
TEATR MIEJSKI. lll Festiwal Sztuki Aktorskiej 

Anna Dymna sztuka kreacji 

Kadr z filmu .Duże zwierzę" 

N iesfoma wnuczka Kargula i Pa
wlaka z „Nie ma mocnych" 
i „Kochaj albo rzuć", rozkapry

szona szlachcianka z Janosika, piękna 
i tragiczna Barbara Radziwiłłówna 
z „Epitafium dla Barbary Radziwiłłów
ny", krucha Marysia Wilczurówna ze 
,,Znachora", malarka Marianna z seria
lu „Siedlisko" czy ujmująca pani Sawic
ka z filmu Jerzego Stuhra „Duże zwie
rzę". Znakomita aktorka teatralna, po
mysłodawczyni Krakowskiego Salonu 
Poezji (goszczącego również w Gdań
sku, w teatrze Wybrzeże), a ostatnio rów
nież gospodyni programu telewizyjnego 
w 2 programie TVP zatytułowanego 
„Anna Dymna. Spotkajmy się". 
.Program jest kierowany zarówno do 

osób niepełnosprawnych, jak i pełno
sprawnych, a jego głównym przesłaniem 

Sobota, godz:. 10-22 

jest zbliżenie tych dwóch, wydawałoby 
się odrębnych, światów. Aktorka rozma
wia z przykutymi do wózków o lataniu, 
z niewidomymi o kolorach, z niepełno
sprawnymi o miłości. 
Już w sobotę Anna Dymna będzie go

ściem Festiwalu Sztuki Aktorskiej 
w Gdyni. Trzecia edycja festiwalu „Czte
ry Pory Filmu", której bohaterkąjest ta 
znakomita aktorka teatralna, filmowa 
i telewizyjna, nosi tytuł „Anna Dymna 
- sztuka kreacji". W sobotę 1 maja bę
dzie można spotkać się i porozmawiać 
z Anną Dymną, zobaczyć pięć filmów 
z jej udziałem, wystawę jej fotografii fil
mowych oraz kostiumów scenicznych ze 
Starego Teatru w Krakowie. 

Sobotnie wystawy, projekcje filmów 
i spotkanie z aktorką obędą się w Tea
trze Miejskim w Gdyni (ul. Bema 26). 

PROGRAM 

.Cztery Pory Rlmu" - Ili Festiwal Sztuki 
Aktorskiej. Anna Dtmna - sztuka kreacji 

Sobota 1 maja 
• godz. 10-11.30 projekcja filmu 
.Nie ma mocnych" 
• godz. 12-14.30 projekcja filmu 
• Kochaj albo rzuć· 

godz. 15-16.30 projekcja filmu 
.Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny" 

godz.17-18.30 spotkanie z An
ną Dtmną - dyskusja, autografy, pyta
nia w"tdrow 
• godz. 18.30-20.30 projekcja filmu 
.Znachor" 
• godz. 20.30-22 projekcja filmu 
• Duże zwierzę" 

Niedziela 2 maja 
godz. 19 .Biesiada literacka" 

w Dworku Sierakowskich 

W niedzielę 2 maja o godz. 19 Anna 
Dymna będzie gościem „Biesiady lite
rackiej" w Dworku Sierakowskich w So
pocie (ul. Czyżewskiego 12). W progra
mie wiersze ks. Jana Twardowskiego. 

MW 

Organizator: Agencja Nehrebeccy, Urząd 
Miasta Gdyni, Teatr Miejski im.Witolda 
Gombrowicza. Wstęp wolny, bezpłatne 

wejściówki na filmy i spotkanie z aktorką 
można odbierać w kasie teatru 


