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Warszawskim. Oboje mają 
szesnastoletnią córkę Pamelę. 

Cała rodzina najbardziej lubi 
weekendowe „wypady" poza 
miasto. Ewa Bem przyznaje, że 
jest zapalonym piechurem. 

Piosenkarka znana jest z 
dużego poczucia humoru. Pew
nie dlatego obróciła w żart ga
fę pewnego dziennikarza, któ
ry przeprowadzając z nią wy
wiad powiedział: „Pani Ewo, 
ostatnio niewiele nagiywa Pa
ni piosenek, ale ta o Hollywo
odzie to naprawdę wspaniały 
przebój." Ów dziennikarz miał 
na myśli śpiewaną reklamę 
gumy Hollywood, w której pio
senkarka podłożyła swój głos. 
„hma artystka obraziłaby się, 
gdyby przeprowadzał z Dilł 
wywiad dziemrlkan zupełnie 
Die orientujący Ilię w jej reper-

ANNA DYMNA mieszka w tuarze. Ja ty~ ~ uimiechnę· 
Krakowie w zaadaptowanym na łam -i. '!?pro81)am 0 następne 
mieszkanie strychu przedwo- . pytanie - wspomina .Ew 
jennej kamienicy. Kiedy nie Bem. 
gra, maluje akwarelami obra- . 
zy. Jest typową gospodynią do-·---------.,...._-....i 
mową - robi przetwory, sprzą
ta, gotuje i wychowuje dziecko. 

Syn Michał ma dziewięć lat i 
uczęszcza do szkoły muzycznej. 
Anna Dymna uważa, że dziecko 
pozwala jej uniknąć wielu roz
czarowań, jakie często przeży
wają samotne aktorki. 

Nie lubi bankietów, przyjęć i 
całej „pokazowej" otoczki zwią
zanej z wykonywanym przez 
nią zawodem. 

Kiedy była uczennicą szkoły 
średniej, nie myślała o aktor
stwie. Po maturze przygotowy
wała się do egzaminów qa psy
chologię. Na zmianę planów 
wi}łynął aktor Jan Niwiński, 
który był sąsiadem młodej Ani. 
To właśnie on odkrył w niej ta
lent i niemalże zmusił do zda
wania na PWST. Zdała i została 
najmłodszą studentką krakow
skiej szkoły teatralnej. Miała 
wtedy siedemnaście lat. 

•' * * 
EWA BEM już ponad dwa

dzieścia lat śpiewa, nagrywa 
płyty i koncertuje. Wylansowa
ła wiele przebojów, ale nigdy 
nie zmieniła char~kterystycz
nego dla niej jazzowego stylu 
śpiewania. 

Kied,Y nie wykonuje swojego 
zawo<fu, najchętniej wypoczywa 
w domu z rodziną. Jej mężem 
jest Rysz d SY. ilski - doktor 


