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TEATR Rozmowę o Pani twórpytaniem o marzenia, to znaczy o rolę lub role,
które chciałaby Pani zagrać w
pom:uciu, że są to role napisane
. jakby dla Pani, zestrojone z Pani wrażliwością, pozwalające na
osiągnięcie pełni twórczej.
czości r01ZPoc~ę

BARBARA

KRAFFTÓWNA

Nigdy nie marzyłam i nie marzę
by zagrać na prz,ykład Ofelię czy
Lady Makbet, w każdym razie
nie ta:k myślę o swojej pracy.
Rola p-0za przedstawieniem nie
istnieje, a przecież każdy spektakl jest wynikiem praicy :zespołu ludzi, którzy decydują o jego
kształcie, wreszcie niebagatelny

i zarazem najciekawsze jest w
mo~m zawodzi.e szukanie sposobów przekazania tekstu, naginanie siebie do danej formy. Ta
zaś, najogólniej mówiąc, wynika
z gatunlku tekstu i konwencji przedstawienia. Poszukiwanie
stylu, formy, a zatem właściwego
sen.su tekstu, czasem trwa bardzo dlu,go, zdarza się, że parę
miesięcy, a by;wa, że jest ona
gotowa od razu, różnie. I dqpiero w kontakcie z widzami następuje potwierdzenie słuszności
wyboru danej formy lub jej negacja.

r.

Dorota
w »Matce«
Witkiewicza.
warszawa
Wspólczesny
r . 1970
(fot. E.
Hartwig I

Ma Pani dużą świadomość
formy, swego warsztatu i procesu tworzenia. Czy może Pani

Barbara Krafftówna jako Lady Macbett w sztuce Ionesco
»Macbett«. Warszawa T. Wspólczesny r. 1972 (fot.
A. Jalosiński)

Smeraldina w ,..Królu Jeleniu« Gozziego (r. 1972).
Warszawa T. Wspól.czesny (fot. E. Hartwig)

FORMA I PRAWDA
Rozmowa z

Barbarą Krafftó-wną

kon[kretne
także
mają
warunki w jakich ten powstaje.
Rola, czyli :konkretny . w\kład
aktora, jest określona
pracy
przez te czynniki właśnie i chyba dllatego nie można myś1eć o
niej w oderwaniu od sipektaiklu
jalkby to była rzecz abstrakcyjna. Myślenie o danej roli r~o
czyna się w chwili, gdy dostaję
konkretny tekst. Najtrudniejsze
wpływ
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co stanowi inspirację
dla tworzonych ma scenie postaci i ról? Ozy w pracy kieruje się
Pani własnym doświadO'Leniem

określić

życiowym, obserwacją i analizą
natury Pojętej bardzo szeroko,
czy też wykorzystuje Pani ra.c(l;ej

swe doma.nia intelektualne wynikające ze ~jomo.ści S:łjtuki i
kultury pojętej Tównież bardzo
szeroko?

Nie da się tego określić jednym słowem, z kamą rolą jest
Czasem zdecydowana
inaczej.
koncepcja reżysera narzuca widzenie i rozumienie postaci, czasem jest ono wynikiem inwencji
aktorów. W ramach przyjętej
przez zespól /konwencji przedstawienia mogą być różne rozwią
zania sytuacji scenicznycll jak
sposobu przekazania .. tekstu.

Wyboru najlepszych rozwiązań
dokonuje się na !Próbach nieraz
w tralkcie ogólnych dYislk.USji a
przeważnie we Wsp"ólpracy z reżyserem. Bywa, że in~iracją dlla
postaci i calej roli staje się kostium lub nawet jego projekt
Niewątpliwy udzial mają partnerzf, których gra 'Wjplywa na moje sc.e niczne reaikcje. lnipirację
m na również cz~rpać z żY:cia.

