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LAUREATKA nagrody na
Festiwalu Polskich P'tlmćw
Fabularnych w Gdyni za
najlepszq rolę żeńską i gl6wną rolę w filmie
„Tylko
strach" w reż. Barbary Sas&,
znakomita krakowska ak·
torka Anna Dymna n.ie~
gla, nie!'mb, dl2@Stł~zyć w
ceremonii wręczenia nagród
gdyż tego wieczoru wystę
powała n.a" scenie Starego
Teatru w „Weselu" Wyspiańskiego w reż . Andrze;a Wajdy , Nagroda bardzo
jq ucieszyla .fest pierwszą,
jakq otrzymala na tym festiwalu . Na ekranie zobaczyliśm11 nowq, nie znanq
dotqd Annę Dymną. tak
samo ;edna.ic wspanialq jak
w pamiętnych kreacjach
w „Znaclwrze" rniedawno
telewizja przypomniała ten
film), „Barbarze Radziwi llównie" czy „Dolinie 1ssy".
W nowe~ roli ;est zarazem
olśniewa3qco pięlma i, czego wymagała rola, niewyspana ł zmęczona w chwilach załamania,
szczęśliwie zakochana i poszukująca miłości . Wbrew urzypuszczeniom
rola dziennikarki telewizyjne;, kobiety, która popadla w alkoholizm
i tract pracę w telewizji, nie wymagała odwagi, choć byla czymś nowym w ;e; karierze aktorskiej na ekranie kinowym (w telewizji wystqpila n,iedawno w odważnej i poruszające3 roli glówne1 w spektaklu „Palec Boży" Erskine Caldwella w reż. Teresy 'Kotlarczyk). W
zbudowaniu tych postaci bardzo pomogły je3 reżyserki . Anna Dymna powiedziala nam: - „Na ten sukces pracowała niezwykle ~o
cno cala ekipa filmu „Tylko strach" i jest w nim wielki udział występujących ze mną w filmie kolegów z Teatru: Doroty Segdy, Doroty Pomykaly, Krzysztofa Globisza i Jerzego Treli . Pracę w telewizji znalam z autopsji, często uczestniczę w nagraniach spektald w
studio, natomiap~ M ,iµrqdka dJ~ ariąnimowych alkoholików dotarłam
poć:lćta!r ' reaitzaq;l f i l'P!fi Probtęm tH zna n+. thkżc! z życia , choć n i e
jest i& film o mtife!. lją~czas ~~ec<I poznalam także polityków. Jane.
Parvsa i Janusza K'orwina Mikf<ę';. Anna Bymna należy do najbardzie3. · ia';ętych aktd~liui krakow:tkf.~h'. Jeśli nie występuje chwilowo
na seenie lub w filmie, wyjeżdża do Paryża, a wolny czas poświęca
rodzinie i wychowaniu syna . Najbliższe plany to zdj ęcia na pla:ii e
filmu Kazimierza Tarnasa w Zakopanem w listopadzie. Zagra post;i
wlaścicielki pensjonatu. Ra zem z Anną Dymną wyst ąpi w tym fil
e
Jerz'J/ .ąińczycki. Będzie to film dla dzieci.
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