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Krafftównajako Dietrich 
„ W Teatrze Narodowym w ponle- ~ 

dzlalek swój Jubileusz 60-lecla pracy ~ ... ., 
artystycznej obchodzić będzie Bar- ~ ~--~ ~ b:. 

bara Krafft6wna. ~ 
Felicjazfilmu„Jakbyćkochaną",Ho- ~ 
norata z serialu „Czterej pancerni ~ 
ipies",debiutowrua20listopada1946r. ~ 
w „Homerze i Orchidei" Gajcego na ~ 
scenie Teatru w Gdyni w miejscu, 
w którym obecnie znajduje się scena 
Teatru Muzycznego. W Warszawie 
grała w teatrach, m.in. w: Komedii, 
Dramatycznym, we Współczesnym 
i właśnie w Teatrze Narodowym. Ostat
nim spektaklem, w którym występo
wała w Warszawie, był w 1982 r. „Ko
riolan"wreżyserii KrzysztofaKelma 
wTeatrzeDramatycznym. W1983ro
ku wyjechała do USA 

Na swój jubileusz Barbara Kraff
tówna pokaże „Bł.ękitnego diabła" 
- monodram, który specjalnie na tę 
okazję napisał Remigiusz Grzela Sztu
ka opowiada o ostatnich latach Mar-
leny Dietrich, kobiety osamotnionej, 

Dla Ga.zety 

Remigiusz 
Grzela 
autor monodramu 

„ Panią Barbarę 
Kraffi.ównę znałem 
oczywiście jako ak
torkę, uwielbiałem 
piosenki z Kabaretu Starszych Pa
nówijej rolęwfilmie,,Jakbyćkocha
ną ",ale nie znaliśmy się osobiście. 
Kiedy pani Barbara zadzwoniła do 
mniezpropozycjąnapisaniaczegoś 

specjalnie najejjubileusz, pomyśla
łem,że towyzwanie,któ~niemoż
nasięniepodjąć.Aleteżjednoznaj

trudniejszych zadań zawodowych. 
Odpoczątkubyłodlamniejasne,że 

powinienem napisać sztukę, która 
pokaże emploi pani Barbary. Wie
działem, że w tej sztuce powinna być 
komiczna i przejmująca, że nie po
winno też zabraknąć groteski i pio
senki. PaniBarbara,którajestaktor-

chorej, która postanowiła, że świat nigdy 
nie zobaczyjej słabej. Reżyseria-Józef 
Opalski, Barbara Kraffiówna, konsul
tacja muzyczna - Janusz Sent. Począ
tek O godz.19. O DOW 

ką nieprzewidywalną, pozwoliła mi na 
wszystko. Zanosiłemjej tekst po kilka 
stron, potem pisałem dalej, rozmawia
liśmy, ale zauważyłem, że pani Barbara 
zaczyna się z tym tekstem zrastać, że nie 
pozwala mi skreślać ani zmieniać. Sta
wała się tą postacią na moich oczach. 
Jest perfekcjonistką aż do bólu, co za
uważyłem w czasie próby, w której bra
łem udział. Pytała reżysera Józefa Opal
skiego o najdrobniejsze niuanse, nazy
wając je „niuansikami niuansików". 
Nie będę ukrywał, że moją ulubioną 
scenąjest scena erotyczna. Bałem się 
pokazać tę scenę pani Barbarze, ale 
okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. 
Pani Barbaranie chciała grać Marleny 
Dietrich, kiedy proponowałemjej ten 
temat. Myślę, że przekonał ją tekst, a tak
że pomysł na zmierzenie się z tą holly
woodzką legendą. Nie wyjawię pomy
słu, bo tow tej sztuce moment zaskocze
nia. Zaskoc~enia, które pokazuje boles
ną prawdę. Zycie Marleny Dietrich, ży
cie Barbary Krafll.ówny, granice, które 
się zacierają. o 


