
Rejm 'w sztuce reżyserowanej 
8Wego czasu w Teatrze Hero
dowym •. 

Klłtft usladlam w czasie 
plerwazel próby nad egzem
plarzem scenopisu, lęzyk Rei• 
wyd•ł mi się wręcz nie do opa
nowania. łan• 91owo, Inna ak
cen„cja, lnny dźwięk, rytm 
mówienia, że nie wspomnę 
o~ sposobie porusu
aia się na semie. Dzl6 to jest 
wystylizowane, wprowadzone 
w ramy pewnel konwencji, ale 
wówczas?„. Trzeba się była 
po prostu o te kilka wieków 
eofNtć, wczuć się w tamtat 
epokę. Okres pracy nad tym 
\eatunldem llteratury 1t11ropol
lklel przyniósł mi tak wiele ko
nyKi, tak poszerzył I wzboga• 
cH mól warsztat twórczy ••• To 
oWącowało w dalszych moich 
poclynanlach. Słowem iadna 
praca, ładne dołwilldczenłe.
nie pozostaJłl bez śladu. Zie 
doświadczenia też pozosta
wlalłl jakiś ilacl. doatarczaj11 
materiał do przemyjleń 
I analiz. • 

e Nie zechciałaby Pani 
opowiedzieć o •woleł pracy 
nad roł4? 

- To nie takle proste ••. Duto 
zależy~ tworzywa llteradde
go, Innymi ełowy - lak ta rola 
zo9łala naR,laana. Bywa)łł 
przecież role, które aktor bar
dzo trudno opanowuje„. 5-
dramaturdzy, którzy wspania
le konatruu)I swoje posta~ 
Ili one niezwykle plastyczne, 
tak wyrazNcie olctejlone 
w M6dt"Obl•li•ąełl ucz ... 
łach.„ Jeill zatem ma to mleJ

S.rblłra Kr•fftówM w roll Onlcl w „Garbusie",,,, soeni. T••tru Now9QO ace w scenopisie, to oczywlś-
w todzl. · . cie, łatwiej jest aktorowi nau-

Fot CAF czyt llę takiej roll, bo ma pra

Spotkanie-z Barbarą Krafftówną 

JAK BYĆ . 
O CHAN •• , 

Aldontwo Barbllry Kraff- mowa, cllaaego Honoratka 
łówny mle6cł się w dużel tUli tak ml przypHta do sen:a -
twórczej: od komedii, F*8ld jest to typ rol z repertuaru 
do r6I typowo dramatycznych, charalde1ptycz.nH(omedlo-
traglcznych. Przyldaclem rola wego, w ldDrtm to ..........,.„ 
Fełlcli w znakomllym, wlelo- od pocz-9tcu swoich poczyNH\ 
krotnie nagradzanym ftlnaJe w teatrze, a nawet już w szkole 
,,Jak być kochaR11?'' I na dni- draautycznel. czulłl• się bar-. 
gim biegunie-cała galeria po- clzo dobrze. w szkole ollrńla
stacł komediowych z nieza- · na byłanJ przez pedagogów 
po111nlar.go telewlzylil8g0 I profaor6w Jako aktoltca 
„Kabaretu starszych panów'' z wy1anymł łnldln8clallli a.-
czy choćby rola Honoratki rakłerystyczno-łmmediow-
w aertalu TY "Czterej pancerni mi. Z czasem lftOglam lłę 
i pies". sprawdzit w Innych ........ 
· Warszaw.ad telefon aktoltd kach - czy to w drałucie, czy 

mllcnl jak załclęty. Dzwonllem w formach muzycznJdL 
o kllidel porze dnia - bez re- „ ...... leme dotel .... 
zulta1u. Wreszcie udało ut. jej roll w „Czlerech pancer
Ulll6wlliśmy się na spot- nych i . .,.„. była to cla .-. 
un1e_ · kapitalna, niepowtarzalna 

- Pyta pan, co, Jalut rolę ftl- przygoda. Ta• co krok, katde
mow4 najbanlziej sobie ce- go dnia zllM<kl ••go, cably 
Ilię? Wielu ,_„kh kolegów na czlawieb nl11palb:lanld... 
udai. ml to pytanie, muszę Mało, ie brlto lllllt plenetowy, 
się więc powtólzyt. Ot6i rola ale plener wolcrMlonycll „wo
Fellcłl w ,,Jak być lrochaR117'. jennydl" · wanankach...Krę
Jłtst to pozyqa, ~jak gdy- eony był przedei na pollgo
bt została raz na nwszenre- nach, przy akompaalamencle 
le*a•w w ..... życiolpie .alei--r~.•MSZ
aldoiłd, jak również W opinii CZU wojeaullfCh wydarzeń, 
pubUczno6ci t krylyld. FlllR na- wśród czolg6w, anut. z łpUa
.--ny n111Htiwalach(1n:Jn. cami statplr6w, w dymie i ku
,,Zlote Wrota" w S.n Franci- ' rzu... ł'rzyznam .... że ogrom
aco za nałle~ rotę ~- . nie Uit tego wszyddego ba
Cll>. często bardzo cltwaloily ła111.. A llKl9lałaln przecież brat 
• róinego rodzajudp'n..,a'* ·w tym udział, no bo .Jakie ina· 
twón';ów I loytyk6w. lloina po- czefLWutdlowiflc bylo da 
•l•dzleć,ietymfllllMtM,~ „ .... ~
f9licll ntmb,.._ sallle pazr- I te .-.ar, lltóre pa• ,„ 
cjt, populamMć... brawwowej udecdd z Gustli-

