ZNANA I LUBIANA kra.
kowska aktorka tcatralM
ł /il mowa DOROT A
PO·
MYKAŁA
1pęd.rilc
niedawno t11drltń we 1'ranc:Jł M planie tłtl;noWIZłgO
filmu FtUpa Bajona pt •
•,Lepłcl bt1~ rńf kną ł booatą". ICokowe rdjęcia do
tej komedii o per11petiac1'
Polki, to11iddi.ające; do
Par11u i:>o odbiór nłe1po
d.riewanego 1padku (w tet
roU wystąpiła Adrianna
Biedrzyruka),
na7'ręcom>
nad Sekwa.ną oraz w Lyonie. Dorota Pomykała wy1tąpiła
w roU Olgi, Ro•Janki, która biegle mówł
po francusku i doskonaie
radzi sobie ja.lco tłumaczka
(aktorka .iwierzyła nam się,
że prywatnie nie zna tego
;ęzyka) w aekwenc;ach •
udziałem Daniela Olbrychskiego, Anny Prucnal ł
Marka Kondrata. Pobyt w
Pairvlti ł podróże nie są czym§ niezwykłym 10 kaf'ierze Doroty
Pom11k4Z11. Ze spektaklami Starego Teatru (m. in. z pamiętnym „Ha.
młetem" Jarockiego, w kt6rvm ragrała rotę Gertrudy) występowała
w Meks11Jch, Stanach z;ednoczonych ł Japonii. W 1990 roku za naj·
lepi.tą rolt kobiecą w filmie „Uroiizin11 Kaja" rei. Lone Scherfing,
łDt'ęe.tono ;e; w Kopenhadze dmts7dtgo „Oscara". Aktorka najbarcbfe; cent swoją rolę w telewizyjnym
monodramie o Edith Piaf.
Dwukrotnie została łaureatką Fe1tiW1tlu Pfosenki Aktorskiej we Wrocłatolu, ale w filmie rzadko miała okazję wykorzysta~ 1woje umieJftnokł wokalne, grywając role dramatyczne i kontrowersyjne
w
„Włelkłm Szun Chęct1\skieoo, „Odwecie" Zagadly, „Szklanym domte"
M. Kopef'11.ik, „Chce mt się w11~" Skalskiego i serialu „Dorastanie•
Mirosława Gro1t0wskfego. Na ICtnach Starego Teatru możemy
jq
obecnie ogląda~ w spektaklach - w rolł .tony w „Ich czworo" G . .Zaf)olllkie;, w „Księżnłczee Turandot" Gozziego oraz sztuce Jacka
Chmielnika „Psuchodrama, czuli aeka w żYcfu człowieka", w jedynej roU kobiece;. W najbliższych miesiącach rozpocznie w Warszawie
zdjęefa na planie nowego filmu 8arbart1 Sass-Zdort pt. „Strach" oraz
to Ka.rimier.tu nad Wislą w filmie Andrzeja Bara1\skieqo „Dwa J:siętvc•" W Tełewfzjf zobaczymy jq w widowisku „Siostrzyczki" B.
Sa11, z udziałem 13 wspanialych aktorek, a w Radio Mariackim w
Krakowie u11l11szym11 czytającą w odcinkach książkę M. Craiga o
cterplenłu ... Wolny czas chętnie spędza na kortach uczqc s//.
ę gry w
teni$a. Urlop chciałaby spędzić w Ht zpanii lub Grecji. A dzi§ gorąco
pozdrawia Cz11telników „Echa".
(wad)

