
Barbara Krafft6wna: 

,,Aktor powinien być .wszechstronny'' 
B arbara Krafftówna de

biutowała w Teatrze 
Wybrzeże kierowanym 

przez Iwo Galla. Od 23 lat jest 
związana z Warszawą. Jej ak
torstwo wyróżnia się rzadko 
spotykaną skalą. Obejmuje ko 
medię, farsę, groteskę, parodię., 
aż po role dramatyczne. Ogrom 
ne bogactwo środków pozwala 
artystce osiągać sukcesy w róż 
nych dzioedzinach twórczości: 
w teatrze, filmie, telewizji, ra
d iu. 

- Która z tych form jest 
pani najbliższa? - z pytaniem 
tym zwróciliśmy się do artyst
ki. 

- Ta, w której akurat pra
cuję. Dotyczy to również auto
rów. Kiedyś szufladkowano 
aktorów. Obowiązywał podział 
na tragików. komików, akto
rów charakterystycznych, co 
prowadziło do pewnego zaskle 
pienia się w danym emploi. 
Dziś taki podział na szczęście 
nie istnieje. Praca w filmie, 
telewizji daje wszechstronne 
możliwości. Próbowanie róż
nych form, w tym kabaretu, 
rozwija, wn-0si urozmaicenie 
do pracy aktora, której podsta 
wowym tworzywem pozostaje 
jednak teatr. 

- Kończy się sezon teatral
ny, jak go pani wspomina? 

- Dla aktora sezon jest 
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jak np. w Żywcu, Nowym Są 
czu, Białymstoku mamy wspa 
niałą, niezwykle wrażliwą pu
bliczność. Przygotowując spek 
takl, pointujemy tekst, dowci
py, sytuacje. Następnie czeka 
my na ich odbiór, który by
wa różny. Czasem widzowie 
uwrażliwieni są na dowcip 
sytuacyjny, a nie odbierają 
dowcipu słownego, czasem by 
wa odwrotnie. Gramy nieraz 
.zaledwie dla kilku osób, choć 
sala jest wypełniona. Między 
aktorem, a widzem następuje 

- Po znakc~itej Mli Feli
cji •w filmie Hasa „J ak być 
kochaną". która przynios~a pa.
ni nagrody i rozgłos światowy, 
widzowie mieli nadzieje cześ
cicj oglądać panią na eltranie. 
Dlaczego ich nadzieje nie speł 
niły się? 

- To pytanie powtarza s~ ę 
w.e wszystkich wywiadach. 
N ie potrafię na n ie odpowie
dzieć. Wielką satysfakcję i 
radość sprawiło mi natomiast 
sprawdzenie się pracy całego 
zespołu aktorskiego w tym 

Fot. - Archiwum 

f.ilmie, który przetrwał próbę 
czasu. Po filmie „Jak być ko
chaną" grałam m. in. w „Dniu 
powszednim" Ścibora-Rylskie
go, serialu „Czterej pancerni" 
Nałęckiego, a ostatnio w „Kło
potliwym gościu" ·Ziarnika. 
Niedawno miałam propozycję 
wystąpienia w filmie, ale po
nieważ praca nad nim musia 
laby trwać w okresie mojego 
urlopu. zrezygnowałam z niej. 

Gdzie i jak pani odpoczy 
wa? 

Wł;:iś f'l ie wybiero.m s·:ę na 
urlop. W Borach Tucholskich 
i nad morzem. O~rom!' ie lubię 
spacery po lesie, zbieranie 
grzybów, a nad morzem lubię 
odpoczywać wsłuchując się go 
dzinami w szum fal. Jestem 
jednak· za W"IPOCzyn~iem czvn 
nym, w ciągłym ruchu i dzia 
łani u. 


