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TEATR DRAMATYCZNY I 65-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ BARBARY KRAFFTOW.NY 

Maraton 
z jubilatką 

Tydzień z Barbarą Krafftówną, 
Teatr Dramatyczny, pl. Defilad 1, 
bilety na pojedyncze wydarzenia: 
35 - 70 zł, bilet łączony na dwa 
spektakle i koncert: 100 zł, 
rezerwacje: tel. 22 656 68 44, 
sobota (14.05) - niedziela (22.05) 

Przez cały tydzień wTeatrze 
Dramatycznym Barbara Kraf
ftówna świętować będzie jubi
leusz pracy artystycznej. 
W tym.roku mija 65 lat odmo
mentu, gdy zadebiutowała na 
scenie Teatru Wybrzeże 
w spektaklu „Mickiewiczow
skie ballady". Ale o byciu ar
tystką myślała od dziecka. 

- Zaczynałam w moim wła
snym teatrze wyobraźni 
- wspominała w wywiadzie dla 
„Rz". - Ponieważ miałam do 
dyspozycji szafę mamy, prze
istaczałam się zazwyczaj w oso
bę dorosłą. Zakładałam na sie
bie jakieś halki, falbany, ele
menty sukien balowych, poja-

wiały się pióro, kapelusz. Po
mysły teatralne bywały odważ
ne. Na przykład tańczyłam na 
parapecie weneckiego okna, 
zakładając się z koleżankami, 
ilu widzów stanie na ulicy na 
ten widok 

Aktorstwa uczyła się w czasie 
okupacji w konspiracyjnym 
Studiu Dramatu prowadzonym 
przez Iwona Galla, które po 
wojnie przeniosło się do Stare
go Teatru w Krakowie. 

Ma w dorobku dziesiątki ról 
Jubileusz obchodzić będzie 
w stołecznym Dramatycznym, 
ale jej zawodowa droga wiodła 
przez różne sceny. Na początku 
związana była z Teatrem Wy
brzeże. Potem występowała 
wł.odzi (1949 -1950), we Wro
cławiu (1950 .-1953)i w Warsza
wie, m.in. w Narodowym, Syre
nie, Współczesnym oraz Dra
matycznym. 

W tym tygodniu Barbarę 
Krafftównęzobaczyćmożna 
będzie w spektaklu ,,Alicja" (so
bota, niedziela, godz. 19.30), 

a wprzyszływeekend w przed
stawieniu „Peer Gynt. Szkice 
z dramatu Henryka Ibsena" 
(21- 22.05,godz.19). 
Najważniejszym punktem 

obchodów będzie jednak uro
czysty koncert (czwartek, 18.05, 
godz.19) z jubilatką wroligłów
ntj. Krafftówna przypomni, że 
jest jedną z największych 
gwiazd polskiego kabaretu. Za-

śpiewa piosenki autorstwa m.in 
Gałczyńskiego, Kreczmara, Ko
fty, Osieckiej, Pietrz&iZem
batego. Zabrzmią przeboje Ka
baretu Starszych Panów, gdzie 
z mocą śpiewała „Przeklnę cię" 
i rozbrajająco wyznawała „Za
kochałam się w czwartek nie
chcący". Aktorce akompanio
wać będą Michał SalamoniJa-
nusz Sent -JulźaRzemek 


