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Iwo Galla w Krakowie. Napracostępnie przez trzy lat.a
w
wała w teatrach Wybrzeża Gdyni i Sopocie. W roku 1949
do
przyjechała na jeden sezon
Łodzi, by występc,wać na scenie
Teatru im. Jaracza. Następnie
do rok.u 1~ grała w Teatrze
Polskim we Wrocławiu. Od tego czasu występuje na scenach
teatrów stołecznych: 1953-1955
w Teatrze Młodej Warszawy,
1955-1956 w Komedii, 1956-1963
w Teatrze Dramatycznym, 1963""'"'"1968 w Teatrze Narodowym,
1968-1969 w Syrenie, od roku
1969 w Teatrze Współczesnym i
Teatrze Nowym w Łodzi. Jest
aktorką wszechstronnie utalentowaną, która dobrze czuje się
zarówno w rolach tragicznych,
jak i komediowych. Ogromną
popularność przyniosły jej występy w telewizji, a zwłaszcza w
Kabarecie starszych Panów oraz główne role w wielu spektaklach Teatru TV ( .Wizyta
starszej pani", „żołnierz królowej Madagaskaru"). Krafftówna z więlkim powodzeniem wyjako piosenstępowała także
karka.
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w Warszawie. W roku 1946

W filmie <'l~biutowała w roku

1953 niew i tlką rolą w komedii
„Sprawa do załatwienia". Potem

w
grała jedną z głównych ról
filmie „Deszczowy lipiec" (1958).
w słynnym filmie Andrzeja Wajdy ,,Popiół i
chadiament" (1958). Pamiętn
rakterystyc"zną rolę zagr a w
Wys·tąipiła także

f'lm·i e Ka.z1mierza Kutza „Nikt
nie woła" (1960). Ogromny sukces odniosła główną rolą w filmie Wojciecha Hasa „Jak być
za któ rą okochaną" (1963),
trzymała nagrodę Golden Gate
Award na festiwalu w San
Francisco. Barbara ·Kraf!.tówna
wystąpiła w wielu filmach polskich i zagranicznych. Przy.p omnijmy jej najważniejsze role
filmowe: Iza w „Dziś w nocy
umrze miuło" (1961), suflerka
Flapcia w „Jutro premiera"
barma•n ka w „Złocie"
(1962),
(1962), Michaśka w ,,Ich dzień
powszedni" (1963), ba r manka w
„Upale" (1964), C~milla w „Rę
kopisie znalezionym w Sa.ragossie" (1963) , :FIOrentyna w „Don
Gabrielu" (1966), Mar ta w „Cierpkich głogach" (1966). Jadwiga w
„Szyfrach" (1966), Ma1ame Micha ud w ,,Przygodzie z piosenMakowiecka
ką" (1969), ciotka
w serialu telewizyjnym ,,Pr.z ygody pana Michała" (1969), Piot rowska w „Kłopotliwym goś
ciu" (1971 - na · zdjęciu). Grała
też główną rolę w filmie produkcji _ NRD „Ocalona" . (1975).
pr zedSylwetkę tej aktorki
stawiamy :1a zamówienie Jolanty Gawryś z Ostrowca Swięto
krzyskiego. Przypominamy, ż
listy do naszej r ubryki nale ·
na kopercie opa·t r zyć dopiski
„Na życzenie".

