
z siebie. Potrafię dać 
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50 proc. więcej ... 
Kariera acentczna Ann11 D11mnej 

nie nalet11 do typowych. Aktorka za
debtutowala bowlłlm, :zanim jeucze 
zdqtyla „zadomowić atę" w krakow
•kl•:I azkolłl teatralnej. Ju:ł na pterw
n11m roku Lidla Zamkow :zapropo
nowala jej objęcie ról Ili l ChochOla 
w „Weselu", a nledlugo potem wan
da Jakubowska zaangatowaia przu
az!q aktorkę do komedii ,,Sto pięć
dziesiąt na godzinę". I tak b11!0 :luf: 
wla#lwle do końca studiów. Anna 
Dymna uczyla się w azkolłl ł na ace
nle oraz na planie filmowym. Nic 
Więc dziwnego, te jej podyp!Omowy 
deblu~ - rola Kory w „Nocy listo
padowej", wystawionej przez Teatr 
Stary - byl jut tylko potwlerd:ze
ntem zdobytych umte:lętno~ct, te uka
za! nie poczqtkujqcq, lecz dośwlad
czonq, do:lrzalq aktorkę. 

Od tamtej pory mtnę!o jut niemal 
dziesięć lat. Anna Dymna ma na 
swoim koncie wlelłl tntere1u;qcych 
ról teatralnych l bodaj czu nie wię
cej filmowych. WtdzlelUmy jq w :J 
lubianych komediach - „Sami awot", 
„Nie ma mocnych" l „Kochaj, albo 
rzuć" OT4% W „Trędowatej"• 0 Szero
ktej drogi, kochanie", .,Jale daleko 
atqd, jak blisko" ł tnnych. 

- Tak ste złotyło, te wielu wi
dzom - nie mówle tu o widzach kra
kowskich - koJarzv sle pani przede 
wszystkim s filmem ••• 

- Nlłl chctalabym, :łeby &ak byto 
ł mam nadzieję, te &ak nie je1t. Po 
niemal roczne; przerwie w pracy, 
spowodowanej wypadkiem samocho
dowym, wrócltam do teatru l gram 
doić duto, bo w „Dziesięciu portre
tach z Czajkq w tle", „ W Unio wym 
1adzle", „Nocy ttstopadowej" ł „Dzia
dach". Nie J"tt to więc z!y .ezon, 
tiim bardziej, ' te w tak dutym ze
apor.e, jakim dysponuje Teatr Stary, 
trudno grać pięć premier w roku. 

Teatr jest dla mnie najwatntejazy. 
Film w mojej pracy zawodowej, jak 
dotychcza1 przynajmniej, nie odegrał 
wlękazej roll, a przynajmniej tale 
latotnej, by warto b11lo o tym mówić. 
Gratam w popularnych komediach. 
zagralam teł w kilku 1traaznych fil
mach, stras:znc zresztq TOie. Wyda
waio ml się bowiem, te fako mto
da aktorka, powinnam przede wszy
stkim gTać. N\e wtedzlatam, jakich 
TÓI odmawiać, jakle przyjmować. Te
raz tet nie zaw1ze wtem. Czasu za
brało ml to mnóst.wo, a niewiele się_ 
nauczylam, choctat podobno czlowtel<: 
uczy 1tę zawsze. Plerwszq dutq l na
PTawdę łnteTHujqcq rolq byla rota 
w „Do krwi ostatniej" Hoffmana. 

- Po wielu dy1ku1Jach, zdjęciach 
próbnych I dludm oczekiwaniu na 
wiadomo§t. kto zana Barbare Ra• 
dztwilłówne w filmie „Królowa Bo
na'', retyser Janusz Majewski pa. 
wierzył te role właśnie 'Pani. Jak 
~ pani przyjęła! 

- Nie wtedzta!am o tych wny•t
ktch przygotowaniach, bo nte by!o 
mnie wtedu to Polsce. Kłedy po powro
cie Janusz Majewski zaproponował mi 
zagranie Barbary, myślalam, te kpt 
ze mnte - ja mam grac! kró!Owq? 
P6fotej przyjechalam na próbne cha
rakteryzacje, PTzeczytalam acenarius:r 
t okaza!o lię, te jest to baTdzo ~tę
kna, chOctat ntedu:l:a rola. Gram więc 
Barbarę Radzlwt!lównę l znak'.>micte 
ml 1tę PTacu;le. To za1luga retysera, 
kt6ry potrafi ~trzymać na planie 
tak toapantalq atmosfeTę spokoju 
ł pe!nego zTOzumtenta. Dla mnie je~ 
to ogromnie toatne. Gdy retyaer da
rzy mnte zaufaniem, potrafię dać 
z lłebte o 50 proc. więcej, nt:l: wte
du, gdy Widzę, :te zastanawia •i'!, 
c:ry to ja powinnam grac! tę rolę, 
CZI/ ktoJ inny. 

B. X. 