Przygotowując

rolę,

mimo woli

mY'śU się o niej stale. Czas,e m
jakaś
S(Ytuacja lulb spotkanie
człowi.1elka o zupełnie teatralnej
wyrazi:stoś'Ci gestu i siłowa może

stać 1się rmat,eriałem

do pracy na

scenie.
Czy zechciałaby Pani opisać
taki proces tworzenia na p(('.z ykład1zie jakiejś kookretnej roU?
W Teaitrze Współczesnym obecnie niie mo:hna obejrzeć Pani w
żadnej z granych sztuk, ale jeS1Zcze świeże są w pa.mięci role w
„Królu Jeleniu" i „Moobetcie"
Ionesoo. Grała Pani 1w „Moobetcie" trzy postacie jedniocześnie:
La.dy Macbett, Lady Dunc~m i
I Wiedźmę. Była to rola mskakująca. · Nawet ktoś, kto pi:z:ed
przedstawi,e niem
czytał
tekst,
musiał być zaskoczony taką jego konkrety,za,cją.
To, co powiedziałam, doityc1zy
wszys1Jkiieh ról, także tej. Reży
ser s~ulkał skrótu, syntezy, plastyczno-ruchowych środlków rwy-:
razu d[a bezpośr·eldni·ego przekazania brutalnego i ostrego przecież teks.tu. Musi,eliśmy się podporządkować pewniej formie 'j aką zawierał tek'sit, formie filozoficznego cyll"ku, która nagle dbnaża bebechy; ~slzystlkie instynkty, emocje, żądze wcale nie te
najwznioślejs,ze. Na scenie była
pu:.sita przestrzeń, czasami. tyl~o
niezJbędlne rekwi;z yty jak stół w
scenie uczty, czy 1Jron i lkrzes:la
dla króla i dworu. Dosyć wyraziste p1ais.tyic:znie, operują.ce znaki,e m i symbolem kositiumy. Poza nirmi · ozuliśmy się jalk na ·
estradzie (trzelba bylo po pr-ostu
stać i mówić teks'.t). Przedstawienie dalekie było od !kabaretu w
potoc:znym rnzumieniu tego sło
wa, niemniej na próbach czę:srto
bardzo padało sfowo ka,baret.
Czasem trzeba było • zastoisować
elem~nty
pantomimy, na przykład by pokazać Lady Maclbett
na koniu. A1e znów pantomima
narzuca1a s'ię jalko śmdek jedtyny. Nie można było pr-zecież
W\prowaldzić żywe;go ani S.Z't'Ucz' n~o konia, nie ipozwafala na to
konwencja przedstawienia. Z tego samego porwodu pie budowaliśmy · realistyczno-obyczajowycih
sytuacji, uniika\liśmy chara;ktery:styczności i ws,zel]ki.ej rodzajowości.
Gdybyśmy,
mówiąc
ten
tekst byli rodzajowi - bylilbyś
my ś1mies~ni, a wlaśnie jako postacie z określonej kQIIlwenc ji,
w · geście, TU:chu, całej :konstrukcji
psychofizycznej
mogliśmy
przekazać
wfaściwy
sens :tego
teks.tu, bet~pośrednio odwołując
się do inte1ektu widzów.

Chciałabym

zadać

pytanie

·ziw.iązane ·z pierwszym, od któreg,o rozipoez. ęlyśmy rozmowę. W
podtekście pytamia o
ne ,r ole kryła się moja

wymarzociekawo:§c
Pani ulubionych bohaterek, zatem postaw wobec życia, wyboru wartości nie tylko literackich.
Może więc odwracając pyta-nie
ku prżesz,łości, zapytam, które z
ról i granych pa-z.ez siebie postaci lubi Pani szczególnie?

konwencjach teatralnych sprawiają, że rola udaje się, że gra
si,ę ją ja!~by bez wysilku, swobodnie.
Czy wo1b ec tego istnieje jakieś
którego
to jest
prawda akto,r ska?

stałe kryterium, wedle
dałoby się określić oo

Sądzę,

że

nie.

