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e Raki bywają wrażliwe.' romantyczne, 
opiekuńcze, nieśmiałe i sentymentalne. Czy 
utożsamia się pani ze swoim znakiem zo
diaku? 

- Nie bardzo w to wierzę. Ale wielu 
znajomych mówi mi. że jestem typowym 
rakiem o sile psychicznej lwa. Jestem do
matorką, oddaną matką, nie mam cech 
przywódczych. Nie śpię przy pełni księży . .:a 
(a jest to pla neta raków). Uważam. że ro
dzimy się z pewnymi predyspozycjami, ale 
charakter kształtu ,emy sami. 

e A wpływ wykonywanego. zawodu? 
- Aktorstwo modeluje człowieka w spo

sób pozytywny. Uczy odpowiedzialności 
zbiorowej punktualnośqi, pokory l toleran
cji. Zmusza do niewiarygodnej wręcz praco
witości. 

e Pamiętamy panią Jako eteryczną, ·wiot
ką Anię. Po porodzie stała się pani kobie'ą 
o okrągłych kształtach. Czy macierzyństwo 
wpłynęło na pani karierę? 

- Ułatwiło mi przekroczenie szalenie nie
bezpiecznego dla aktorek progu, gdy kończą 
tczydziestkę i muszą pożegnać się z rolanii. 
podlotków. Grałam naiwne, śliczne l "łu
piutkie panienki. Recenzenci przez wiele lat 
zauważali tylko moją urodę. Dla aktorki 
jest to w pewnym momencie upokarzające. 
Urodziłam syna, przytyłam o trZydzieści 
dwa kilogramy i... doczekałam się kilku am
bitnych ról, które zapewne odebrały mi 
dawną publiczność, ale liczę, że zjednały 
nową. 

e Zwycięsko weszła pani w wiek dojrza
ły. Czy nie obawia się pani feralnej dla ko-
biety daty czterdziestych urodzin? 

***** 
- W innym kraju, po zagraniu w pon'.l.d 

pięćdziesięciu filmach nie musiałaovm 
mieszkać na strychu. Mam i zawsze będę 
miała idealistyczny stosunek do sztuki aK
torskiej. Jest to tym łatwiejsze. że od pięciu 
lat gram w eksportowych przedstawieniach 
i honoraria otrzymuję w dewizach. 

e Niedawno aglądaliśmy w telewizji 
,.Mistrza i Małgorzatę" w reżyserii M . Woj
tyszki z pani wielką kreacją. W Jednej ze 
scen 'występowała pani nago. Czy łl'udno 
jest rozebrać się przed kamerą? 

- Wkrótce po urodzeniu dziecka zagra
łam rolę, w któreJ musiałam rozebrać się 
stojąc tyłem do publiczności. Był to dla 

Z ANNĄ DYM Ą 
I aktorką Starego Teatru w Krakowie 

rozmawia Małgorzata Jungst 
- To piękny wiek. Mając bagaż do

świadczeń i przeżyć można więcej docenić z 
tego, co przynosi życie. Uważam, że naj
ważniejsze co może robić kobieta, to rodzić 
dzieci. Chciałabym mieć ich więcej. 

e A mężczyźni? Czego nie potrafiłaby 
pani wybaczyć swojemu partnerowi? 

- Ja wybaczam wszystko ... ale on musi 
być dobry i mąilry. Boję się mężczyzn nie
uczciwych i kombinatorów, nienawidzę 
tchórzostwa i wyrachowania. e Jak reaguje pani na sytuacje streso
we? 

- Ze spokojem i zimną kr'Xią. Nigdy się 
nie poddaję. Im więcej mam kłopotów tym 
głębsze przek'.onanie, że muszę walczyć. 
Wielokrotnie zdarzało się, że z różnych po
wodów musiałam zaczynać życie od począt
ku. Przez to. że mi się parę razy walił 
świat, dz1siaj potrafię cieszyć się drobiazga
mi Bardzo mobilizuje mnie dziecko. Jest 
moją silą. motorem działania. 

e Do pani mieszkania w starej, krakow
skiej kamienicy wiedzie podobno.„ 118 scho
dów? 

mnie ogromny stres. W ,,gołych" sc-enach 
zawsze tow.arzyszy mi uczucie wstydu i za
żenowania. Jednak uważam. że jest to ele
ment naszego zawodu i nie widzę w tym 
niczego n iemoralnego, Nagość musi być 
i__ednak estetyczna i czemuś służyć. Niemniej 
staram się unikać „roznegliżowanych" pro
Pozycji. 

e Jakie ma pani . hobby? 
- Dziecko, książki. praca, fotografika. 

Miałam cenny księgozbiór z dziedziny filo
zofii i medycyny. Mieszkanie przyozdabiało 
osiemdziesiąt gatunków kwiatów. Wszystko 
straciłam w jednej chwili. Teraz zbieram 
małe, szklane zwierzątka. Uwielbiam ka
mienie i szkło. 

e Perły? Brylanty? Szmaragdy? 
- Zwyczajne polne kamienie. Nienawidzę 

biżuterii i złota. Może mam jakieś uczule
nie? 

e Itaki uciekają często w świat fantazji, 
O czym pani marzy? 

- O własnym domu z ogródkiem, gro
madce dzieci I życiu bliżej natury. 


