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Mnóstwo wdzięku. finezyjne aktor
"t wo i wielka skala aktorskich mo-
7.liwośd„. Barbara Krafftówna gra 
role charakterystyczne i komiczne, 
potrafi być ś'vietn~ tragiczką i nie-

j ?.równaną alttorką kabarE'towa, a pio
SPnka kabaretowa ma w niej zn::iko
mita odtwórczynię. Nasi Cz:vtclnicy 
oamictają, jaltą furorę zrohil w Opo
lu, a · pot!"m w całym kraju śpiewany 

I
. przez nią przebój Maratonu KabarP
towego - „A poza tym nic na rhiał-

1 irach się nie dzieje", c7y piosenki z 
Kabaretu Starszvch Panów, 

Barhara Krafltówna uko{1czyła Stu
_rlio Dramatyc7ne Tvo G::tlla w Krako
wie. Jpj debiut filrnnwy - to „Spra
wa do załatwienia" (Hl53 r.). Grała 
ootPm w „Deszczowym lipcu", .,Popie
le i diamencie'', w filmach „Nikt -nie 
wo!a", „'Walet piko''-':V". „D1iś w nocy 
urnrze iniasto", „Złoto", „Jutro pre-

miera". Nawet z niewielkiego epi
zodu potrafiła zrobić majstersztyk do
brego aktorstwa. \Vreszcie przyszła 
wielka rola Barbary Krafftówny -
Felicja w „Jak być kochaną", gdzie 
jej partnerem był Zbigniew Cy
bulski. 

Od szerPgu lat aktorka związana 
jest z teatrami warszawskimi. Po
czątkowo gra.la w Teatrze Drama
tycznym, skąd pamiętamy ją m. in. 
z „Parad" Potockiego, pot!'m była w> 
zespole Teatru Narodowego, grają~ 
m. in. słynną rolę w „Kurce Wodnej" 
Witkacego. Obecnie wystepuje w 
Teatrze vVspólczesnym. Tu zagrała 
ostatnio w dwu głośnych przedstawie
niach: „Play Strindberg" w rf'Ż. An
drzeja Wajdy i w ,;Matce" Witkacego. 
Takie właśnie role - satvryczne i nie
samowite zarazem postacie - to jej 
żywioł aktorski. 

Niezwykle interesującym rozdzia -
łem clziałalności artystycznej Bar
bary Krafftówny jest telewizja, poza 
serią znakomitych perełek aktorstwa, 
które zaprezentowała nam niejed
nokrotnie w Kabarecie Starszych Pa
nów, to ostatnio wryła się w pa
mi('ć wszystl~ ich telewidzów w roli 
tytułowej bohatNki sztuki Duerenn
matta „Wizyta Starszej Pani". Była to 
znakomita, niezwykła i jakże intere
sująca Krafftówna ! 

Zdjede Barbary Krafft6wny za-
rtliC'szczamy na prośbę Agny P., Bo
lesława DruckiC"g"O, „Zagoruiłej w iel
bicielki", Jacka Widłakowskiego i 
Borysa Stockiego z Warszawy. Sła
,i.-omira Pic>t!dewicza, Mart y Zador
skiej z Gdyni, T. W. z Klimontowa, 
Wiesława Kiełbika z BiałP~ostoku 
i in. (claJ?) 
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W tej r ub ryce za mi e<=zcz amy 
wyłącznie na z a rr. ów ie n i e 
Czytelników - sylwetki zn anych 
postllci i zespołów ze świa ta ar ly 
s t~·cznel'o, spnrtowc,i:;o itp ., które 
ka ndydują pod kon ie c k ażce~o r o
ku do h onvrowej nci grocly - ?!o
teg::> lub srPhr nego Gwoźd7ia Se
zonu - p rz yznawanE'j w w y n ik u 
Plebiscytu Popularności. 
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