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·a rbary Krafftówny wyróżnia się
q skalq, obejmujqcq swoim zakomedię, komedię charakterystygroteskę i parodię, aż po role
o dramatyczne. Trudno byłoby
aktorów, którzy tworzq postacie
rown1e zróżnicowane. Niezwykła różnorodność
środków wyrazu i nastroju, a przy tym ich intensywność i barwność, pozwalają Krafftównie osiqgać sukcesy we wszystkich dziedzinach twórczości

SZTUKA AKTORSKA
BARBARY KRAFFTÓINY

aktorskiej: . V:, teatrze, filmie, telewizji, w radio,
na estradzie ...
zaczerpniętych z
Trud no po tych słowach Lidii Kuchtówny pt. „B. Krofftówno"
książki
zawierajqcej wiele szczegółowych recenzji i pochwał aktorstwa BARBARY KRAFFTOWNY znoleźi trafniejsze określenie sylwetki artystki.

Przez ostatnie dwa lata nie oglqdaliimy pani
z wielkim ialern, a nawet niepokojem_
-

- W tym czasie byłam wyłączono z megoworszawskiego adresu teatralnego. a nawet domowego. Podjęłom bowiem zobowiqzania sprzed
lot. których nie miałam czasu dotychczas uealizowoć, oni pogodzić z zajęciami teatralnymi, a
dotyczqce wyjazdów no koncerty i spotkania z
pubłiczndściq. Wzięłam więc bezpłatny urlop w
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- Nie, jo zawsze jestem zżyto i związano z
konkretnym autorem, sztukq i rolą, nad którq procuję. W Lodzi z Mrożkiem, w Warszawie prze- .
iywom Czechowa, co nie przeszkadzałoby mi zachłysnąć się następną rolą. Oczywiście gdyby
było ono interesujqco.
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- Spod.ziewam się, ie ta ksiqika p r z y p o m·
n i panią... reiyserom filmowym I Po ogromnym
sukcesie pani (jak i filmu) ,,Jak być kochaną",
nakręciło pani zaledwie porę większych ról komediowych („Cierpkie Głogi", „Don Gabriel",
J. Przybory „Upał" a jednq z ostatnich był „Kło·
potliwy Gość" - drobniejszych nie liczę). A od
tego czasu minęło sporo laL.•

- Mam wynuty sumienia, ie zaproponowałam
pani wywiad w okresie tok gorqcym i napiętym,
ale skoro jui do tego doszło, proszę mi powiedzieć, czy jest pani odporna na przeiycio zwiqzane z premierqł

w telewizji co stwierdzamy

1

- Przyznam się, ie przeczytałam ją z mieszonymi uczuciami - pierwsze stronice przebiegłam
z wielkim zaciekawieniem i podnieceniem, o potem miałom uczucie, że nie czytam o sobie, lecz
Q kimś, kogo „nie znam do końca'' ...

Rozmowę z poniq Bosiq odbyłyśmy w przerwach premiery „Wiśniowego Sodu" Czechowa, w
teatrze Współczesnym w Warszawie.

ina- Zawsze . towarzyszy mi dziko tremo czej nie potrafię jej określić... za siebie, za kolegów, za całość. Już kilko nocy przed premierq
nie śpię - ale jak pani widzi za kulisami jest
to
cicho i spokojnie, nikt nie histeryzuje wszystko o czym mówię, tkwi w moim wnętrzu.
Oczywiście po · poru spektaklach, kiedy się już
wszystko dotrze - proszę ,wziqć pod uwagę, ie
za każdym razem próbujemy przez parę miesięcy
w próżni, w ciszy - kiedy więc nastqpi konfrontacja z publicznościq, napięcie powoli opada. Do
,następnej premiery.

- W stolicy Czechow, w lodzi Mroi
przeciwstawne pióra i style - czy któreś
jest pani btiisze ł

- Tok, film „Jak być kochaną" wytrzymał próbę czasu, o nawet jak się okazało, sprawdził się

w formie telewizyjnej: co mnie zaskoczyło. Cieszę
się, że film ten tok długo · pamiętają.

- Tęsknimy taicie za pani piosenkami z dreszczykiem - nikt inny nie potrafiłby ich tak wykonać sugestywnie, zabawnie i... niesamowicie I

teatrze i wyruszyłam w Polskę, na co poświęciłam
cały sezon teatralny. W momencie, kiedy wróciłam do Warszawy, o zanim zaczęłam próby „Wiś
niowego Sodu", miałom wolną jesień, przyjęłam
więc propozycję dyrektora Dejmka, zagrania w
tym Ciosie w Teatrze Nowym w lodzi, w sztuce
Mrożka „Garbus". Z tego- wyskoku do lodzi zrobił
się cały sezon pozo Warszowq. z przyjazdami no
próby do rodzimego teatru. Stqd dłuższa przerwa
w moim telewizyjnym życiorysie. Ale teraz między
podróiomi Łódź - Warszawo, przygotowuję dla
TV komedię Pierre Bariłłęto i Jeon Pierre Gredy_
„Czterdzieści Karatów".

- Poczqtek dało temu Opole, kiedy to napisano -dla mnie słynne „A pozo tym nic na dział
kach się nie dzieje". Myślę, ie inspirocjq tej propozycji i czarnego humoru no estradę był Witkacy, którego sztukę grałam w tym okresie. lubię
ten genre i dobrze się w nim czuję.
A jo wrócę jeszcze do książki o Krofftównie:
„ .•.Aktorstwo traktuje i jak profesję i jak wielką
swojq pasję. Nie toi ogromnej satysfakcji, którą
jej ten ciężki w końcu zawód przynosi. Może dlatego w aktorstwie Krofftówny jest coś nrepowtoradość życio, jokiś blosk spontoniczrzołnego ny, wiei ko uciecho z gronia" ..•
Tokq jest przemiło, rudowłosa i piegowata
Barbaro Krafftówna ł
Rozmawiała:

ALINA BUDzr·

