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Przy /pół czarnej z ~aszym gościem 

B8rbera Kra~f tówna 
A 

K l'ORZV na 01ół nie 
lubi~, rdY zawraca 
się im głowe po~cza ~ 
występów, wytrąca 

j._c ze skupienia przed spot
kaniem z publicznością, l\li 
mo to znakomita artystka 
laureatka wielu „Srebrnych' 
I „Złotych Mast'k'', c1ęst) 
nasz itość domowy ponrze1 

" telewizyjny t>kran p. BAR· 
n l\RA KlłAFFT(>WNA zna
lazła trochę cza~u. ahy 1 

właściwą sobie he:r.pośrcclnio 
ścią porozmawiać z pr1eclsta 
wicielką „Głosu". Tym ra 
zem rozmowa to.czyta się nif' 
przy „pół czarnej", ponie
waż <;potkanie odbyło się w 
warunkach wykluczai;tcycll 
picie kawy - 1.a kulisami 
hali widowiskowej Stoczn i 
Gdańskiej. 

- Można powiectzieć, że 
jest Pa.ni trocłlę „nasza", wy 
brzeżow.a, To przecież w 
Gdyni, w już nie istn : ejącym 
hwi"nku Teatru „ \Vy br:z.e
że" stawiał:a Pani przed laty 
swoje p ierwsze kr oki na :o;ce 
nie ... 

- Ten debiutancki okres 
terminu u wspaniałego reży 
sera i pedagoga Iwo Galla 
był jednym z piękniejszych 
w moim statu zawodowym. 
Umiał on bowiem stworzye 
początkującym aktorom nie 
zwykle sprzyjające warunki 
l cudowną atmosrerę artysty 
cznego rozwoju. Tego się nie 
za.pomina. 

- Reakcja publiczności do 
wiodła dziisiaj, że ma Pani 
tu wielu przyjaciół i wielbi
cieli. Dlaczel'(o odwiedza nas 
Pani tak rzadko? 

- Po prostu nie uw11.e 
I moje o5obiste zamiary z1od· 
• ne 1ą z planami, jakle wo-
11 bee mojej os.oby ma macie 
1

•

1 
rzysty Teatr Narodowy, po

i za tym Wil\ią mnie inne ter 
mlny, np. z telewizją, fil· 
mem. To, h mo1łam się te 
raz bezpośrednio przypom
nieć rdańs.kim widzom za
wdzięczitm przypadkowi -
przesunięto na luty premierę 
S'ltuki Witkacel'o „Gyubal 
Wahazar", w Ict6reJ rram Je 
dDłl Z ról, 

- Jakie są Pani aktualne 
związki z flilmem? 

- Po o.statnich sprzed i 
lat „Cierpkich głogach", 
„Szyfrach" i 1,Don Gabrie
lu" nawz.ajem cd siebie od· 
poczywamy. Otrzymałam pe 
wne propo?:ycje udziału w 
nowych filmach, ale są to 
spr a wy niezupełnie skonkre
tyzowane i związane z dal· 
nymi terminąmi, więc wola 
la bym je$zcze o tym nie m6 
wić. 

- Kiedy ujrzymy Pa:nlą na 
szklanym ekranie? ' 

. c;_. ~ - ty~_ ty.codn~u l_<Ońc,z~ , 
na1rywać -~ tpektak~ - • I1terac• "\"r~ 
ki, oparty aaT tekstjtch· poe- ·1-~ 

tyckich ; Tytusa i; Czy;iewskie
ró, aJe kiedy pojawi się OD 
w TV wiedzą tylko apece 
od procramowania. ' 

- Teatr, estrada, film, TV, 
k.abaret - która z tych form 
jest Pa·ni najbliższa? 

- Teatr naturalnie; bo sta 
no·wi on istotę aktontwa 
przez żywą, ' konfrontację z 
widzami, możliwość dostar 
nenia im pf'łni wrażeń. Tej 
sza.osy nie mają ani mały, 
szklany, Ani duży, -filmowy, 
ekran. Tam istnieje koniecz 
ność selekcj.i ujęć, kadrów, 
1.bliień, publiczność odbie
ra tyllu) to, co wybrał ·dla 
niej rdyser, a przecież na 
sumę impresji wpływa ca
łość speoktaklu, możność je
dnoczesnel"o obserwowania 
wszystkich biorących w nim 
udział wykonawców, szcze
rółów IC&ftO•J'taliCl'llYCh. le• 
stów ltp. 

- Wiiele 09ób żałuje, że 
~)cończyl swój tywot uro-

czy „ Kaba·ret Sta.rszych Pa
nów". Może orientuje si ę Pa 
ni czy jest to decyzja J!'\ie· 
odwołalna? 

- Chodzą słuchy o pro..;ek 
cie reak tywowania „Ka.b tre 
tu", ale nie w dotychczaao• 
wej telewizyjnej postaci. 
Mi ałby to być kabaret nor· 
malny, robiony na tyws 
przed publicznością. Czy to 
się potwierdzi - ~obaczyn1y. 
Sama jestem ciekawa, be 
wiąte mnie z nim duży sen
tyment. Myślę, te „Kaba· 
ret11 bardzo by na tym zy• 
skał - w , TV z braku kolo· 
ru tracił sporo na wdzięku, 
gubił z przyczyn technicz· 
nych mnóstwo ważnych ak• 
torskich zagrań. 

- Odnosi się wraże'l1!e, te ' 
jest PanQ optym.i.stk~. Czy 
ma Pan i włamą receptę na 
d obre s amopoczucie? 

- S~ to sprawy zupełnie j 
indywidualne. Jeśli chodzi 
o run.ie, to staram iiię zaw
sze być pogodna - to sule· 
nie ułatwia kontakty z ludi 
mi, umiem w odpowiednim 
momencie wyłączyć się z za 
mętu i tłumów, nerwoweco 
trybu życia. Mimo mnóstwa 
zajęć zawodowych zawsze 
znajduję czas na tycie ro
dzinne, . url1>py spędzamy nie 
w .modnych kuro·rtach, leez 
z dala od cywilizacji na tzw • 
zabitych ws<iach. A jeśli zda • 
r~ajihmi · się mo-menty upa~ 
ł~l p~rchictneJ; . ~o · ktOt JeJ,r- :t 
me ~1e~ą, ratuJę się spra- ·, ł. · 
włeniem soble jakiejś nowel- • 
rzeczy, nawet d.robiazgu, któ I 
ry dawno chcijlłam mieć, ale •

1 nigdy . nie miałam cnsu, aby 
co kupić. • 

- I ostatnie pytanie - ja
k!cej rady udzieliłaby Pani 
młodym dziewczętom, ktńre 
z.afascynowane mag i ą 1ce
ny marzą o wi~l.Mej karie
rze? 

- A by podeszły do swo· 
Ich planów z trzeźwym sa
mokrytycyzmem, dokładnie 
siebie przeanalizo-wały w 
myśl przysłowia „mierz si· I 
ły na za.miary". Pozwoli im 
to uniknąć r&zczarowań. Ład 
na buz.i.a, zgrabna f1gurka, 
umiejętn.ość deklamowania 
wierszyków nie zawsze mnfe 
być biletem wst~pu do nasr:e 
go zawodu, któt3'" jeat baT· 
dzo piękny, ale wcale nie u
słan:r rótami. 

Notowała: 

L. K. 
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