii Sofoklesa, nie jest jednak postacląjednomaczną, ale rozpic;tal między 87.a1e6stwem a~
- Absolutnie nie grałam Anity jako
szalonej. To, co w jej wypadku wydaje się szaleństwem, powstało w rezultacie zderzenia jej uczuć z sytuacją,
ale dii~łanie które podejmuje, wynika z na1głębszej wewnętrznej potrzeby - najpiękniejszych i najczystszych
motywów. Naprawdę wspaniale, że
mogłam nad tą rolą pracować z Kazimierzem Kutzem, który jest mistrzem w penetrowaniu ludzkiej duszy. Potrafi wniknąć najgłębiej i jak
nikt inny z rzeczy pozornie wulgar-•
nych wydobyć poezję.
- W jaki sposób Kutz. pracuje z ak·

Bułhakowa.

- Czy ~ jut Pani cale
pnedstawicoie?
- Jeszcze nie i nie mogę się
doczekać. Z drugiej strony - nie
wiem jaki jest efekt naszej pracy.
Grając, bardzo wszystko przeży
wałam. Najsilniej utkwiły · rrii
w pamięci mome~ty, w których
Jerzy Trela (Sasza) grał tak, aż
zapominałam, że jestem aktorką
i także powinnać coś grać.
- Rozmawiamy tu! przed zoa.
~em SPektUlu w StarJm
Teatrze w tnkowie. J~ Pani
w garderobie, a r.a
wyj-

eh•

dzie na scen~ W jakiej roli?

torami?

- Niełatwo to określić, powiedzała~ym, że w sposób „biologiczny". Nie
Intelektualizuje, czasem wystarczy,
że opowie kilka anegdot. Przy realizacji ,,Antygony w Nowym Jorku" opo-

W pewnym momencie zrozumiałam,
że Anita ze sztuki Głowackiego jest
czystą, niewinną, piękną kobietą, walczącą o to, za co rzeczywiście wart.o
oddać życie. A ponieważ sama
czuję podobnie, bardzo dobrze
grało mi się tę rolę. Anita jest
jedną z moich ulubionych postaci, równie mi bliską jak Małgo- 
rzata z „Mistrza i Małgorzaty"

domnych żyjących wśród hałd, piją
cych denaturat, jednak prawa, jakimi
się rządzili, były moralne i sprawiedliwe. Dało mi to wiele do myślenia.

- W „Reformatorze" ukraiń
skiego autora, Mykoły Kulisza,
gram żebraczkę Agapię, która sżu
ka swego Jeruzalemu. To także piękna
postać, trochę podobna do Anity.
Rozmawiała

IRENA~SIA

