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Każde z zagranych prz.ee nią
r61 była wyóa·rrze.niem, kaida
zasługuje na miano lu-eecji, bo
wazy&Udie · obdra.rzyłe
aktorka

peł.Doią
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do
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Na .cenę nie t.rałiła pl"!l!ypad.
lriem. .,Caulam ~wn~~ ..&rsebę IH!pisywania aię powie :i.artem, by zaraz dodać ll~r-ało DlDił "wrodliOile, pne_..e pr~Dienie wypowiedseaia swoich uw.uć, chęć uuwaęłrsniema swoJeJ -bowoHI •yili, aasłrojów, prat"Dień, maneia. Ceł na ksatałt wewnętrs
De«o eksbibicjoniamu".
PtoeorWBZe ·krołu na acenie, iejako studtmtka k.rakowSzkooły -Teallralnej,
lltaw9ała w PiWIIlicy ~pod Bll>ia.na-

.C~Ze

slciej

mi. Potem

-tała zaaogailowt~

na do Teat.ru l.m.
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aJe prawdrz.iwy ~"C~Zwój talen.tu
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Kontakt ze ~nakomitym.l rety.
serami Je.Mym Ja.roelUm, Zyg.,.
monłem ·.Huebnerem,
A.
7-ejem Wajdą t przede WBZ tddm
Kimradem Swiłlarsklm, zaowocował wakomi ymi ·
eacjami.
Na·)ba.rdziej h1t es
e z nich

to Orcio w ;;Nie11eskiel kome- ·
Jeas· w ,.Sędsiaeb'', Młoda w ,
,.KI"'wie", I::ll'llie~.zyna w "2:ec-

łll",

kładiWliem masek,
ale ftywaniem ieh, świadomym obnaża
alem się, pnekaaywan·iem wldsom najbards.iej osobillłych doś

naj Juda!I'IN",
Miilriam.ne· w
.,Seeneril filboweJ", Aliaon w
wiacJcseń i uesući"•
,.Miłości i &nie wie", Katanyna w
A.n.na Po.lony
je6t
prrz.ede,.PG8kr0Diieni• d-*ąley", Cltir · WIIIZy&tJdm aktorką teatralną.
w "Pokejówkaeh", Maor:tla We- · Filmuzdecydowanie nie lu.bl.
re611JC-.ltó.WIIla
w ,.DdacJaeh".
Bo.•• wiąż.e się oo z wyja.zdaml
z Krakowa l ·- ja·k mówj ,.Okropnym trybem iycia... · A
})Ol'.lll tY'JII
nie Zll.Jl'I"(IJ)ODOWCWO
jej dotvchcz.ali roli nap1:awdę ~
teresującej. ,.takl~j która elalaby
naołliwon allle peiQeco pełwier
dsenia· •łt, albo... skompromłt.

wania" ..:... -wyznaje akto.rka.
Od kilku lal •·tyetke z po..
wodozetniem Ul}muje · !llilfl reiyseorllt. Z Cze.ti'O ~ynęło- to Jainteresowanie? Przede wszystkim z Wlielolet.n.lej. o-bfi't.u.~ęj
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radem Swinarskim, ·który jia!t
twie.rd-Jjl u ksz tałtlolweł iej scioni.
CZD4 oeoobo'W'olić.

,,Praca z nim mlała dlla a.kSJ)ecjalne_ z.naczetnie, była
swego rodzaju nobilitacją. Gdy .
go z.abra·kło poczułam s.ię )ak
illlst.rumen.t poZibawl.oa!y misol.r.za.
Reżyseria bvhl więc czymł na
ksetełt ratunk-u, a ie<lcloezellnle
s~ I'IJÓ7Aiju kontvnuacją Jełlo.ra

Nie IIIOCiawr też nie w&pODlGieć o
roJ.&A:h w aope.kta kl.ach tel.ewizy j..
llych, oowiem "wa..-awillollka" .
,.Kr61ellłwo awiersąt"•. .,P&Ana·
bell peellJu", ,.Matka C..race"
woree.z.cWI .,Skis" zysolułły jej
-.e.JI:ricielł

w

c.ałej Po~e.

Aktorstwo Anny Polony }e.t
nieewy.kle emoc jo.nalne, •kspre.:.
sy)n.e, a jedjrioczelmie pr-toeyzyj.
ne l ()llrl.oCzędcle w środkaC'h wy.
razu. Jest p.raWÓ'lJi11ft, Wymika
łlo x.reez4fł z głębo_k~ego ~
no8i!lloa; że ,.w teetrze jak w kaŻ
dej :sżtuce najważniejsza jest,
płyllląca z głębi e-moc}i l prtlleeycia, .PI' wda, • &Jtotor era wtedy dobr:~.e gdy pr-z.e<k.alZlll'Jł uąs
tkę s-iebie".
Mimo iż najc.zęśctiej widujemy
An.nę Poloily w roJach lifYe.zno..
-&-anwi·t ycinych
alrtor'ka ·n.le
atarOili, sa.cze.gólnllle oetat.nl.o. od
r6I ·Jrome<liowyeh, cbetre~ '
tyocmycb.
•
.,Pr.:yswy-iłam
aię 4lo r6l
•lacbełnyeb, · intelektual~ch,
kiedy więe Andu:ej Wajda saPrG]14111ował mi sacraole
Dul-

skiej, w plerw!liiej chwfli po- •
csulam niec-hęć, wewnęt1'112!y ep6r, kt6re.ro dlu,:o nie mocłam
prseła.maE l którł'!I:'O JłO'I'bvłam
alę clopłere na próbach, edkr
wajlłC w ·sobie jałl:ieś ·
dv
mleacr;ań~. A
jest
bowiem wbrew ."._r..m 114e Jla-

lO

myś)l; ch(t('lą ~:vtkowinda
ch4:cią

tece ·czego mnie naucz:ri,

obróceni.a teł(o. co udało mł się
w lirakcie lat wso6łorecy l oib~~er·wac)l nodchwyde -l l)rzys..
woie, W ks.z.ta łt SCftllczm.y nie
tył'kQ w IJW'O·icb ro-laeh ale l cu~

devch".

W roli reiyseca .A.nona P~y
zadebiii.Jotowała
w ,.Dweje Da
lluśławee". w której t.o Slduce
g.r.ała ra.zem z Jerzym Rackiwi.

ro'woiczem.

Była

też

współ.reży.

speokta.)tlu "Z lller;iem
Przygotowuje się do reiyae.rowa.nia .,Icr.-ek trafu l

se-rem
lał.~"

miłości".

Od smeictu lat p.rowadz~ z.aję.
cle ze studentami krakowskiej
PWST. Pedagogicznym zajęciom
pośw1ęca

_ bard2o

dluio c.zas.u:

,.Daje mi to wiele satysJueji,
-er;ólnie wtedy, .r;dy wl84: •woce mojej . dsiałałnoicł, cdy
1Viclsę, ie ci młodsi ludsie e.eCoti się na.uc•yli. porłębilt -woJił. wieciSę • tea~ne; ·awocmie
aktOra, e sduce ~riiesuej. ,
Uwa.iam lll'eilsil\,' ·te praca pedapr;iCUJa to nie tvlko dodał,. '>
cło pe~~s;ji, · w
'!IPOłeftlay
oho-'
wiltsek ludzi, któray w · -~j
praey mają jakieś osiąpl_911a".
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