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• MONIKA FLOREK: Obecnie możemy 
oglądać panią w nowym sitcomie 
,,Król przedmieścia". To kolejny poi· 
ski serial z pani udziałem, od momen· 
tu, kiedy w 1982 roku wyemigrowała 
pani z Polski.„ 

BARBARAKRAwrów:NA: -Ja nie wy
emigrowałam! Przyjęłam propozycję 
zagrania w Los Angeles tytułowej roli 
w „Matce" Witkacego. Stąd ten wy
jazd. Nie znałam wówczas języka 
i nauczyłam się roli fonetycznie, więc 
to był mój olimpijski skok i ekspery
ment. Nie miało to nic wspólnego 
z emigracją. 
•Jak zakończył się ten eksperyment 
w sensie artystycmym i w jaki sposób 
wpłynął na pani dalsze życie? 

- Było to na pewno udane przed
sięwzięcie, na którym ja również bar
dzo skorzystałam. Później wyszłam 
za mąż. Miałam różnorakie plany, ale 
nigdy nie zamierzałam zerwać kon
taktu ze sceną. Dość szybko wszystko 
się przewaliło, jako że owdowiałam. 
Zaczął się jakby inny etap mojego ży
cia, jednak nie zerwałam z zawodem. 
Od początku miałam kontakt z uczel
niami i studentami. Oczywiście roz
poczęłam bardzo intensywną naukę 
języka i kiedy w miarę opanowałam 
umiejętność porozumiewania się, do
stałam kolejną propozycję zagrania 
w teatrze. 
• Ajak odnalazła się pani na planie 
,,Króla przedmieścia''? 

- Pracę nad serialem zaczęliśmy 
niedawno. Pracujemy intensywnie. 
Najtrudniejsze były początki, takie 
,,macanie się". To takjak taniec z nie
znanym partnerem. 
•Polscy aktorzy, którzy od lat pracu· 
ją na Zachodzie, mówią z obcym ak· 
centem. Pani-czystą polszczymą.„ 

- Mogą się wkraść jakieś maniery 
czy też akcenty. Jednakjajestem wy
chowana w wielkiej dyscyplinie za
wodowej i to jest moja baza. Dziś mło
dzi aktorzy skarżą się, że po wyjściu 
ze szkoły nagle tracą grunt pod noga
mi. W teatrze nikt już się nie zajmuje 
ich techniką, warsztatem - i tu ruszę 
najczulszy punkt-ani duszą. A prze
cież ta sfera jest ważna w życiu każ
dego człowieka, a już szczególnie 
twórcy. 

• W Polsce, w sensie artystycznym, 
osiągnęła pani wszystko. Chyba 
wszystko, poza majątkiem. .. 

- Bardzo ładnie powiedziane. Tak 
jest! 
•Jest pani znakomitą aktorką, ale 
oprócz tego matką. Co jest najważ· 
niejsze w macierzyństwie? 

- Najważniejszą cechą, jaką każda 
matka powinna posiadać, jest umie
jętność znalezienia w swoim dziecku 
partnera, nawiązania przyjacielskich 
kontaktów i w efekcie tego - łatwość 

porozumiewania się. 
•Jest pani bezkonfliktową osobą? 

- Tak. Po pierwsze, cechuje mnie 
ogromna zawziętość, żeby każdy kon
flikt natychmiast rozwiązać. Zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym. 
Uważam, że problemy są po to, żeby je 
rozwiązywać. Po drugie, w ogóle uni
kam nieporozumień. Wychodzę z zało
żenia, że są zbędne. Staram się je 
przewidywać i zapobiegać im. 
•Co ceni pani w życiu najbardziej? 

- Na pierwszym miejscu !:;tawiam 
zdrowie i aktywność, dopiero potem 
jest uroda i wdzięk. 
•Śledzi pani modę? 

-Z wielką uwagą. Jestem otwarta 
na to, co modne i wszystko, co się da, 
staram się wprowadzać w życie. Je
stem otwarta na życie. 
•Czym się pani zajmuje poza pracą? 

- Uprawiam kwiaty, szyję i robię 
kotlety. Staram się spędzać czas ak
tywnie. Prawdę mówiąc, wolny czas 
we własnym domu przestaje być wol
nym czasem. Zawsze jest coś do zro
bienia. Jeśli już nie mam nic do robo
ty, ucinam sobie drzemkę. Zazwyczaj 
jednak dopieszczam różnego rodzaju 
drobiażdżki, np. czyszczę szpileczką 
zakamarki kryształów. Jesienią 
uwielbiam zbierać grzyby i robię 
z nich przetwory. Zawsze lubiłam 
szyć. Uszyłam kiedyś nawet pokrow
ce na siedzenia samochodowe, które 
podziwiali wszyscy zqajomi. Sama 
też uszyłam sobie buty. 
•Jest pani optymistką? 

- Życie tak szybko się zmienia, 
niesie tyle nowych rzeczy, że trzeba 
się nimi cieszyć. Należy szukać no
wych radości. Ja to czynię. Jestem 
niepoprawną optymistką.• 
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