ny grą Krafftówny zaproponował jej
krótki film "Jak być Amerykanką".
Zgodziła się, zagrała i nawet została
nagrodzon a przez dziennikar zy na
międzynarodowym festiwalu (było to
pół mln zł!).
Do Polski przyjechała po 8 latach
zaproszona przez Waldemara Dzikie-

go do udziału w serialu komediowym

„Nie z tej ziemi" (TVP I, sobota,
godz. 18.1 O). Barbara Krafftówna gra
tu wdowę po przedwojennym bankierze, który sporo w życiu przeskrobał
i teraz "odsiaduje" czyściec ...
Pani Barbara, mimo tylu trudnych
doświadczeń (do rodzinnych dramatów dodajmy „epizod" finansowy - pieniądze za grę w „Matce" straciła okradziona w amerykańskim hotelu), jest
osobą ciepłą, serdeczną i radosną.

Ja k
D

Barbara

Krafftówna.
Teatr (wyszła spod ręki mistrza Iwo
Galla), film (zagrała ponad 20 ról,
m.in. była niezapomnianą Felicją
w „Jak być kochaną"), telewizja (pamiętacie Honoratkę z „Czterech pancernych"?), rewelacyjna w Kabarecie
Starszych Panów. Przez siedem lat
występowała "Pod Egidą". Zapracowana, uwielbiająca nowe wyzwania.
Ponieważ mąż, także aktor, Michał
Gazda, był znacznie mniej zaabsorbowany pracą zawodową, więc to on
wziął na siebie więcej domowych obowiązków związanych z opieką nad synem.
Latorośl pani Barbary nie poszła
w ślady rodziców. Pan Piotr (co prawda zdawał do PWST) jest archeologiem, ożenił się, ma 9-letniego syna
Michała, mieszka w Toronto.
Ale wróćmy do zawodowych przypadków, jakie zdecydowały o losie
świetnej aktorki. Oto z USA, od reży-
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ry dzięki niej zostaje dziadkiem. Ale
ten film na razie telewizja sprzedaje
na kasetach i nie wiadomo jeszcze
nic o terminie emisji.
Powrót Barbary Krafftówny wciąż
mnoży propozycje (zarejestro wano
dwa spektakle TV). Aktorka ma jed·
nak sporo spraw i zobowiązań za
oceanem. Z kolejnych polskich propozycji zawodowych jednak nie rezygnuje i pewnie zobaczymy ją w następ
nych wcieleniach.

być K:.-arrtówną?

robna, rudowłosa, piegowata,
o charakterystycznym głosie,
w którym jest radość i naiwność jednocześnie. Koledzy twierdzą,
że znakomicie potrafiła ,,zagospodarować" swój talent i wykorzystać szansę. Odważna, choć nie desperatka,
uparta, choć nie uparciuch ... W latach
60. i 70. niewiele aktorek cieszyło się

większą popularnością niż

Ma w sobie moc pogody ducha także
jako ... duch.
W filmie telewizyjn ym Krystyny
Krupskiej - Wysockiej "Skutki noszenia kapelusza w maju" gra uroczą damę z zaświatów, znakomicie dyscyplinującą pewnego urokliwego, nadzwyczaj ostrożnego starszego pana, któ-

sera Leonida Ossetyńskiego (stara
polska emigracja), przychodzi propozycja zagrania po angielsku w sztuce
Witkacego „Matka". Krafftówna nie
znała języka. Wahała się. Ale otrzymała nagranie z rolą i podjęła ryzyko.
Sztuka była prezentow ana ponad
miesiąc, choć takie przedsięwzięcia
kończą zwykle drogę sceniczną już
po dwu tygodniach.
Potem aktorka wyruszyła w trasę.
Brała udział w różnych koncertach.
Pewnego razu podczas występu w International Institute w San Francisco
na widowni znalazł się Amerykanin,
Arnold Seid ner... „I tak założyłam rodzinę" - pointuje to spotkanie pani
Barbara (pierwszy małżonek zginął
w wypadku). Ale szczęście trwało
krótko. Kilka miesięcy później mąż
umiera na zawał serca.
Nauka języka i praca wypełniają teraz bez reszty czas aktorki. Wśród
wielu artystycznych przygód jej życia
odnotować trzeba spotkanie ze studentami kończącymi wydział aktorski
na uniwersytecie w Los Angeles. Do
głównych ról w spektaklu dyplomowym angażuje się tam aktorów zawodowych. Widowisko łączyło muzykę,
pantomimę i zadania aktorskie. Publiczność stanowiła głównie młodzież

artystyczna.
Młody reżyser

filmowy zaintrygowa-

