
kostiumie z epoki wyglądo
ia§i~frafii~~t!w miniaturce. Mo przecież urodę 

e· do y z portretu, ufnej, zadumanej, 
oje niczej. Wydawać by się mogło, że 

z tą niedzisiejszą urodą nie może grać ról współ
czesnych. Tymczasem widz kinowy czy telewizyj
ny zno ją wyłącznie z takich wiośnie ról. Dlo re
żyserów filmowych jest dziewczyną współczesną; 
w ocenie reżyserów teatralnych mieści się Anno 
Dymna tok·że w repertuarze klasycznym. 

Jako podlotek grało w krokowskim teatrze 
amatorskim prowadzonym przez oktoro Jona Ni
wińskiego, który nie tylko umiał wyzwolić w nie
śmiałej dziewczynce odwagę bycia no scenie, ole 
także głębokie zainteresowanie teatrem. Nie dzi
wi fakt, że 17-letnio maturzystko złożyło papiery 
w szkole teatralnej, asekurując się poważnym 
przygotowaniem do egzaminu no Wydział Psy
chologii Uniwersytetu Jagiellońskiego . Wcześniej
s~y w terminie szczęśliwie zdany egzamin do 
PWST zadecydował o losie Anny Dymnej. 

Już no pierwszym roku studiów teatralnych, re
żyser Lidio Zomkow wystowio'jąco - głośne 
wówczas - przedstawienie „ Wesela" w teatrze 
Słowackiego, zoongożowało Annę Dymną do roli 
lsi i Chochoła. Równocześnie przyszło pierwsza 
propozycjo filmowo zagrania w komedii Wandy 
Jakubowskiej „Sto pięćdziesiąt kilometrów na go
dzinę" . I tok już do końca studiów raz po raz po
rywali Annę Dymną reżyserzy filmowi I teatralni . 
„Pięć i pół bladego Józko" w reżyserii H. Kluby, 
„Szerokiej drogi, kochanie" Pioirowskiego, seriol 
telewizyjny „Janosik" J. Passendorfera, „Jak da
leko stąd, jak blisko" Kon-wickiego, „Król Mięso
pust" Rymkiewicza w reż . B. Hussokowskiego w 
Starym Teatrze czy role telewizyjne ~ - in. Panno 
Młodo w „Weselu" reż . Lidii Zomkow. Było to 
wspaniała szkoło aktorsko przynosząca - nieza
leżnie od studiów - konkretny użytek w procy 
no scenie i przed kamerą. 

Pierwsza roto Anny Dymnej po dyplomie -
Koro w „Nocy listopadowej" w reżyserii A. Woj
dy - ukazało aktorkę wrażliwą, dojrzałą, w peł
ni przekonującą. Następne role teatralne pod 
opieką znakomitych reżyserów: Zosia w „Dzia
dach" K. Swino ~skiego, Ania w „Wiśniowym so
dzie" J. Jarockiego, Ania w „Worszowionce" 
H. Tomaszewskiego, Zosia w „Weselu" J. Grze-
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gorzewskiego - jeśli nie uksztołlowoły, to w du
żym stopniu określiły aktorstwo Anny Dymnej. 

- Co jest dla pani najważniejsze w ży
ciu? 

- Równie ważny jest mój zawód, jak i życie 
rodzinne. Mus~~ mieć miejsce, w którym mogę 
się schować, czuć się bezpiecznie, gdzi"E! - w 
momentach zo!)ub~enio, zawsze odnajduję siebie 
taką, jako jestem naprawdę . Tym miejscem był 
zawsze mój dom. Lubię gotować, sprzątać, szyć, 
majsterkować, rysować, malować, czytać, jeździć 
no rowerze, pielęgnować kwiaty, obserwować me
go koto. Cho_dzę z szeroko otwartymi oczyma, 
patrzę uważnie no ludzi, no zjawisko dobre i złe . 
Wiośnie z życia czerpię materiał do gronia. Im 
więcej dzieje się wokół mnie, im więcej zauwa
żę, im więcej zrozumiem, tym więcej mogę po
wiedzieć w zawodzie cd siebie o życiu, o świe
cie ... 

- Czego oczekuje pani od reżysera? 
- Aby traktował aktora jako współtwórcę -

czego no początku mojej procy nie rozumiałam, 
r.ie wiedziałam . 

- Film hołubi panią - nie schodzi pani 
z ekranu. Nakręciła pani „Nie ma moc
nych" I „Kochaj, albo rzuć" - Chęcińskie
go, potem trzy filmy w NRD, znowu w kra
ju „Do krwi ostatniej" J. Hoffmono (świet
na rola!) i wyjechała pani na Węgry, by 
zagrać u Miklósa Jancsó? 

Niestety nie doszło do realizacji tej inte~e
sującej propozycji, no którą ogromnie się cieszy
łam. Mimo że zagrałam w wielu filmach; zaled
wie dwa lub trzy z nich były filmami dobrymi. 
Joncsó to szansa! Tymczasem już no wstępie pro
cy uległam po·v.ożnemu wypadkowi samochodo
wemu, który wyłączył mnie no pół roku z zawo
du. 

- Nlewięlu aktorów Starego Teatru gra tak 
często w filmle. Czy nie zazdroszczą pa
ni? ... 

- To chyba jedyna sceno, która ma tok wspa
niały zespół aktorski wyzbyty zawiści, pełen zro
zumienia i pomocnej przyjo:Zni! Jestem tu oto
czono przyjaciółmi - to prawdziwe szczęście 
procować w takiej atmosferze! 

Rozmawiała: ALINA 


