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Dorota
SMIAŁA się uma.viając·na spotkanie (bo przez telefon wzięła
mnie chyba za jakiegoś innego
Grzegorza), potem spóźniła sic:
20 minut. Przeprosiła w niezwykle miły sposób, Po czym zamknąwszy się w małej salce Klubu
„u Starego" odbyliśmy długą
rozmowr:. DOROTA POMYKAŁA aktorka Starego Teatru,
której twarz (te wory pod oczami

- tylko u mnie, wcześniej miala
takie ;eszcze Bett11 Davis) widzo-

wie w całej Polsce
pamiętają
także z telewizji i filmu.

>:f.
Znak Rak. Urodziłam się w
czepku, w malej izdebce J)orodo- ,
wej. Ta z kolei znajdowała się w
lesie, w którym podobno b11lo dużo świerków. Naz11wal się Swierklaniec. Do szkol11 chodzilam w
Bytomiu. Z tego okresu pamięta

tylko, że zawsze była za}cochana
w jakimś koledze z klasy obok i
nie mogła doczekać się przerwy,
aby go zobaczyć. . Potem była
krakowska szkoła teatralna. Nauka trwała przepisowo 4 lata,
byly mile J>iqtki (nawet z plusem), wyr6~nienia, nagrody od
mfasta i wycieczki jakieś egzotyczne - wszystko za dobre wvnikf.. Będąc na IV roku wygrała

Festiwal Piosenki A.ktorskiej we
Wrocławiu (nie pamięta jednak,
co wtedy śpiewała). Póiniej przygotowała jeden tylko recital i
porzuciła śpiewanie. Gdy wróciła z Wrocła,wia,
c·zekał na nią
angaż do Starego Teatru. To byl
przypadek - twierdzi pani Dorota. Jeszcze z Wrocławia dzwoniła do warszawskiego
Teatru
„Kwadrat",
ale Edward Dzie:woński
powiedział, że kota w
worku nie będzie, kupował. Pierwszy rok pracy przyniósł natychmiast 3 debiuty: w telewizji zagrała Matkę Boską w Schillerowskiej „Pastorałce", w filmie
była prostytutką Jolką w „Wielkim Szu" (reż. Sylwester Checiń
ski), a w teatrze amantką Wandą w
„Romansie z wode.wilu".
Twierdzi, że ta ostatnia rola wypadła najgorzej.
Spośród wielu
filmów, które
nakręciła najlepiej wspomina ostatni. Nakręcony w Danii film
„Urodziny Kaja" zaproszony był
do nominacji do Felixa na festiwalu w Berlinie. Główna rola kobieca jej także przyniosła uznanie i nagrody (m. in. duńskiego
Oscara i Grand :Ę:>rix na festiwalu we Francji). Nie nagrody jednak były najważniejsze, ale to, że
filmowcy duńscy po obejrzeniu
pierwszycn nakręconych scen, dali jej pełną swobodę w budowaniu

Pomykała

postaci. Grała Polkę, pielęgniar
kę samotnie wychowującą dziecko, mieszkającą w małej miejscowości
wraz z rodzicami i
dziadkami. Ta właśnie Magdalena, za pośrednictwem duńskiego
pisma „Kontakt" póznaje Kaja ...
Podejrzewam, że mi.te wypowiedzialam się za wsz1.1stkie takie
kóbiet11, które gdzieś u· nas ż11jq.
Scenariusz chcial latwie;szej
I
prostsze; wypowiedzi, ;a W11bratam trudnie;szą i to zostalo dostrzeżone...
Ode mnie zależalo
rozwłqzanie
niektórych
scen .•
Przeszczepilam na ich grunt naszą piosenkę „Upływa irzybko ż11cie", która 11tala się nawet "takim
sympat11czn11m leitmotivem tego
filmu. Satysfakcję daje mi praca, w ·której mogę b11~ również
twórcą, a nie t11lko kim§ w11konującym polecenie.
Szkoda, że

