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Anmi. Dymna, aktorka Starego T eatr u im. Heleny Moo 
łlrzejewsklej w Krakowie, zn ana też z filmu i telewiz.U. 
adresatka tysięcy listów, wśród nich za.wierają,eych rów• 
niei dane o stanie konta na dawcy, autorka pracy magi• 
1terskiej w krakowskiej PWST poświęconej teatrowi Ta• 
deusza Kantora, Dla wielu - ideał urody i wdzięku. Grała 
Marysieńkę Sobieską i Barb al'ę Radziwiłłównę. W okre· 
sie świąt oglądali ją widzow ie telewizyjnego teatru dla 
dzieci w „Opowieści • królu Wysp Hebanowych" wg. Bo
lesława Leśmiana, Oto krótka rozmowa z tą lubhmą M · 
tystką. 

- Czy che-lała pani wyko
nywać kiedyś inny za.wód? 

- Tak, chciałam zdawać.„ 
- Na psychologię? Wiem, 

wiem i przypadkiem została 
pani. aktorką, 

- Po ukończeniu PWST 
chciałam zdawać do Krakow
skiej AkademH Sztuk Pię'k
nych . 

- No, i co? 
- Nic Maluję sobie takie 

tam potwory. Maluję tuszem 
i patykiem, flamastrami. cza-

wied·ział mi kiedyś, że gdy 
nauczę się czekać, zostanę ak· 
torką filmową. On sam 2l!'e• 
sztą cudow.!l'ie wypełniał so
bie to czekanie drzemką na 
1 ta.ku... Ale lubię grać, spra 
wi• ~ to radość. 

- A reżyser? Pomaga pani? 

- Kiedy mi zaufa, powie-
rzając rolę i kiedy wien:y, 
że zagram ją dobrze, to talk, 
ale nie mogłabym grać, gdy
by mówił do mnie „bezna• 

LUBIĘ GRAĆ 
ROZM.OWA Z ANNĄ DYMNĄ 

sem robię a kwarele. Zaws·że 
zaczynam rysunek od oczu. 
Maluję dla siebi~. choć mam 
zwycza1j rysować czy ma lo
wać - jak kto wo li - na 
egzemp1a1rzach ról, zwłaszcza 
podczas p rób stoli.kowych. I 
kiedyś. tak właśnie rysowa
łam podczas próby „Queen 
Mary" Cha.rle.se Dyera w re
żyserii Jerzego Bińczyckiego. 
Potem wydrukował on w pro
gramie ten mój rysunek i je
szcze rysunek Tadeusza Hu
ka. 

A C%y pa.ni wie, ie jest 
pani uważana za. symbol sek· 
su? 

Wie m. PO\viedz.iał mi o 
tym pewie.n na stolatek pod
czas spotkania z widzami. 

Była pani zaskomona1 
Nie byłam i nie jestem 

zaskoc:iona , w polskim f~l
mie wystarczy wy~tąpić w 
erotyczne j scenie, obnaiżyć się, 
żeby zostać okrzykniętą sym
bolem seksu. Grałam w ta
kich scenach.„ 

- I nie przeszkadza to pa
ni? 

- Co - mia nowicie? 
- No, ten symbol, to pię-

tno„. 
- Tak serio, to w filmie 

przeszlkadza mi to, że w 90 
procent przypadków na pla
nie nie ma po prostu nastro
ju do pracy, że panuj e bała
gan, wręcz chaos. że akto.r 
nie ma praktycznie warun
ków na tak potrzebne chwi
le skupie.nia. P rzeszkad za mi 
ieszcze konieczność pokony
wania odległości. Myślę o tych 
ciągłych podróżach do War 
szawy, Wrocławia, Lodzi, Za
kopanego i gd zieś ta m. gd:z.ie 
kręci się film. Przeszkad za 
mi jeszcze czekanie„. na wszy 
stko: na deszcz, na słońce, 

·na wia tr. na rekwizyt, które-
10 zapomniano zabrać na 
plan. Władysław Hańcza po-

d:dejnie, pani nic n ie łapie, 
bezna d,.;ie.jnie, proszę pani, 
proszę niech pani próbuje d<a• 
}ej ... ". 

- Pani jest gwiazdą. te~ 
wizyjni\! 

- Lubię grać w t.lew~l4 
bo gra się tam trochę tak jak 
w tea trz.e bo n& telewizyjnym 
planie panuje c~za, .spok6.j 
i gra się dla największej wi
downi. 

- Pa.ni gra dla widownft 

- Oczywiście! Gram dla 
sciebie i dla widowni. 
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