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Pikanteria · w zawodzie 

Barbarę KraCftówne o;:;ląd:uny 
obecnie na c!uanic w 1-.on1ed1i 
Jei·ze:;o Ziarnili:a pt. „h..łopotli
wy gość". 

- Czy sprawiła Pani 
cję rola w tym filmie? 

satysfak-

- W na:-.zym z:iwodt:ie saty„falc
cję daje każda nowa propozycja 
- mowi· ah:torha. ~a planw 
„Ktopol! i1\·e;.:-o go~cia" ze1knr,ła111 
się z rzetl'iIH\ pra<'<\ reżysera. i 
aktorów. Przy tego typu filmie, 
li.tóry jakby fotografuje rzt>ez~
wisto~i', koniPc:-.ne je~t zachowa
nie tzw. prnwc1y naturali;;tyczurj. 
Osi::\ga ~ię to zazwy<"zaj przez za
angai:owanie amatorów. Ziarnil.: 
posLnvił jednalc na umirj(!tnośC'i 
profrs.lonalne aktorów, li.tórzy w 
tym filmie mieli polrnzac charak
terystyczne typy ludzi •lam współ
czesnych, borykających się z co
dziennymi tro<;lrnIJ1i. Do rńnie na
leżało być jedną z tysięcy prze
ciętnych kouiet, a nie ...- zasiać 
talią kobietę. 

- Heprezentuje Pani dość rzad-
1.;:ą umicjęt.nośc lączenia w swoJej 
pracy różnych form wyr al u, 
przechodz:\c ze zdumiewaJącą 
l.at'.':ością ze sceny dramat:; c7.1wj 
na estrndę Jrnharetu. Która ·z tyd1 
form je<;t jrdnal{ Pani bli ższa? · 

- Kil'clyś ści„ly po<ltiał na tra
~lków, komil.;:t'iw, czy też al;.to
rów charakterystycznych prowa
dził do pewne~o zaslilepienia sil~ 
w określon) m cn1ploi, a nawet do 
io.ztampy . Dz1<i taki podział własci
wie nie i<itnicje, a próbowanie 
różno ··oun:vcll form artystycznych 
stanowi dla na<, lrnnieczną gimna
styke w zawodzie. Tym - moim 
zdaniem - niezbędnvm ćwiczr
niem rozwijającym aktora, jest 
własnie forma estradowa czy k a
baretowa, która wno:.i tak:i.t: tro 
chę pikanterii do naszej ;>racy. 
Oczy,•1riście, podstawą zawodu l 
jego źródłem pozostaje teatr. 

- Obecnie jest Pi:rn1 zw1qzana z 
zespolem Teatru Współczesnego, 
ale to przecież nie pierw<;za sce
na, na które.i Pani wy<i ! ępuje.„ 

- Doldaclnie dziewiąta. Zaczy
nala m na Wybrze,>,u, potem byia 
r,ócU, przez trzy lat» - Wrocław 
i kiedy ·· juJ; · prz~uio\łam „. i,ię '• na 
.stałe .,do · Warszawy,· gral::lm naj
pierw \v ·Trat.rze 'Młotle~ó 't.Vidza, 
naśt~pnic była· ICOnie"dia, Drafoa· 
tyczny, Naroclowy, Syrena, no i 
teraz - Współeze!;ny. , 

- Jaką rolę scenic::.ną ceni Pa11i 
sobie na jbardzieJ? . 

- Wszystlde, które za:rnar.zyiy 
Istotne etapy mojego ro;:woju za
wodowego. Zetlrn(!ła.m się więc z 
zupełnie dla mnie nową formą 
sceniczną .w spelitalclu „Iwona 
1.:-:ię;~niczka Burgund'.l" Gombro
wicza, potem zrobiłam milowy 
kroi< grając w ,,Paradach'' Po
torl{ie~o. nast~pnic call~owicie od
mienny stvl musiałam znaleźć w 
sztuk:ich ·witkacego, a.i wreszcie 
dotarłam do snmy<·h pocL:.1.tków 
naszej literatury i naszego języ

ka - w „żywocie .Tózef<t" M1l<o
łaja Reja na scenie 'l'eatru Na· 
rodowego. . 

- A doświadczenia ~aharetowe' 
- Najcenniejsze w y nio<ilam :r 

Kabaretu Starszych Panów. To 
był kabaret jedyny w s\voim ro
dzaju, bliższy teatrowi ni:t e<itra-

dzie ; inspirował a k tora, pozosta• 
wiał duży margines dla wła~nych 
propoz:rcji, dla improwizacJi, kto
ra jakkolwiek konttolowana, do
dawała lekkości widowisl{U, Stwo
rzył wreszcie swoje, jalcże cha• 
ral;:tcrystyczne i niepowtarzalne, 
postaci. 
· - Dziqld czemu aktor zdobywa 
popularność? 

- Oczywiście przyczynia się do 
tego głównie tak zwana forma 
masowego przel{azu, czyli te
lewizja, naturalnie także 1 film. 
!\'ie pomijałabym również radia. 
Okazuje sic: bowiem, że znajJł 
mnie gdzieś bardzo daleko, gdzie 
nie ma telewizji, a kino rzadko 
dociera. Znają tylko z audycji ra
diowych. 

- Dowodami Pani popularności 
są również maski „Expressu Wie
czornego" . 

- Złotą dostałam w 1962 r. po 
premierze „Jak być kochaną", 
Sr<~brną przyznano mi kolejno w 
latach 1963, '!964 . i 1965. 

- Telcwiz.ia przypomniała nam 
ostatnio „Jak być kochaną". Czy 
oglądała Pani teraz ten film? 

- Tak I musz~ przyznać - s 
7.ainteresowaniem. Wydaje ml się, 
:i.r to, co wtedy zostało zreali
zowane, oparło się działaniu C7.a

su, ,irst czymś trwałym. Jednyrn 
z dowodów na to są listy, jakle 
teraz otrzymałam po emisji tele
wizyjnej filmu. Sprawiło mi to 
na nowo satysfakcj~ 

- Gdzie obejrzymy Panią w 
najbli zszym czasie? 

- Na scenie mojego macierzy
stego 1.'eatru wystąpię w sztuce 
Sha"\'\·a „Zbyt prawdziwe, aby by
ło dobre" w reżyserii JerzegG 
Kreczmara. Premiera odbędzie się 
prawdopodobnie w połowie gru
dnia. W telewizji zaś, zagram 
wraz z Zygmuntem Hftbnerem, 
lltóry również reżyseruje ten 
spelitakl, w sztuce Harolda Pin
tera „Kochanek". 

Rozmawiała: M. D. 


