.Barbara

~=~ Kraftówna
w foto-wywiadzie „Panoramy''
Przed wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego z .warszawy z „Pat·atlami" Jana Potockiego na wysL,µy w Teatrze
Narodów w Paryżu rozmawia-

my z

kie. Ale najgorsza chwila na~eszla, gdy zachorowałam. Mia
lam zaatakowany błędnik czyli zmy.sl równowagi. W p.ew
nym momencie poczułam s:
tak :ile, że nie odważvlam si
na t~ ..,:m.n.Al.~·yczne
wyookoś<:i.
·~rzymetrow<?j
na
Zaczęłam fikać dopiero na dqle. Rapt.cm pocz'.llam, że za
chwilę u-ndleję. Pamiętam pa
n1 czny. obłęd n:v w pro.st strach,
aby nie upaść na oczach wiRE:sztką woli i sił dodzóY:.
wlo!dam s!ę ~a małą kurtynkę
i tam upadłam. To było naprawdę straszne ...
- Niedawno słyszałem w radio uroczą piosenkę „Markietanka" w pani wykonaniu. Pani rzadko śpiewa. Dlaczego?
- Pi<x::.enka to mo~.2 duże ma
rze ..ie. Trzy lata uczyłam s:ęl
śpiewu. Teraz b~ak czasu unioet
mi kontynuowan:"
moż1iwia
nauki.
- Czy poza teatrem pasjonują panią jakieś inne problemy?
- O, tak. Pedagogika dzi-e-

graZerzahelli.
- Kreuje pani jedyną rolę
kobiecą w „Paradach". Jak się
pani czu,je wśród ośmiu m<:ż
czyzn na sc~nie, a w ogóle
B?. .!'barą Kraftówną,

ro~~

jącą

wśrrd mężczyzn

w życiu?

- Jako Zena!J.ella kocham.
jestem prz.edmiot em pożądainia
Gila i G2andra, porywa~ą mni·e
naw et p iraci. Muszę przyznać,
ż·e dobrz.2 c ziqę się w k~j roli.
W życiu prywatnym w towasię
czuję
rzystwioe męskim
równ'e dob:-ze, jak w kobiez m~ż ~ zy .n ~ :m
gdyż
cym,
można n!e go:-zej po;>lotkować
niż z n !ewk>s1ami.
- Pani dot3·chczasowe największe przeżycie teatralne?
- „Parady". A właściwie to
wyjazd z tą sztuką do Pary,ża.
No, bo przedeż to zaszczyt nie
lada być czlonki·ern wspolu repr::- .1.tująoego teatr polski w
Teatrne Narodów. Przy.stępując
do prób w ubiegłym roku ani
nam się nię ~nHq, że zagramy
„Parady" prz.ed paryską puobok najlepszych
blicznością
Muszę
zespołów europejskich.
tu powiedzi·eć, że 'rola 'Z.erz!ibelli kosztowala mnie wiele wy
siłku. W sztuoe o charakterz,e
komedii dell'arte gram po raiz
pierwszy. Oczywiście boję się
występów w Paryżu. Wymagakrytyków
ją.cą publiczmość i
fra1I1cuskich nie łatwo zaspokoić, tym bardziej, że Francja
obok W loch jest ojczyzną komedii d.ell'arte.
- Jakie wydarzenie z pierwszych lat pracy na scenie utkwi
ło ·pani najbardziej w pamię
ci?
- W Gdańsku, gdzie debiuprzeżyłam swe najtowałam,
cię?...sZie chwile. Grałam Chochlika w „Balladynie". Rola wykmiolków na
magała fikania
wąskich ścieżkach leśnych, któ
re zaczynały się na trzy metrowej wysokości, aby potem
spiralnie :uejść na poziO'Ill scemój
widząc
ny. Maszyniści
strach, wykladaoli na próbach
podlogę mat eracami, poduszkami - wszystkim co lbylo mięk0

0

0

m:tm prz.ecioeż mak~go
cięca synka - Piotra. Czy będzie
rów,nież aktorem? Za wcześnie
ję,szc:TJe o tym mówić. Boię się
jednak, że będzie z nim" trochę kłopotu, gdyż .już dziś lubi pozov.1ać 'i popisywać się.
- Pa.ni pia.ny na najbliższe
miesil\ce?
_.: Zaraz oo przyjeździe z
tytuło
Paryża występ w roli
wej w „Księżnie.zoo Tura.ndot"
Gooci.ego w Tearz,e Dramatycznym w Wa.r..szawie. Na jesdeni
wyjazd do Paryża na stypenteatralne Ministerstwa
dium
Kultury i Sztuki.
rozmowę,

Kończąc

życzymy

naszych
aktorce w im ien i u
czytelników dużych oklasków
paa;y&kiej widowni.
Rozm a wiat
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Ja.k się dowiadujemy, zespół
Teatru Dramatycznego powrócił
już z Paryża. Spotkał on się tam
z gorącym przyjęciem publiczności i przychylną oceną recenzentów.

