
Rozmowa 
z Anną 
Dymną 
Panią Annę Dymni\ spotka
łam, jadąc wcześnie rano po
ciągiem z Krakowa do Łod:z:i. 
Siedziała naprzeciw mnie :z:wy
c:z:ajnie; bez: mak.ijaf.u, ubrana 
w sweter I d!in.sy. 

- Aniu, czemu tak "czdni• 
Jed:elesz poct:u;lem? Sławne aktor· 
kl mOl:'I\ przeciet dłul:'o spać, po. 
za tvm mlewaja prywatnych kle· 
rowc6w, lub przyu:tjmnlej laiają 

samolotami„. 

- Po plerw,ze. chyba zaoom
niałaś, że z Krakowa do ł . .od1I 
nle ma samolotów, a po drugie 
pn:ekonan!e. te arty~tkl w Pol-ee 
tylko pięknie "1ę •troją, malują, 

chodzą do ko. metyczkl, na co dzień 
jeżdżą jaguarami - 'je~t zwykłym 

mltem. Tak ja:c v.ielu moich ko
legów, prawie połowę tyc!a soę. 

dzam w podrózy, w pociągu. Po- • 
za tym mam rower, nie mam ,łu
tącej I :!:y1ę jak normalny, zapra
cowany c7łowielt. Dzl~ na przy. 
kład pófno \\TÓcilam ze 8pE.'ktak
lu, jut o 4 rano mu~lalam wstać, 

no l w clro\!ę. Tak bywa bardzo 
czę to. Jaclę teraz clo Lodzi, by 
nagrać tylko parę 'łów, bo w 
filmie który obecn:e kreci:. nagie 
pojat-;lly się jakie~ zm!any w 
warstwie dźwiękowej. Wleezorem 
bezpośrednio po nagraniu wra
cam tym samym pociągiem na 
spektakl do Krakowa. Nikt mnie 
nie odwo%1. Kiedy• podpisałam 

umowę 1 molm obowiq:r:kiem j~t 
dojechać na plan • .Ta\tT To niko
go nie obchodzi. Czasem jetdtę 

taka6Wkaml, ale przetyłam już ~ 

wypadków, Więc mam uraz do 
jazdy samochodem. 

- Mimo zmęczenia w,·glądasz 

na zadowoloną z takl~;o życia? 

- Zawsze cieszę slę z tego co 
jest. A najbardziej z tego, że mo. 
gę praco·,,·ać. :'l!olm zdaniem, 
prawdziwym nieszczęściem dla 

aktora je't moment. kiedy czuje, 
że olP je<t potrz< bn''· 

- Gdyl>rś z jakirM powodów 
mu•lala zerwać z zawodem I zo
stać w domu, rzy rn1łabyś się 

nlł'szcz~śliwa•! 

- Ubó.;t\\ ipm dom. ale podej
rzewam, że gdvbym mu.'ała być 
tylko pan!ą domu. to umarłabym 
z nudów. To. co robię w domu, 
traktuję jako relaks po męczącej 
pracy na scenie, '''"ystko Idzie 
ml łatwo i z rado~clą rzucam się 

w ·wtr obowiązków gospodyni -
sprzątam, g l , ba, - myję 

podłogi. 

- Od 10 lat pracujesz w Tea. 
trze Starym. Co o nim aądzlsz? 

- Jest wspaniały. !).Ta wybitnych 
reżyserów I do•konnłyrh aktorów. 
Pracujac w otoczeni.U ludzi mąd
rych, mam doskonałe warunki clO 
c!ai>:lej rnukl. 

- Czy wychodząc oa si:enę czu. 
jesz trem~? 

- Or.zywlścle... Przed kat1h•m 

spektakl<'m bardzo się denen•cuję, 

a ~zczególnle gdy czeka 

premiera. Już parę rtnl ;•;cze~n!ej 

Jestem prawie. bez kon1aktu. Ni

by rozmawiam, ale po głowie 

wciąż chodzą ml słowa ,ztukl. 

- Czy chciałabyś kiedyś połe· 

chać do Hollywood i tam zarrać? 

- Wydaje ml się, :te nie mam 
odpowiedniej 11Uy pnebicla. 

- Jak to, a uroda, talent! 

- Uroda„. tam od razu wypro-
stowano by ml zęby, zmieniono 
włosy, doklejono cztuczne piersi... 
Tak poważnie to sądzę, że było. 

by to dla mnie na pewno wielkie 
przeżycie, oczywiście, gdybym u
ml&ła s\ę z.naleźć. Ale nie nane_ 
kam, że jestem aktorką właśnie 

w l'olsce ... 

- ?\ad czym ostatnio pracowa· 

- Po pierwsze ukończylam swo. 
Ją naji.1ększą w życiu rolę tele
wizyjną w sztuce O'Nella „Zalo. 
ba przystoi Glekturze" - jestem 
Lawinią. Jest to tryptyk, wkrótce 
powinien ukazać się na ekranach. 
Skończyłam też zdjęcia do filmu 
o Tetmajerze pt. „Przeznaczenie" 
- w reżyserii pana Jacka Kapro
wlcza. Gram rolę Góralki - wlel_ 
klej mlloścl Tetmajera. Rola nie 
jest -duża, ale bardzo clekawa. 

Poza tym pracowałam w filmie 

Ho!fmana pt. „Musisz żyć". Jest 

to film kręcony w koprodukcji z 

RfN. Producentem j~t Artur 

Brauner. Gram tu Zydówkę, która 

pracując dla podziemia jest jed· 

nocześnie agentem 

słuiby Wehrmachtu. Aha, no l 

jeszcze zagram w .telew!2yjnej 

bajce dla dziec!. Tym razem 

królow11, wiedźmę, a szkoda, bo 

tak bardzo lubię dzieci. 
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