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NASZE ROZMOWY 

Z Anną Dym.ną 
o teatrze i filmie 

• KARIERA 1cenicma Anny Dym-
nej nie należy do typowych. Aktor 
ka zadebiutowała bowiem, 1:nnim 
jeszcze zdążyła „zadomowić się" w 
krakowskiej szkole teatralnej. Jul. 
na pierwszym roku Lidia Zamkow 
zaproponowała Jej objęcie •ól Isl 
i Chochola w „Weselu". a n\edlug~ 
potem wanda Jakubowska zaanga
rowala ją do koJl!edil ,,Sto plęćdzie 
aląt na godzinę". I tak było ju:i: 
właściwie do końca studiów. 

Od tamtej pory minęło już nie
mal 10 lat. A. Dymna ma na swo
im k-Oncle wiele Interesujących ról 
teatralnych l boda.1 czy nie więcej 
filmowych. 

- Tak się złożyło, ze wielu wi
dzom - nie mówię tu o wid.ach 
krakowskich - kojarzy się pani 
przede wszystkim z filmem.„ 

- Nie chciałabym, żeqy tak było 
l mam nadzieję, że tak nie jest. Po 
niemal rocznej przerwie w pracy, 
spowodowane.I wypadkiem samocho 
dowym, wrocllam · do teatru i gram 
dość dużo. 

Teatr jest dla mniej na .iważnle.1-
szy. Film w mojej pracy zawodo
wej, jak dotychczas przynojmnle.1. 
nie odegrał większej roll. a przy. 
najmniej tak istotnej, by wa1to 
było o tym mówić. Grałam w po
pularnycl1 komedlaclt. zagrałam też 
w kllku strasznych filmach, strasz
ne zresztą role. Wydawało ml sic, 
bowiem, że jako młoda aktorka P-O
winnam przede wszystkim grać. Nie 
wiedziałam jakich ról odmawiać, 
jakle przyjmować. Teraz też nie 
zawsze wiem. Pierwszą du:i:ą I na
prawdę Interesującą rolą bvła rola 
w „Do krwi ostatniej" Hoffmana. 

- Po wielu dyskusjach, zdjęciach 
próbnych I dlu.,;im oczekiwaniu 11a 
wiadomość. klo zagra Barbare Ra
dziwiłłównę w filmie ·„Królowa 
Bona", reżyser Janusz Majewski po 
wierzył te rol<: właśnie pani. Jale 
ją pani przy.ieła? 

- Nie wiedziałam o tych wszv
stklch przygotowaniach, bo nie było 
mnie wtedy w Polsce. Kiedy po 
powrocie Janusz Majewski zapropo 
nowel ml zagranie Barbary, my!;la
lam, że kpi ze mnie - ja mam Jlmć 
królowa• Później przyjechałam na 
próbne charakleryzacje, przeczyta 
lam scenariusz l okazało się, że 
jest to bardzo piękna chociaż nie
duża rola Gram wlec Barbarę Ra
dziwillównę I znakomicie ml się 
Pracu1e. 

- W ostatnich latach ukazało sle 
wiele Interesujących kslażek 110-
święconvch Barbarze Radziwiłłów
nie. Jaka jest filmowa konstrukcja 
postaci? 

- Nie jest to łatwa rola. Film 
bowiem opowiada o Bonie. Postać 
Barbary 1est wiec właściwie posta
cią olzodyczn~. Ja mam tyllco sce
nv. tóre zawierają kwintesencję 
wiedz. o Barbarze. 'Chciałabym w 
każde1 takiel se nie powiedzieć o 
nle1 d o . a st to niemożliwe. 
Szkoda . ale pociesza mnie 
myśl, że powstanie r6wn1e:t !Urn fa 

bularny, na razie nosi on tylu 
„Epitafium", w którym rola Bar
bary Radziwiłłówny ma być roz
budowano. Gram człowieka, ni 
ubieram się więc w tej roli w kt' 
lewską pozę, bo nie o to przecie' 
chodzi. A -eo z tego wyjdzie, zoba 
czymy. 

- Czy pokusiłaby się pani o o 
cenę teJ roli? 

- Alet skąd. Nigdy nie oceni 
łabym żadnej roll, szcze~olnie 
kiej. którą sama gram. 


