Anna Dymna i jej goście

Powrót do poezji
Anna ()ymna w towarzystwie
Anny Polony i Jerzego Stuhra
podczas spotkania
z okazji Dnia Dziecka.
ści był kardynał

~

o wtorek przed Teatrem
im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie już o siódmej
rano zaczyna kłębić się tłum.
Od jedenastej wydawane są
;::::. bezpłatne zaproszenia na odby'
wające się w niedzielne przed~ południa spotkania w Krakowskim Salonie P 'i.
~ Gospodyni °:łonu, Anna
Dymna, uważa, że również
wśród ludzi niezamożnych,
a nawet całkiem biednych, jest
wielu wielbicieli poezji. Trzeba
również im dać szansę.
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Spotkania z najwybitniej~
- 1 mi aktorami czytającymi swe
ulubione wiersze odbywają. się
w foyer Teatru im. Słowackiego.
S" Zarządza nim, tak jak całym ~
atrem, Krzysztof Orzecbawski,
. Anny Dymnej.
~Krakowski Saba Posji.,
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~ wstał z potrzeby serm.
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szami

miałam

brałam

udział

w telewizyjnych programach poetychich. Z czasem telewizyjni
decydenci uznali, że poezja nihogo nie obchodzi. Ostatni program, w jakim brałam udział,
nadawany był po pierwszej w nocy - wspomina aktorka.

Krzysztof Orzechowski początkowo nie wierzył, że pomysł żony chwyci, ale zgodził
się udostępnić foyer bezpłatnie. Anna Dymna wzięła na
siebie obowiązek poszukiwa-

Franciszek Macharski. Odbyło się już 20 spotkąń, w tym jedno dla dzieci.
Zaden z wybitnych krakowskich aktorów nie odmówił
udziału w spotkaniach z poezją.
Wiersze czytali już m.in. Anna
Polony, Halina Gryglaszewska,
Marta Stebnicka, Dorota Segda, Edward Linde-Lubaszenko,
Jerzy Stuhr, Tadeusz Huk. Raz
w miesiącu w salonie występu
je gość spoza Krakowa. Z Paryża przyjechał z wierszami Fryderyka Hoelderlina Andrzej Seweryn. Sala pękała w szwach,
kiedy Teresa Budzisz-Knyżanowska z Warszawy czytała Norwida. A Annie Seniuk
czytającej poemat Stanisława
Balińskiego „Wieczór w Teatrze
Wielkim" towarzyszyła na altówce jej córka, Magda Małec
ka. Bo poezji w salonie Anny
Dymnej towarzyszy muzyka
w stylu epoki.
- Umocniłam się w przehona-

nia sponsorów gotowych sypnąć groszem. Koszty spotkań
w salonie poe~ nie są wysokie. Zamvka1ą się jednorazowo kwotą iSOO zł. A że aktor- niu, że ludzie tęsknią do poezji
ka jest banlzo lubiana, ma- i żywego słowa. Nie wystan:zy
ło Ido jej odmawia. W końcu nanekać, że reality shows wypie-

kilka. lat temu wybrano
a.;ianb XX wieku.
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'.fymaasem można robić swoje.
D. Jana ~, Mote nie na wielką skalę, ale
PIJ!! ~ motna - dodaje aktorka.
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rują z n~ życia wielką sztukę. Nanekając, ośmieszamy się.
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