
!"fr V z dn-:- ... ~ ..... ~~---~-~ 

...... 

. -.-.-. -. -.-.-. -.-. -. -.·:·:: :: :: :::.:· : ::: : : :~:: : ~: ~: ~ :~=~=~ =~ =~= ~ :~=~=~=~:~:~:~ : ~:~:: .·.·:: :::~:;~~~~ ~;:;:;;~~:~:::::: :;~~~ -... 

B ARBARA KRAFFTÓWNA 
przyjechała do Polski, aby za
grać w filmie Waldemara Dzi

kiego „Bank nie z tej ziemi". Rejest
ruje on naszą rzeczywistość, ale 
w połączeniu z wątkami z zaświatów. 
W filmie Krafftówna gra rol~ babci 

Leokadii. W roli jej m~ża wyst~puje 
Kr7ysztor Wakuliński. 

Wspaniale jest wrócić i spotkać 
si~ z ko 'cgami powiedziała aktor
~a reporterowi „Sztandaru Mło

dych". Już pierwszej nocy na 
planie spotkałam si~ z Jerzy Zelni
kiem i Wojtkiem Pokorą. To przy
wołało dawne wspomnienia ... 

Barhara Krafftówna uważa, że są 
dwa rod7ajc wspomnień podczas jej 
ohccncj wi7yty w kraju: „Z żywymi 
rno/cmy powspominać, a kolegów, 
któr/y odeszli wspominać. Szo
kuj<1cy jest dla mnie fakt. 7c na małej 
kartcucc /mjcściłam wicie trn/wisk: 
ł.omnicki. C1cchowic1, Voit , Bcno-

it, Wasowski, Kofta, Kreczmar, 
Dmochowski, Wilhelmi, Borowski, 
Nalbcrczak, Swinarski, Rudzki, zaś 
z koleżanek Jędrusik, Mikołajska, 
Mrozowska, Śląska, Dmochowska, 
Marszel, Eichlerówna ... " 

Dlaczego KrafTtówna zdecydo
wała 

chać 

zamieszkać 

w Ameryce? 
Odpowiada, że 

1
1 

nigdy nie za
. mierzała zostać 

7.a oceanem na 
stałe. Otrzyma
ła propozycję 

1.agrania roli 
w „Matce" Wit
kacego w przed
stawieni u ame
rykańskim, a 
więc po angiel
sku. Przygoto
wała się do tej 
roli fonetycz-
nie. Opano-
wała zresztą 

własny system 
uczenia się ról 
w obcym języ
ku. Zawsze 
jak podkreśla 

pociągały ją 

eksperymenty. 
Kiedy zaczę

ła władać an
gielskim z ulgą 

mogła nauayć si~ i zagrać rolę 

w przedstawieniu „Hippolitus" Se
neki . Był to spektakl w wykonaniu 
studentów ostatniego roku aktors
kiego w departamencie teatru na 
uniwersytecie w Los Angeles 
w reżyserii prof. Michaela Hacketta. 
A teraz ów profesor reżyseruje 

przedstawienia w teatrach warszaw-
skich Dramatycznym i Studio. 

W trakcie koncertu w Internatio
nal Institute w San Francisco „wy
kukała" Krafftówna z sali m~ża . 

I w krótkim czasie straciła. W pół 
roku po śluhic mąż zmarł na zawa 
serca. 