Poczucie,

że

aktora- i' -·~glądająeego go widza.
Poczucie · prawdy aktorskiej zależy przede ws:zy:stkim od patrzącego; ' jeśli jest to widz zupełnie surowy nie dostrzega
fałszów i b~ędów, ma małą świa
domość
warsztatu scenicznego.
Widz wyrobiony jest sędzią surowszym. Odróżnia, co jest pracą a~tora, co zawdzięc.za przedstruwienie reżyserowi, jakie są

Wszys1Jkie dawne role są j,ak
stare :sukieniki - niemodne. Ale
pośród nid1 znajdzie się ta jedna, sukienlk a oczywi,ście, w ktiórej podobam się bez w.~ględu na
modę .. To zależy od tego, kto na
nią patrzy, z czym mu się kojarzy, jaiką mnie wtedy pami.ęta.
Mój stosunek do ról .z mienia s:ię,
tworzą go inni.
Na;t omiast podział na określone empllois aktor:skie .istniał jeszcze lki]kadziesiąt lat temu, choć i dziś o obsadzie decydują warunki psychofizyczne alktora. Można wy<korzyst'ywać je a rebours. Z aktorstwem jest trochę tak jak .z ży
ciem. Znajdujemy się w różnych
sytuacjach w towarzystwie róż
ny,dh ludzi. Wobec jednych czujiem,y się mądrzejsi, wobec innych głup.si i za każdym razem
musimy się wobec nich jakoś
zachować,
musimy umieć się
znaleźć. Czlowi.e k obyty, dobrze
wychowany, z pewnym doświad
czeniem życiowym potrafi zachowywać się w różnych sytuacjach
z
właściwą
swobodą,
wdzięlkiem,
uśmiechem.
Aktor
podoibinie. Za każdym razem
znajduje si,ę w innej sytuacji,
raz rola wydaje się łatwa, raz
trudna, ale za każdym razem

Cecylia
Cardew
w »Lordzie
z walizki«
wg Wilde'a
(Warszawa
T. Syrena
r. 1969).
Fot. E.
Hartwig
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Więksizość Parni ról to te, w
który·dh grała Pani postacile komilmme; farsowe. · Splewa Pan:i
piosenki, których teksit y proponują dosyć absurdalrny, „cizam,y "
humor - myślę o Paini d'Zi:alalności estrad:o wej, il"adiowej, no
i o Kabarecie Starszych Panów.
W filmie „Jak .być kochaną" zagrała Pani rolę dramatycmą, z
powodu której kirytycy uważa.ją,
że jest Pani aktorką par excellence dramatyc7lną. Czy chciała
by Pani grać 1więcej r.ól d,r amatycmrych?

Aztcja
w »Play
Strindberg«
Dilrrenmatta
(Warszawa
T.

1

Iinter:esuje mnie talk samo komedia, far:sa jak dramat psiycihologi>e~zny, tragedia klasyiczna czy
dramat szeltlspirows.ki; zalęży mi
na zaclhowaniu pir:oporcji między
tym.i gatunlka,Jni,,
·
· -

Współczesny

r. 197Ó).
Fot. E.
Hartwig

trzeba ją zagrać swobodinie i naturalnie, taik aby widz odniósł ·
wrażenie, że inaczej zagrać jej
nie było można. Widza nie interesują przecież rwysilek i cena,
jaką :się płaci za takie wykonanie r:oli. Oczyiwiśde technika
aktorska, jaką się 2Jdobywa po
latach, doświadczenie życiowe,
umiejętność bycia na scenie 1
c.zy-

li

QdnajdYWanią.

się

w róimycb

aktor klami·e, bierze się przede
w:szystkim
z
nieumiejętności.,
braku teoh:nilki, zlej obsady co si.ę też roarza. Każdy aktor
stara się przecież grać :prawdziwie i dobr:ze, i oc:zyiwislte je.st,
że robi. to na własną
miarę.
Pmwda akto~ska j,e st rzeczą dosyć trudno poddającą się definicji. Zależy w dużym stopniu
qq pryw~tnych. predy:SIJ)ozyc;U

zasługi

autora i alktorów. I na-

wet rw tym przypadku dla jednych moja gra może 'być prawdziwa, dla innych nie i znaczyć
może 21bieżność lub rozbieżność
naszych
wrażliwości,
gustów,
smalku wres~ci.e wyznarwa:nych w
życiu wartości.
Rozmawiała
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