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clvwldualnoścl współczesnego 
IIOisklecao teatru. Kaida 1 za. 
granych przez nlq ról była wr· 
darzeniem, kaida aasl~uje na 
miano kreacji, be wszystkie ob· 
darzyła oktortco pełnlq iyclo, do 
wszystkich wniosło nowq część 
INGWdY o człowieku, jego psy
chice, słabościoch 1 sile. 

Pierwsze kroki no scenie, lesz· 
ae loko studentko krakowskieJ 
Szkoły Teatralnej, stowiała w 
Piwnicy pod Boranami. Potem 
została zoonqożowono do Tea· 
tru lm. Słowackiego, ole praw
dziwy rozwój talentu aktorki no
atqpił w momencie przejścia do 
Teatru Starego. Kontakt ze zna
komitymi reżyserami: Jerzym Jo
rocłclm, Zygmuntem Hiibnerem, 
Andrzejem Wojdą l przede wszy
stkim Kanraclem Swinorskim, zoo 
wocowoł znakomitymi kreocj 
mi. Najbordziel interesujące 
nich to Orcio w 
medll", Joos w ,.s.1dzioc:h" 
do ·w ,.Klątwie", 
".tegnoj Judouu", Mirlomne 
"Scenerii zimowej", 
"Milokl l gniewie", 
w "Poskromieniu złośnicy", 
w "Poltojówkoch", Maryla 
reszczokówno w "Dziadach". 
możno teł nie wspomnieć o 
łach w spektakloch 
nych, bowiem ,.Worszowio 
,.Królestwo zwierząt", 
bez posagu", ,.Motka 
wreszcie ,.Skiz" zyskoły lei 
bieleli w całej Polsce. 

Aktorstwo Anny !łoJony Jest 
niezwykle emocjonalne, ekspre
svine, a jednocześnie precyzyjne 
l oszczędne w środkach wyrazu. 
Jest prawdziwe. Wynika to zre
sztą z głębokiego przekonania, 
ie "w teatrze iak w każdej sztu
ce najważniejsza iest, płynąca 
z głębi emocji l przeiyclo, praw 
do, a aktor qro wtedy dobrze 
qdy pr~ekozuje czqstklł siebie". 

CAF- Sochor 
Mimo iż najczęściej widujemy 

Ann~t Polony w rolach liryczno
-dramatycznych, aktorka nie stro 
ni, szczególnie ostatnio, od ról 
komediowych, charakterystycz
nych. 

Od kilku lot artystko z powo
dzeniem zajmuje się reżyserią. 
Z czeqo wypłynęło to zointere
sowonleł Przede wszystkim z 
wieloletniej, obfitującej w suk
cesy współpracy z Konradem Swi 
norskim, który - jak twierdzi -

·ukształtował jej sceniczna oso
bowość. 

W roli reżysera Anno Polony 
zadebiutowało w "Dwoje no huś 
ławce", w które! to sztuce qra
ła razem z Jerzym Rodziwilłowi
czem. Była też współreżyserem 
spektaklu . ..Z . bieqiem lat ... ". 
Przygotowuje sie do reżyserowo 
nio ,.lqroszek trafu i miłości". 

Od sreściu lot prowodzi zaję
cia ze studentami krokowskiej 
PWST. Pedogoqicznym zajęciom 
poświęca bor.dzo dużo czasu : 
"Doje mi to wiele satysfakcji, 
uczeqólnie wtedy, qdy widzę 
owoce mojej działalności, qdy 
widzę; że ci młodzi ludzie · cze
qoś się nauczyli, pagłębili swo
ją wiedzę o teatrze, !Zawodzie 
aktora, o sztuce scenicznej. 
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