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Krafftó wna dew
Teatrz e
kierow anym
przez Iwo Galla. Od 23 lat jest
związana z Warszawą. Jej aktorstwo wyróżnia się rzadko
spotykaną skalą. Obejm uje ko

B

wtedy dobry, jeśli jest ciężki , sprzężenie zwrotn e.
Działaj~
kiedy ma dużo pracy, a pozy- także niepisa ne ~ra:wa,
np. ,ze
cje, w któryc h uczestniczył zo- by na prz.edstaw1e
~m ~ole?ow
stały zaakce ptowan e prrez pu- z innego
teatru !11e s 1 ~d~c ~
bliczność.
Występowałam na pierws zy:n ~zędzie
: a. JUZ mscenie macier zystej w war- gdy w białeJ sukm,
szawsk im Teatrz e Współczes - ma przyciąga wzrok biała pla...
medię, farsę, groteskę, parodię.,
nym w „Wiśniowym sa_ P yta pani dlacz.ego us taaż po role dramat yczne. Ogrom
ne bogact wo środków pozwal a dz~e'_' C~echowa, a w Łodzi.--:: ły me.ie kontak t y z kabare taw „Garbu sie
mi? p 0 prostu dlatego , że w
art ystce osiągać sukces y w róż goscmm e nych dzioedzinach twórczości: Mrożka w Teatrz e Nowym , w jedn ym z ubiegły ch sezonó w
w teatrze , filmie, telewiz ji, ra- r.eżyserii Ka~i~erza Dejm~a. wzięłam urlop, aby „ru s zyć w
Występy goscmn e s~, m oim Polskę".
Koncer ty,
d iu.
zdaniem , bardzo wazne dla z widzam i _ t ego r dyskus je
odzaju kan
- Która z tych form jest rozwoj u ~~r~zt
atu aktorsk ie- takt y uw o żam za bardzo popani najbliższa? - z pytani em go. Odświe
zaJą aktora w sen żyteczne. Dla m n: e jest to
se n
tym zwróciliśmy się do artyst- ~i~ . a:tyst
yczny~, zwła.szcza da potrzeb publicz n ości
. y;
ki.
J~sh się występu?e pod .kierun dyskus jach, pytania
ch, w~raza
- Ta, w której akurat pra- kiem dobreg o rezyse ra. i w ~o ją się jej pragn ienia, a n;era~
cuję. Dotycz y to również auto- bry1? zespo~e. Og~?mm~, waz~ _ niedos yt
zarówn o. l':1dz1
rów. Kiedyś szuflad kowan o na Jest takze pu~ucznosc. J:z . rz ały ch, jak i mł odzi e zy, k d?J
toaktoró w. Obowiązywał podział dżąc po Polsce miałam okaz ] ę ra jest doEkon ale zorie ntowa
na tragikó w. komikó w, akto- stwierd zenia, że V.: nie~tór ych na ~ sprawa ch kultura ln ych.
rów charak terysty cznych , co wojew ództwa ch 11 m1;łstach,
jak np. w Żywcu, Nowym Są
- Po znakc~it ej Mli Feliprowadziło do pewneg o zaskle
pienia się w danym emploi . czu, Białymstoku mamy wspa cji •w filmie Hasa „J ak być
Dz iś taki podział na szczęście niałą, niezwy kle wrażliwą pu- kochaną". która przynio s~a pa.nie istnieje . Praca w filmie, bliczność. Przygotowując spek ni nagrod y i rozgłos światowy,
telewiz ji daje wszech stronne takl, pointu jemy tekst, dowci- widzow ie mieli nadzie je cześ
m o żliwości. Próbow anie róż py, sytuac je. Następnie czeka cicj oglądać panią na eltrani e.
nych form, w tym kabare tu, my na ich odbiór, który by- Dlacze go ich nadzie je nie speł
rozwija , wn-0si urozma icenie wa różny. Czasem widzow ie niły się?
- To pytani e powtar za s~ ę
do pracy aktora, której podsta uwrażliwieni są na dowcip
wowym tworzy wem pozost aje sytuac yjny, a nie odbierają w.e wszyst kich wywia dach.
dowcip u słownego, czasem by N ie potrafię na n ie odpow iejednak teatr.
wa odwrot nie. Gramy nieraz dzieć.
Wielką
- Kończy się sezon teatral - .zaledw ie dla kilku osób, choć radość sprawił satysfakcję i
o mi natomi
ny, jak go pani wspom ina?
sala jest wypełniona. Między sprawd zenie się pracy całeast
go
- Dla aktora sezon jest aktorem , a widzem następuje zespołu akt orskieg
o w tym
biutowała
Wybrzeże

Fot. -

Archiw um

f.ilmie, który przetrwał próbę
czasu. Po filmie „Jak być kochaną" grałam m. in. w „Dniu
powsze dnim" Ścibora-Rylskie
go, serialu „Czter ej pancer ni"
Nałęckiego, a ostatni o w „Kło
potliw ym gościu" ·Ziarni ka.
Niedaw no mi ałam propozycję
wystąpienia w filmie, ale poni eważ praca nad nim musia
laby trwać w okresie mojego
urlopu . zrezy g nowałam z niej.
Gdzie i jak pani odpocz y
wa?
Wł;:iś f'l ie wybie ro.m s·:ę na
urlop. W Borach Tuchol skich
i nad morzem . O~rom !' ie lubię
spacer y po lesie, zbieran ie
grzybó w, a nad morzem lubię
odpoczywać wsłuchując się go
dzinam i w szum fal. Jestem
jednak· za W"IPOCz yn~ i em czvn
nym, w cią głym ruchu i dzia
łani u.

