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komicte mi się
pracu;c.
To iaaluaa re.i11Hra, kt6r11
potrafi utrzymać na planie
tllk WłJ>4nialq atmoiferc
1poko;u i pemego zroiu·

mienia. Dla mnie ;est to
ooromnie ważne. Gd11. rt·

ANNA DYMNA
- AKTORKA
TEATR~U STAREGO
W KRAKOWIE
1

~Hr dari11 mnie
zaufaniem, potrafię dać z siebtt
SD proc"nt
więcej
niż
wted11, gdy widzę, że za·
1t11nawia się, cz11 to ja :PO·
winnam grać t'ę rotę, cz11
ktoi inn11.

-

W ostatnich

ukazało się wiele
1uj~cych ksi~źek

tatach
intere·
pośwlę·

conych Barbarze Ra.dziwi·
łł6wnie omawiających jej
życie i osnute na tym tle
legendy. Jaka jest filmowa
konstrukcja postaci?
-

Nie jest to

Łatwa

ro·

lf1. Film bowiem opowiada
o Bemie.
Post11'ć Barbar11
jest więc w!aściwie postf1·
Ja mam
zawte·
rają kwintesencję
wiedzt1
o B11rbaTze. Chcia.labym w
każdej takiej
scenie po·
wiedzieć o niej
dużo,
f1
jest to 11}emożliwe . Szkoda
mi tego. ale pociesza mnie
myśl,
że powstanie
rót0·
nież film fabularny, nara·
zie nosi on tytul „Eptta.fium". w
którym
rola
Barbary
R11dziwill6wn11
ma być rozóudowana..
cią

epizodY<'zną.

tylko sceny, które

Karfera sceniczna Anni
naLeż11 do ty·
powych. Aktorka zadebiu·
towala
bowiem.
zamm
;eszcze zdąż11ła „zadomo·
wid się" w
krakowskieJ
szkole teatTalnej. Już na
pierwszym
roku
Lidia
Zamkow
zaproponowała
Jej objęcie ról lsi i Cho·
chola w „ Weselu". a me·
dlugo potem Wanda Ja·
kubowska
zaangażowalo
przyszłą aktorkę do kome·
dii „Sto pięćdziesiat
na
godzinę" 1 tak
było
;uz
właściwie do końca
stu·
diów. Anna D11mna uczyła
się w szkole ł na
scenie
oraz na planie filmow11m.
Ntc więc dziwnego, że ;e;
pod11plomow11 debiut
rola Kory w „Noc11 listo·
padowej",
wvstawione;
przez Teatr Star11 - byl
już t11l'ko
potwierdzeniem
zdobytych umiejętno§cł.

l>r/mne; nie

I

Od tamtej pory minelo
już niemal dziesięć lat. Anna D11mna ma -na swoim
'koncie wiele
interesują·
cych ról teatralnych i bo·
daj czy nie więcej filmo·
wych . Widzieliśmy ją w 3
lubianych komediach
„Sami swoi".
„Nie
ma
mocnych"
ł
„Kochaj
albo rzuć'' o-raz „Tręd o wa·
tej", „Szerokiej drogi ko·

chanie", ,,Jak daleko stqd,
jak biisko" i in.

- Tak aię złożyło,
te
wielu widzom - nie m6·
wię
tu
o wiclzach kra·
kowskięh kojarzy 1lę
Pani przede wszy1tkim 1
filmem?
- Nie chcialabym, żeb11
tak było i mam nadzieję,
ze tak nie 3est. Po niemal
roctnej przerwie w prac11,
spowodowanej Wy'!'adkiem
samO<"hodowym, wrócilam
do teatru i gram dość dużo, bo w „Dziesięciu portretach z Czaikq w tle",
„ WUniowvm sadzie". „Nocy listo1'11dowef'. i · „Dtif1·
dach". Nie Jest to
więe
zł11 aeton. Tym
btsrdzie;
że w tak dużym
zespole,
jakim
dys'Ponu;e
Tet1tr
Stary, trudno grad
J'fęć
premier w roku.
Teatr jest dla mnie n11i·
ważniejszy. Film w moje1
pracy zawodowt;, Jak do·
tychczas przynajmnit;, itie
odegrał większej
roli, a
przynajmnit:I tak Istotnej,
by warto bylo o tvm mówić. Gralam w
powlar·
nych komediach, zagrałam
też w
kilku
strastnyc'i
filmach, straszni!! zrel%tlł
role Wydatcalo mi się bo·
wiem, że ;ako młoda ak·

tork11 powinnam
przede
wszystkim grać. Nie wie·
dział11m jak.ich ról
odmawi11ć,
?akie przyjmować.
Teraz
też
nie
zawsze
wiem.
Zabrało
mi
to
mn6atwo czasu
a
niewielt się nauczyłam Cho·
ciaż podobno człowiek ucz11 się zawsze. Pierwszą
dużą i naprawdę inteTem·
iącą rolą byla rol.a w „Do
krwi oatatniej" Hoff mana.

-

Po wielu dyskusjach,
pr6bnych I dłu·
rlm oczekiwaniu na wia·
domość, kto zagra Barba·
rę Radzlwlłl6wnę
w tli·
mle „Kr61owa Bona", re·
łyaer
Janusz
Majewski
11cljęciach

powlenył tę rolę

Pani.. Jak
la!

J~ PILllł

właśnie

przyJę·

- Nie
włedztalam
o
t11<:h wazystkich prz11goto·
w11nif1ch.. bo nie b11lo mnie
wttdy w Polsce.
Kied11
pą powrocie
Janusz Ma·
jewski zap;oponow11l
mi
zagranie BarbaTy, myila·
lam, że kpi ze mnie - 3a
mam gr11ć królową? Póź·
niej
przyjechałam
na
próbne
char11kteryzacje,
przecz11tala~ scenariusz
1
okazało się, że jest to bar·
dzo f!iękna, choci11i nieduża rola. Gram więc Bar•

Tymczasem twoTzę

po•

stać

BarbaTy grubymi kreskami Rola ta jest wł11ściwie
opowi11daniem
o
wielkiej milości kobiety,
której nie zależalo na ko·
ronie,
wladzy itp„ która
.iednocześnie od
momentu
koronacji nie wstawala z
ló::ka. i któr11 zdawała sobie sprawe z tego, że nie·
bawem umrze.
Gram czlowiek11, nie u·
bteram się więc w tej ro·
U w królewską
pozę, bo
nie o to przecież chodzi. A
co z tego wyjdzie, zobaczymy.

- Czy
pokusiłaby
Pani o ocenę tej roli?
-

Alei:

skąd.

o'ceniałabym

szczególnie
1ama gram.

się

Nigdy nie

if1dnej roll,
takiej,

którą

.Rozmawiała :
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