prawdopodobnie nie zobaczymy
tego filmu w Polsce.
Z całej swojej współpracy z telewizją ceni najbardziej reżyse
rowany przez Barbarę_ Sałacką
program o Edith Piaf. W teatrze
możliwość pełnej wypowiedzi dostrzegła dopiero grając Księżnicz
kę Eboli w „Don Carlosie~ (re!.
L. Adamik), ważną dla siebie rolę zagrała w „życiu snem" (reż.
J. Jarocki), ale dojrzała ona w
pełni dopiero po paru latach <><!
premiery. Mile wspomina Tamarę w
,.Termopilach polskkh"
reż. K. Babicki), lubi grartą
teraz w Teatrze Kameralnym Zonę
w „~eh c.z~oro" (ret. K. Orzechowski) ..:.. rolę o zabarwieniu zdecydowanie komediowym. O tym,
że ciągle pamięta czym jest tremt mogła przekonać się grając
w „Hamlecie" (reż. · A. Wajda)
matkę Teresy Budzisz-Krzyżano
wskiej. A,ktualnie uczestniczy w
piwnicy przy ul. Sławkowskiej w
próbach szfuki Jacka Chmielnika
„Psychodrama czyli seks w Ż:ll'"
ciu człowieka". Na początku lat
80. sama przygotowala monodram :r; ,.Kwiatów polskich", który prezentowała wiele razy. Polubiła tę formę,

chociaż u~,

te przykuwani
i
widza
przez prawie godzinę, 0ez zmiany kostiumu, bez niczyjej pomocy, to bardzo d\l±Y wy~llek. Nie
ma możliwości, aby nie wy~ść %
tej próby spoconym: ·
Pracowała
z wieloma , retyserami. Byli wśród nich tacy, z którymi udało się osiągnąć
pełnię
porozumienia. Ostatnio
miłym doświadczeniem była praca z Jerzym Grzegorzewskim. W
jego osobie ;est coś tak nieZ'W'Jlklego,

że

siedzieć

przy;emnie ;est nawet
widowni ś patrzeć

tłCI

<;ak koledzy pracł.ijq. Człowiek
czu3e
się
fantast11cznie
bez
względu na to, ;akie zadanie w11konu;e. Co§ niesamowitego ma w
łObie również Rudek Ziolo, chociaż operu;e zupełnie innym ;ę
zvkiem.
Inna
zupelnie
;est
wspólpraca z panem Jerzym Jarockim. Uczucia do niego zmieniają się wręcz amplitudalnie - ·

od

mtlości,

do

niemitoścł.

To .ca-

ly czas skacze... On nieuirtająco
prowokuje człowieka, to jest prowokacja • twórcza.
Bardzo milo
współpracowało
mi się z Laco
Adamikiem. Zupełnie niestresująco ...
Chętnie pomaga młodszym kolegom, ale tylko wówczas, gdy
czyjaś postawa ją do tego upoważnia 1 ma pewność, te oferując
pomoc - nikogo
nie dotknie.
Kiedyś, w dniu premiery dostała
niezwykły list od młodszej koleżanki; której ułatwiła stworzenie roll .. W tym roku rozpoczęła
pracę w prywatnym studium ak:t'onkim.
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Nie udało mi si~ ustalić, cz.y
Dorota Pomykała mieszka sama.
Stanowczo odmawia odpowiedzi
na wszelkie pytania
osobiste.
Przyznała się, że umie ugotować
rosOł. ale posiłki jada tam, gdzie
akurat wypadnie. Chętnie czyta
książki, v.r których można znaleźć
więcej kolorów
niż czarny lub
biały. Słucha muzyki, która akurat .pasuje do ·jej nastroju. Na
bezludną wyspę zabrałaby campari i sok pomarańczowy. Lubi
pomagać ludziom.
ceni poczucie
humoru i umiejętność słuchania
innych 1 Jest niezwykle wrażliwą,
pozbawioną
więc może

zawiści

ja

osobą

w ogóle nte jeste

aktorką?
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