....A ..... to jednak po.a-6 ...... „ ....... l'ZUAĆ z „ 
tłol101alld w "Czllerecta pan- moc:lloclu- I te wybuchy, ld6re 
centyeh" zdobyła bodai rów- nlbJ niepnwctzlwe, ale po ldó
nłe duły rozglos. Co prawda rych pmtdei -..1a wypry-
test to nieco inna kategoria aldwala gejzerem, wallły się 
90PuJarnośct fłlgdy nie 1>!9- jałc-zapałkl dekoracje, a deslci 
puszczalam, że tak zapadńie leciały na głowę_ Człowiek 
w sercach wldzów-ł ie z „lul musiał uciekać, ieby go nie 
.,....,. .,._ się do mnie lu- przysypało... Tak bałam się 
cizie po ugraniu tej rol odno- tych wybuchów, tak uciekałam . 
alli.. Na każdym kroku apolyka- z tego iniejaca, że kamera 
•m dt dlugo po emlsll Mrlalu miała trudnHci z ucliWJ'W- , 
z obławami żywel. apontanlcz- niem mniL. 
nej życzllwości. • llówł Uit. że dobre role 

• Bo 1 tei postae przekomi- „~" aktor8... 111a1a Pani 
cznej, Sympatycznej "4sklej P,fZ8Clei ~ IR9ętalllchról-· 

,dziewczyny uwDlta11ej w wo- telllralnycb,· tllmowycll, tele
jew l*JPetie cztw9Ch poi- wizyjnJCh- Które znlchzawa-

· lldch. cmłłil11ów i psa, zna- żyły n11 IGZWOil4 PMI aldors
komcle oipiła, wzbogaciła twa,.,......, swoje.,......? 
ten udany ~ To bylo wl- - Podzlellabym •woM pra-
dać, ie iilrietnie się Pani W tej cę teatralrut, ~ NI 
roll czuła. .pewne etapy, wynlUMce po 

• Tam rzeczywlłole można prostu z upływu cza.U, z.._, 
sMt byto bawić, bo tO brła po- dołwladczeń. Bo po 11116 tam 
ałać ......... „ przez autorów „„eh, kiedy JWZHlla• 
Mpisafta. Podob11ie zreszł4 w pielwUfm okresie •wotelO 
napisana ...... rola na_ojego ·~•lwa przez a całlt ..... 

wie gotowy materiał. Mówi się 
tam np.: „mała, gruba, 6miesz
na, sepie~" Albo: .;:.Jest 
m..,ea, c:llon, zgryźliwa 
Itp." I to ma swój wytltadnlk 
w tek9cie, ldórJ rzeczww19cie 
przekazuje " zgryźlłwojć czy 
łmleszno6ć. . 
5-też propozycje Hleraclde, 

które pozostawlaj4 aktorowi 
I reiyMrowl mpory margines, 
~ Swabodlt w budowaniu 
rol, jak ło ... -.,.ce „. 
uWitącego • 

• Proszę ~ cla
czego, dy8ponuJ..c cna pleJa-

-~ •· "-~ 111ttdlowydl. cbaralderptycz-
nych, tak rzadko ostablio, uda
je nam się zroblt dobnt kome
dię? 

- Bo nawet w naszym poj.t
ciu, aktofów zawodowych, ko- .. 
media nlcz.ana IHt bodaj do 
~ fonn uluki 
teatralnej, czy Mnowej. Bie
rze się to po prostu ...._ ie 
łatwiej jest czlDwleka wzru
szyć niż naprawdę serdecznie 
rodnałeuyć. To, co brio kie- ; 
d,s Ulieszne, zabawne_: dziś 
nie budzi tych reakcji._ W daw
nych •mach . wptarczyto, ie 
w pewnym momencie Rłp 
ł Fllllt zaczrnalłł się olarzucK 
łcMtami, już to w1wolfwalo na 
widow1al ulwy Allechu. Trud
noł;ćzroblenla dobrej ...... 
wyplywa, .............. 
glównie z braku wartD&il»
WJCla 8C8Miluszy. A 41aczego 
nie pisze ... takich eceurlu
uy? Sama nie rozunllem tej, 
pewnego· rodału. próinl_ 
Osabi6de DOU4 w sobie -już 
zupełnie prrwatnle-wiele po
godr dacha, dolltrzegam wco
dzienno6c:i cna ... „ sytuacji 
komiczn,ch. komedlow,cłl 
DIK1!8go wille llleraci, .... 
scenarzPd tego nie doslrze-: 
p)łł?... ' 

• Dzięlwlę Pani za spoi- · 
kanie. 

Rozmawiał: 
Bartosz ~ 

GłowacW-
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