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ressem"·;przy pól cz•rnej

Z

Krafftówna
Barbara
,

ONIA z rzędeni temu, kto spot- okre.s sztuk Witkacego, komedii dell
ka w Wars:z.awie Barbarę Kraff- arte. Tak rozumiem swój zawód: jana ulicy, cey kq wieczne cudowne doświadczenie
tównę. ot tak,
war.sztatowe.
choćby zastanie w domu wykrę
- Szuka ieh Pani coraz ez~ściej ooci ws zy numer telefonu znakomitej aktorki. P~zla właśnie do te- za 1cen1i, ehoć6y n.a estradzie.
- Tak, z piosenką właściwie 1i4
lewizji., wyjechała do Lodzi, kr~ci
film - oto jedyne wieści. „Expres- nie rozstaję. Zresztą trafiały mi .si~
sowi" udało się j~dnak spotkać pa- na ogół szc-zę 'liwe zdarzenia w tej .
dziedzinie.
nią Barbarę i zaprosić na pól czar- Kabaret Starszych Panów•.•
nej
- O, tak. z prawd1iwym sentymen•
- Rok cały nie było Pani w teate dawne programy. Taktern
trze. Gdzie Panią gndy artystyczne że i oglądam
dlatego, że nie narodził si.ę do dził
wiatry?
autor, który by t n styl subtelnego
- Istotnie miałam przerw~ na mo- dowcipu, smacznej muzyki potrafił konjej macierzystej scPn:ie, we Współ- ty nuować. StaliśmY. się 1acv ś doslow-

K

nlej:si, \V dźw1ęk1t.ch , '!<! tekstach. Gdzie
ta finezja? Dl~czego ostał nam się jedynie repertuar festiwalowy, a brak
właśnie tego, p.rzez~aczonego na scencs
kameralną? Nie wiem. ~p\ewam więc to,
co wyniosłam od Starszych Panów, czego nauczyła mnie ,,Egida' . Może trochę 11obit1 a muzom„ zobaczymy. Chce
jako ,,Wieczorny
~i ę
właśnie ~jawie
goś ć" w telewizyjnym programie z piosenkami.

- - A eo poza tym!
Kilka „dmbiazgów' 1• Utyczam
bohater ..!e d"iC('ięcego serialu w
kreskówce „Semafora" realizowanej
w Lodzi. Czytam nowy kryminał J.
Chmielewskiej dla radia. Kończę w
TV spektakl złożo1iy z francuskich
jednoaktówek, w którym gram razem
ze Sta ·1isławem Mikulskim.
- I znowu wyruszam do Lodzi,
gdzie w teatrze Kazimierza Dejmka
w nowej gztuce · Mrożka
próbuję
„Garbus". Przepra-izam, tak się zagadałam - a właśnie m ·1szę pędzit
do teatru.„
-

głosu

cze!nym. Zdawt:llo mi

eię,

o naiwno-

~

ten sposób ze
wszystkkh pozateatralnych zobowią
zań, umów, obietnic. Tymczasem do
choć to pełnia lata dziś jeszcze ni e pakuję walizek na urlop. Jeśli
ści! ,

że wybrnę

to pod.ręczny
już żem „na delegacJę".
- Dokąd?

neseser t baga.

- Ostatnio spfldziłam mase czasu na
filmowym planie. Dla telewizji NRD reStainke ekranizował nowel~
żyser Ch
K. Davida „Ta, która przeżyła". Dałam
się skusić propozycji zagrania etównej
roli w tym dramacie psychologicznym.
w którym lata wojny splatają sie z
dniem dzisiejszym.
- Bohaterem filmu Jest literat, który chce naptuć . powieść o tragicznym
wojennym epizodzie:, o śmierci dwóch
działaczy niemieckiego podziemia i polskich partyzantów, razem walczących.
z tego grona żyje do dzjś w Polsce
kobieta, któr~ gram. Pisarz odnajduje
Jł\ 1 razem poszukuj._ śladów okrutnych
czasów wołny. za jej spraw~ wizja
ksił\żki zmienia się ~asad11iczo. Fakty,
zdarzenia naświetlane po latach, pytania o granice człowi eczeństwa , moraloto w ogólności temat
ności, postaw filmu.

- Jaki będz.łe efekt mojego debiutu za granicą? Nie wiem. Nigdy nie
potrafię interesować .się roll\ minioną.

- Cą ło maczy, łe nie wraca. Pani we wspomnieniach do 1wolch ról,
sukcesów ezy mote potknięć? Nie klasyfikuje, nie ocenia?
- Moźe t.o dziwne, ale nie. Często
spotykam się z podobnymi pytaniami
o ulubioną rolę, tę z przeszłości czy
tę z marzeń. Nie umiem odpowiedzieć
nic ponad to, te tyję chwilą, dniem

dzisiejszym. Sama sobie wydaję 1ię
nie najlepszym materiałem do tego
typu analiz. Nie przeszłam przez tzw.
role obowiązkowe dla kariery aktorek: heroiny, panie sławne. Nie takiej zresztą satysfakC'ji ooukiwałam
w teatrze. Z k.atdego etap mego 1cenieznego tycia 'J)OZGStaj mi zawsze
na teraz,
jakiś bagaź doświadc
b:ył dla mn.ie
na jutro. Wielk~ nk

