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Nagro~4 P,J!~~}~5piil<a 11 T~atr ~la A~.y Dymntj, Jana E11;głerta,
11

Miesięczn ik „Teatr" ___: podczas

raf( Elżbie~a Wysińska; Jerzy' Koenig,
Andrzej Łapicki, · Janusż Majcherek i
Andrzej Wanat: · · ' .;; „ • .. · ' · •
szawie - wręczył swoje .nagrody za
W imieniu aktorów Teatru Ósmego
sezon 1993/1994.'
· · • · .' Dnia nagrody odebrali: Ewa' Wójciak i.
- Nigdy nie byliśmy tak zgodni Adam Borowski. Byli także Tadęusz Ja-..
powiedział Andrzej Wanat, nac;zelny
niszew~ki i Marcin Kęszycki. Poznański ·
miesięcznika .Teatr" przed odczyta-. · _Teatr Osmego Dnia, kierowany przez
niem werdyktu jury. - Było to najkrót- Lecha Raczaka, obchodził niedawno ju-.
sze posiedzenie, w jakim uczestniczy- bileusz' 3Ó-lecia. Nazwano go „sumie-_,
!em.
· '· ·
'·'
ni.em polskich lat 70." Każdy spektakl ·
Nagrodę im . Konrada Swinarskiego
„Osemek", aż po mrok stanu wo[enneza osiągnięcia w dziedzinie reżyserii- go, dawał widzom poczucie, że . świat
otrzy~ali : Lech Raczak orai aktorzy TePRL-u skończył się za progiem. O.twieatru Osmego Dnia, współtwórcy przed- rały one przesti:zeń wolności i prawdy.
stawień tej sceny za całokształt działa!.- DostałaII] taką nagrodę i nawet naności ~rtystycznej. Nagroda im. Alecieszyć się nią nie mogę, bo wszyscy bioksandra Zelwerowicza za najlepszą rolę · rą mnie gdzieś. na bok, . proszą o wywiakobiecą przypadła Annie Dymnej, za
dy- „uskarżała się" Anna Dyinna. Ak.. role w Teatrze iy, ze szczególnym tarka : w „ wywiadzie .udzielonym
uwzględnieniem ról Mony·Bowser w
„RzeczpospolitW z końcem grudnia
„Palcu bożyin" Erskine'a Caldwella w 1994 r. mówiłam.in.: - Rzeczywiście
· reżyserii Teresy Kotlarczyk i Podstoliny
ten i poprzedni.rok obfitował w moim
w „ Zemście" Aleks.andra Fredry w reży- życiu w nagrody. Nie~tórzy koledzy móserii Olgi Lipińskiej . Nagrodę im. Ale- wią: „Obsypało cię tymi nagrodami, jakksandra Zelwerowicza zamjlepszą rolę byś miała wietrzną ospę" . W 1993 r. w
męską przyzna.no Janowi Englertowi za
Gdańsku otrzymałam nagrodę za rolę w
tytułową rolę w „Ryszardzie lll" Wilłiafilmie „Tylko strach" Barbary Sass, parna Szekspira w reżyserii Macieja Prusa tern nagrodę za naj lepszą rolę telewizyjw Teatrze Polskim w Warszawie. Jury ną, za Molly w „Pa.leu bożym" Erskine'a
obradowało w sldadzie: Barbara OsteCaldwella, a 'teraż nagrodę Zelwerowi-
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cZll. Bardzo miło jest być nagradzanyru,! '
zwłaszcza że wcześniej komisje nie zau-1 ·
ważały mnie tak często. Miło jest, gdy/ :
ludzie .mogą być ze mnie dumni, gdyP~
otrzymuję gratulacje od. ~olegów z tea- ~;
tru, dostarczam radości osobom, którel'~
zrobiły ie nmą spektakle„ : To jest o tylei':l:
ważne, że nad niektórymi rolami ria- ~ ~
prawdę mocno się napracowałam . My- ·"~
ś~ szczególnie _o spektaklu „Palec boży" . ':
agrywaliśmy go 11 dni, spędzając na ,
planie często po 20 godzin.
.
Jednak rola Molly ni.e odpowiadała (
charakterowi aktorki:
- Pierwszy raz w mojej karie'rze ak- ~
torskiej w ogóle nie byłam sobą - zau- 1.
waża pani Anna. - Dotychczas reżyse- I.
rzy żądali, bym grilla słodką, wdzięcz~
ną kobietę, . t aką jaką dawni·ej była
Anna Pymna. Teresa Kotlarczyk zmusiła mnie do wcielenia się w odmien·ny
charakter. Już wcześniej Kazimierz K_ytz
odkrył we mnie inne możliwości, dlatego tak sobie cenię pracę z nim. W „Palcu bożym" zagrałam zwykłą, prostą kobietę, która za wszelką cenę walczy o
gódność. Ta historia opowiada o nędzy .
ludzkiej oraz o tym, że człowiek w każ
dej sytuacji może pozostać czysty i
wspania.ly.

. \

·---• ,.,._._. ___ ._ -._.. _

. .•.

Lecha Raczaka

Pozostac.c~ysty~-J ·~spani,ałylll
uroczystości zorgan i~owanej V'( pon i edziałek w siedzibie ZASP w War-

.· .·· .: ' ·/. ·•
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i N~grody ,;Teatru" dla Englerta, Dymnej i Raczaka'

Miesięcznik „teatr" wfęqył wczo~j s...i~je nagrody za sezon 1993/1994. Nagrodj irli. Konraoa Swin'a.r~kiego otrz)t.mał Lech Ra- ,
czak oraz aktorzy Teatru-Osm!!go Dnia. Nagrody-im..AlekSandra Zelwerowicza prz}'padły: Annie pymnej - za najl epszą rolę ko- :. ·
biecą i Janowi Englertowi- za najlepsz~ rolę męską. Na zdj ęciu (od lewej): Jan Englert, Anna Dymna, Lech Raczak. Sżerzej \V 6
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