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BRAWUROWA ROLA W „EXCENTRYKACH" 

Zapraszam wszystkich 
·na słoneczną drogę życia 

Trzeciego dnia miałam 
jeszcze scenę w toalecie, 
dla której warto być 
aktorką. 

To jakby taka nagroda 
za ciężką pracę 
- Anna Dymna mówi 
o swojej roli w filmie 
,,Excentrycy". 

ROZMOWA Z 
AllllĄ DYMNĄ 

GRZEGORZ GIEDRYS: W jaki spo
. sób pracuje się nad rolą, która wy
daje slQ tak odległa od pani wcześ
niejszego emploi? 
ANNA DYMNA: Jestem aktorką 45 
lat i doświadczyłam wielokrotnie, że 
im dalej mi do postaci, którą gram, 
tym ciekawsza praca i zwykle lepszy 
efekŁ Dlatego dla mnie to nie jest ża
den problem, tylko jak zawsze wy
zwanie. Grałam przecież prostytut
ki, alkoholiO'Zki, morderczynie ... i by
łam w tym wiruygodna, choć wżyciu 
jestem zwyczajnym łagodnym czło
wiekiem. 

A praca jak praca. Najpierw trze
ba pochodzić koło roli, dowiedzieć 
się jak najwięcej o człowieku, które
go gram, o epoce, warunkach, w ja
kich żył, o problemach, z którymi się 
boryka. Wspaniale pracuje się nad 
postaciami z powieści. Autor bardzo 
pomaga stworzyć role, bo opisuje 
wszystko: jak bohater się zachowu
je, coczuje,jakwygląda, coonimmy
ślą inni, jak funkcjonuje w rzeczywi
stości. Tak było z moją Bayerową 
z,,Excentryków". W dodatku powieść 
Włodzimierza Kowalewskiego jest 

. bardzo dobrze napisana. 
To prawda. 

- Najpierw przeczytałam powieść, 
a potem scenariusz i zobaczyłam,jak 
jest potraktowana ta rola, co dla re
żyserajest w niej najważniejsze i po
trzebne w filmie. Bayerowa to rola 
mała, stanowiąca jednak bardzo waż
ne tło dla głównej akcji filmu. Epizo
dy wymagają specjalnego podejścia 
i są trudnym wyzwaniem dla aktora. 
Rysuje sięje grubą kreską, nie ma cza
su na dokładne motywacje i niuanse 

_psychologiczne. 
Przed przystąpieniem do zdjęć 

omówiłam z Januszem Majewskim 
wszystkie wątpliwości. To przecież 
rola bardzo ryzykowna. Kiedyś bo
gata, pełna radości i poczucia hu
moru, wykształcona kobieta, wła
ścicielka pensjonatu w Ciechocin
ku, której nowy ustrój zabrał 
wszystko, której zawalił się świat, 
zamienia się w poranione, oszala
łe, pełne bólu i nienawiści zwierzę. 
Cale dni "gnije" w barłogu, pije, 
klnie i nienawidzi. Jest całkowicie 
rzałamana i zdegenerowana. To nie 
może być jednak tylko wulgarna, 
wstrętna baba. Staraliśmy się z re
żyserem, by przede wszystkim 
ł 

przenieść dramat i cierpienie tej 
kobiety. 

Praca nad taką postacią wymaga 
precyzji Nie ma dużo materiału, więc 
nie można zmarnować żadnej chwi
li, nie można nigdzie zafałszować, 
trzeba wszystko dobrze wyważyć. To 
trudne i ryzykowne zadanie. Musia
łam przede wszystkim wymyślić 
i nadać sens tym wszystkim przekleń
stwom, z których stworzona jest po
stać. 

Bayerowa clQ:tko klnie. 
- I tow bardzo różny sposób. I ka

żde przekleństwo wyraża inną emo
cję. I przecież nie może być tylko 
wulgarnym słowem. Więc pod każ
dą "kurwę" podkładałam sobie róż
ne emocje. 
Jakle? 

- Na przykład rozpacz, strach, ból, 
bezsilność. Nie wszystko, oczywiście, 
przebija się przez ekran i trafia do wi
dza, ale jednak taka precyzja i stara
nia dają efekty. Widziałam na premie
rze, że moja Bayerowa budzi u wi
dzów współczucie, śmiech ... Więc 
coś się udało. 
Zastanawiam się, czy takle role 
są kosztowne dla aktorów. Wiem, 
pani jest bardzo doświadczoną 
artystką, ale czy to jeszcze kosz
tuje? 

- Są bardzo kosztowne, bo trzeba 
obudzić w sobie bardzo mocne skraj
ne emocje, po wielokroćwiruygodnie 
je wywolywać, dawkować, sterować 
nimi, trzymać w cuglach. Całą rolę za-

Anna Dymna 
Jedna z największych 
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grałam w trzy dni. W dodatku właś
nie moimi scenami rozpoczynała się 
praca nad filmem. Bardzo pomogła 
mi scenografia. Andrzej Halicki stwo
rzył mi niezwykły, rozpaczliwy, utra
cony świaŁ To wszystko mnie otacza
ło igrało razem z Beyerową. W moim 
pokoju, wokół łóżka - barłogu walały 
się utracone wspomnienia, zdjęcia 
z młodości, jaki eś strzępy bogatej i bu
jnej przeszłości. I w takim otoczeniu 
przez dwa dni, przede wszystkim w ba
rłogu, wprowadzałam się godzinami 
w ten szczególny stan rozpaczy. 

