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I Debiutowała

.
jako podlotek

w k;u;;or1skim te a .1Le c.motor

skim prowcdzon vm o:zez zna·
lana Niwińskie
właśnie zaintereso1 wała
się
przyszła qwiazda
/ sceny i filmu teatrem. no ty·
le bv zdecydowac sie no zda
wanie eqzaminów do Państ·
wo,·1ej Wyższej Szkoły Teatrol
nej.

neqo aktora
Igo.
Tam

Podwójne studio w ukole
na olanie. filmowym 0101 •
deskoch scenicznych sprawiły, ·
i.e w dr1ecivvień~twie do wie· •
fu swoich koleqów Anno Dym
no w momencie opuSic1enio •
szkoły było
oktorkq w pełni
dojrzolQ,
świadomQ swoich •
moilit:tości. W sposób pełny
udowodniło to swojq pierwsza •
podyplomowq rolq - niezo· •
pomnioną
Korq
w ,,Nocy
listopadowej"
reżyserowanej
przez Andrzejo Wajdę.

Od poczcitku miqło Anna \
Dymna ogromnL szczęście do
reżyserów. Miała okazie wspól
pracować
z Komadem Swi·
norskim - qrało Zosie w jego
„Dziadach", Jerzym Jarockim I
Już no pierwszym roku stil·
w reżyserowanym orzez które·
diów Lidia Zomkow, reźyseru·
' iqco wówczas „Wesele" - , go „Wiśniowym sodzie" od·
;pe::tokf, l;tórv odbił sie qlo
tworzała role Ani. Henrykiem
' ~ n1nn eche m w całe i teotral·
Tomaszewskim, z którym i•r
; 1ej Polsce - zaonqoiowalo
' ~nnę DvmnQ do roli lsi i tknęła sie qrajqc Anie w
l ::no choło: Ol:azclo się, że „Warszawiance". Je.rzym Gr2~
.'lybór bvł nader trafny. Oo·
gorzew5kim. w k•.>reqO •· ,,We·
cenila to zarówno publitmosć
\efu" iaqrała Zosię.
ia!t i reivserzy, którzv od tej
· "orv zwracali sie do mlodziut
Nie . zapomnieli o aktorce
'dej aktorki z dziesiqlkomi
również
reżyserzy filmowi. No
propozrcii. Studio teatralne
leiv Dymna do tych oktorek.
: Oymnej przerywane były więc
iui do końc:o występami w które niemal „nie schodzq 1• l
i filmie
i teatrze.
ekranu. Mieliśmy okazie oqlq
dać i<! w „Nie ·ma mocnych''
Zagrało więc ono w kome·
i „Kochaj albo rzuć" Chedń·
dii Wandy Jakubowskiej ,,Sto
skiego,
w ,,Trędowatej", w
oięćdziesiat kilometrów no qo
dzinę", w „Pięć i pól bladego
,,Do krwi ostatniej" Hoffmana.
Józko" Kluby, „Szerokiej dro·
Należy
tei do ulubionych
Ji kochanie" Piotrowskiego,
:elewizvinvm serialu „Janosik". aktorek reżvserów niemiei::·
?assendorfera, „Jak daleko
kich i węgierskich, Ostatnio
~ląd, iak
blisko" Konwickie·
podziwioliimy Anne Oymnq w
·"":O, „Królu Mięsopuście" Rym
interesujqcei kostiumowej roli
1-iewicza wyst-:iwionym przez
Barbary
Rod iwiłlówny
w
'.l. Hussokowskieqo w Teatrze
emitowanym
TV serialu
Starym, wreszcie „Weselu" re
~yserowanvm przez Lidię Znm
„Królowa Bo o". (KB)
kow. która tvm
em powie·
rzylo iei rol Ponn Młodej •
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