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Barbarą Krafftówną, aktorką

Jest Pani stale w Polsce
pamiętana i kochana „.

swoje smutki , swoje kłopoty, swoje
problemy. Dlaczego ci ludzie mają być
obciążeni jeszcze mną? Zły humor zos-

Dlatego chce mi się żyć i chce mi się
grać . Moja publiczność zawsze była
podzielona. Dla jednych byłam Honoratą z „Czterech pancernych „.", inni

tawiam w dor:nu.
To - być może - też sprawa wrodzonej
umiejętności kontaktu . Jestem kontaktową

kojarzą

aktorką

Panów",

mnie z „Kabaretem Starszych
bądź z filmowym nurtem „Jak

i kontaktowym

człowiekiem.

Właśnie święci

Pani jubileusz
60-lecia pracy scenicznej.
Przypomnijmy - debiutowała Pani„.

być kochaną".

miałam 18 lat. To była sztuka Tadeusza Gajcego „Homer i orchidea"
w Teatrze „Wybrzeże " - wtedy w Gdyni.
Gdańsk w tym czasie to było sprzątanie
gruzów, budowanie wszystkiego od początku , powstawanie ze zgliszcz wojennych. Przed teatrem zasadzę drzewko

Gdy

właściwie wyniosłam

być

kochaną "

z domu.

Byłam

nauczona, że będąc z ludźmi muszę być
po prostu naturalnym, uśmiechniętym ,
życzliwym człowiekiem . Każdy ma

12

przygotować program muzyczny. Propozycja napłynęła z Nowego Jorku .
Byłby to spektakl dla Polonii .

Ciągle między Ameryką

i Warszawą?

Pani spod jego skrzydeł,
z krakowskiego Studia Iwo Galla„.

częściej,

Iwo Gall

tego „jak

cja tego, co nazwałabym moim życiem
w sztuce. Ten monodram to moje dziecko, moja ciąża , mój własny płód kontrolowany czujnym i delikatnym okiem
reżysera , Żuka Opalskiego. Pragnę też

W Ameryce jestem gościem .
Tutaj - w Polsce, zawsze jestem

był

dłużej,

intensywniej.

rozmawia/a : Justyna Hofman - Wiśniewska

moim Mistrzem, niezwykłym
wielką osobowością ar-

pedagogiem i
tystyczną. To

Tajemnicę

tego, co ważne dla ludzi młodych . Sława ,
pozycja, młodość , zdrowie, pieniądze ,
przemijanie, walka „ . Cała konstruk-

imienia Iwo Galla.
Wyszła

I wieloma wybitnymi kreacjami
teatralnymi, np. w „Paradach"
Potockiego przeistaczała się Pani
aż sześciokrotnie w różne postaci,
występami estradowymi , płytami,
bo przecież Pani też śpiewa. Ale
poproszę o receptę na to, jak być
·
kochaną?

O czym opowiada monodram?
Autorem tekstu jest człowiek młody,
ale już znany - Remigiusz Grzela. Mam
wewnętrzną potrzebę zbliżenia się do

był człowiek

o wielkiej
kulturze, wdzięku , charmie. Nie wiedząc kto to jest, a widząc go na ulicy,
zwracało się na niego uwagę , jak na kogoś wyjątkowego . Miał w sobie to „ coś ",
co przykuwa

uwagę.

Jubileuszowe przedstawienie
to pierwszy Pani monodram?
Z dużym zainteresowaniem oglądam
monodramy w wykonaniu innych aktorów. Mnie monodram jakby zawstydza.
Na co dzień nazywam to onanizmem
artystycznym. No i przyszła kryska
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