\\Ypaliłam setki papierosów. .. mia
łam poparzone podniebienie, wypi-

łam wiele szklanek whisky, czyli ice 
tea. Pracowaliśmy tak wiele godzin, 
powtarzaliśmy- jak zawsze -wielo
krotnie ujęcia, ale od tego jestem wła
śnie aktorką. To moja praca i im trud
niejsza, tym bardziej fascynująca. 
I choć trzeba często wiele razy po
wtarzać to samo, nigdy jeszcze nie 
byłam na planie znudzona ani znie
chęcona. Oczywiście jedno ujęcie jest 
lepsze, drugie gorsze, ale reżyser ma 
wybór. 

No a trzeciego dnia miałam jesz
cze scenę w toalecie, dla której war
to być aktorką. To jakby taka nagro
da za ciężką pracę. 
Ta scena miała świetne tempo. 

- Jak to w toalecie -wszyscy się 
spieszą (śmiech). Ale poczułam się 
w niej jak prawdziwa królowa mę
skiego WC. Miałam wspaniałych 
klientów, nawet scenograf zagrał ko
lejarza w potrzebie. No i tu Bayero
wa nie była wreszcie pijana, jakby 
obudziła się z jakiegoś koszmaru, rzu
cała dowcipne słówka nawet po fran
cusku, odkrywała swoją klasę i po
czucie humoru. 

Później odpowiadałam na tysiące 
pytań, dlaczego się zgodziłam zagrać 
w „Excentrykach" starą i grubą? Na 
te pytania odpowiadam wszystkim, 
że ,,jestem przecież wiecznie piękna, 
szczupła, młodziutka", a po prostu 
jestem aktorką i czasem też trzeba 
grać takie role (śmiech). No bo co 
mam odpowiadać? No i że przyjmu
ję takie role, by pomóc tym kobietom, 

które naprawdę są stare, grube i tym 
załamane. 

A pytania typu: „dlaczego panijuż 
nie jest młoda?" rozczulają mnie po 
prostu. Jakie to niezwykłe, że są lu
dzie, którzy myślą, że nie dla wszyst
kich płynie czas. To prawda, że gdy 
człowiek się starzeje, szczególnie gdy 
jest osobą publiczną, to ma takie głup
kowate momenty, że nagle wstydzi 
się swoich ułomności związanych 
z przemijaniem, zmianami w wyglą
dzie. Mnie rzadko to uczucie dopa
da, bo zwykłe pracuję ze wspaniały
mi kolegami, ekipami, reżyserami. 

W „Excentrykach" spotkałam się 
z kochanymi przyjaciółmi: z Sonią 
Bohosiewicz, z Maćkiem Stuhrem. 
Czegóż miałam się wstydzić? Swoich 
„dzieci"? Atmosfera na planie świet
na, wspaniała ekipa, od reżysera, ope
ratora, scenografa, po rekwizytorów 
i garderobianych. I nawet słyszałam 
na planie uwagi: ,,zróbcie coś z Anią, 
za dobrze wygląda!". To był miód na 
moje serce. 

Dla mnie bardzo ważny jest na
strój na planie i wzajemne zaufanie 
- przede wszystkim reżysera. Z Ja
nuszem Majewskim znam się wiele 
lat, czasem mam wrażenie, że całe 
życie. Zaczęłam u niego od królowej 
Basi Radziwiłłówny, a teraz doszłam 
do .... babci klozetowej. Ładna klam
ra, prawda?Ciekawajestem, czy coś 
mnie jeszcze czeka (śmiech). 

Tak więc z Januszem świetnie się 
rozumiemy, bez zbędnych słów. Je
go obecność na planie, zaufanie, da
je mi poczucie bezpieczeństwa, od
wagę. Wystarczy, że kiwnie głową, 
lub szepnie kilka słów i już wiem, że 
na przykład mogę zagrać coś moc
niej albo słabiej i inaczej. Praca z Ja
nuszem to dla mnie zawsze ciekawa 
podróż na uśmiechniętą, dowcipną, 
fascynującą planetę „Majewski". 
Można powiedzieć, że „Excentry
cy" to jest taki bardzo staroświecki 
film. Tu nie ma zwrotów akcji, nie 
ma zmian tempa. On się toczy ryt
mem bardzo powieściowym. 

- O tym może sobie pan poroz
mawiać z jakimś fachowcem, recen
zentem. Mnie zawsze interesuje wy
dźwięk filmu. Ten film ma dla mnie 
ważny ponadczasowy sens. Mówi 
o wolności człowieka, o tym, że jeśli 
człowiek ma pasje, coś kocha, to nig
dy żadne więzienie, żadna komuna, 
nikt nie może go do końca zgnębić, 
upokorzyć, pozbawić radości i pra
wdziwej wolności. Nawet w najbar
dziej ponury i pochmurny czas mo
żemy nosić w sobie swój promień 
słońca i odnaleźć swoją słoneczną 
stronę ulicy. 

I o tym naprawdę jest ten film Cie
szę się, że Janusz go zrobił i że w nim 
zagrałam. Przecież to jest o naszym 
życiu. Janusz w sztuce, muzyce, fil
mie odnajduje silę, radość, spokój, 
mój promień słońca to aktorstwo, po
ezja ... myślę, że cale życie chodzimy 
po tej samej słonecznej stronie ulicy. 
I wszystkich zapraszam na słonecz
ną drogę życia. o 

ROZMAWIAŁ GRZEGORZ GIEDRYS 
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