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ANNA DYMNA: „LUBIĘ GRAĆ 

S P R A W I A M I T O R A D O Ś Ć" .„ 
Anna Dymna, aktorka Stareio Teatru im. Heleny Modrze

jewskiej w Krakowie, znana też z filmu i telewizji, adresatka 
tysięcy listów, wir ód nich zawierająeych równie! dane • a ta
nie konta nadawcy, autorka µracy magisterskiej w krakowsldej 
PWST poświeconej teatrowi Tadeusza Kantora. Dla wielu -
ideał urody i wdzięku. Grała l\larysieńkc Sobieski\ i Barbarę 
Radziwiłłównę. W okresie świa,t orlądali ja, widzowie telewi
zyjnego teatru dla dzieci w „Opowieści o królu Wysp He
banowych" wg Bolesława Leśmiana. NiPdawno irała rolę La· 
\\•inii w sztuce „Żałoba przystoi Elektrze". 

- Czy chciała pani wykony
wać kiedyś Inny zawód? 

- Tak, chciałam zdawać.„ 

- Nt psychologię? Wiem, 
wiem ~ przypadkiem została pa
ni aktorką. 

- Po ukończeniu PWST 
chciałam zdawać do Krakow
skiej Akademii Sztuk Pięk
nych„. 

- No, i co? 

- Nic. Maluję sobie takie 
tam potwory. Maluję tuszem i 
patykiem, flamastrami, czasem 
robię akwarele. Zawsze zaczy-
nam rysunek od oczu. Maluję 

dla siebie, choć mam zwyczaj 
rysować czy malować - jak 
kto woli - na egzemplarzach 
ról. zwłaszcza Podczas prób sto
likowych. I kiedyś tak właśnie 
rysowałam podczas pr6by 
„Queen Mary" Charlesa Dyera 
w reżysei:ii Jerze go Binczyckie
go. Potem wydrukował on w 
programie ten mój rysunek. i 
jeszcze rysunek Tadeusza Huka. 

- A czy pani wie, ie jut 
pani uwaźana za symbol 1eksu? 

- Wiem. Powiedział mi o 
tym pewien nastolatek podczas 
sootkania z widzami. 

- Była pani zaskoczona? 

- Nie był'-m i nie jestem za-
skoczona. w oolskim filmie wy
starczy wystąpić w erotycznej 
scenie. obnażyć się, żeby zostać 

okrzykniętą 

Grałam 

symbolem seksu. 
tak.ich scenach„. 

- I nie przeszkadza to pani? 

- Co - mianowicie? 
- No, ten symbol, to piętno„. 

~ Tak serio, to w filmie 
przeszkadza mi to, ie w 90 
proc. przypadków na planie nie 
ma po prostu nastroju do pra
cy, że panu.je bałagan, wręcz 

chaos, że aktor nie ma prak
ty<:znie warunków na tak po
trzebne chwile skupienia. Prze
szkadza mi jeszcze konieczność 
pokonywania odległości. Myślę 

o tych ciągłych podróżach do 
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War.szawy, WN>Cławla, Łodzi, 

Zakop&llego i gdzieś tam, gdzie 
kręci 1lę film. Przeszkadza mi 
jesuze czekanie„. na wszystko: 
na deszcz, na słońce, na wiatr, 
na rekwizyt, którego zapom
niano zabrać na plan. Włady

sław Hańcza powiedział mi kie
dyś, że kiedy nauczę się cze
kać, zostanę aktorką filmową. 
On sam zresztą cudownie wy
pełniał sobie to czekanie .drzem
ką na leżaku„. Ale lubię grać, 

sprawia mi to radość. 

- A · reiyser? Pomaga pani? 

- Kiedy mi zaufa, powierza-
jąc rolę i kiedy wierzy, że za
gram ją dobrze, to tak, ale nie 
mogłabym grać, gdyby mówil 
do mnie „bezhadziejnie, pani 
nic nie łapie, beznadziejnie, pro
szę pani, proszę niech pani pró
buje dalej„.". 

- Zawsze udawało się pani 
tak właśnie pracować, a po
tem w konsekwencji tak właś

nie grać? Pamiętam i inne re
cenzje„. 

- Właśnie„. recenzje! Wie 
pan, ·kiedyś p0chwalono moją 
grę - „Wspaniała kreacja ak
torska" w sztuce. w 
której nie grałam, a kiedyś 

ktoś inny - napisał: „Wyglą

dała pięknie i wdzięcznie cho
dziła po scenie". Pamiętam, 

czytałam niektóre recenzje. Pi
sali wspaniali panowie, ie 
„Cricot-2" to teatr dla waria
tów. No i co pan na to? 

- Pani Jest gwiazdą telewi
zyjni\! 

- Lubię grać w telewizji, bo 
gra się tam trochę tak jak w 
teatrze. bo na telewizyjnym 
plaaie panuje cisza, sookój i 
gra się dla największej widow
ni. I 

- Pani ira dla widowni? 

- Oczywiście! Gram dla ~ie-
bie i dla widowni. 

Rozmawiał 
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