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TEATR ~A WOLI I PREMIERA SPEKTAKLU "OCZY BRIGITTE BARDOT" I 80. URODZINY
BARBARY KRAFFTÓWNY

Tea tr

wewnętrznej

drogi

Oczy Brigitte Bardo~ dramat
Remigiusza Grzeli, rei Maciej
Kowalewski, wyk. .Barbara
Krafftówna, Marian Kociniak,
Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22,
bilety: 25 - 50 zł, rezerwacje:
tel.022 632 24 78, premiera:
piątek (5.12), godz. 19, spektakle: sobota (6.12), godz 19,
niedziela (7.12), godz. 18,
wtorek (9.12) - środa (10.12),
godz.12

Barbara Krafftówna powróciła na polskie sceny w wielkim

stylu. Patrząc na nią, aż trudno
uwierzyć, że ma już 80 lat.
Swoje urodziny świętuje w Teatrze Na Woli.
Kiedy Barbara Krafftówna odbierała wtymrokuFe liksa Warszawskiego za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w „PeerGyncie ",zaprosiła wszystkich obecnych
na swoje urodziny. Będzie je
świętować premierą „Oczu
Brigitte Bardot".
Sztukę napisaną specjalnie
dla niej przez Remigiusza
Grzelę reżyseruje Maciej Kowalewski.
Kto widział ją raz, nie zapomni nigdy. Filigranowa sylwetka, niezwykłe oczy i ten głos,
którym wyśpiewała wiele
pięknych piosenek w Kabarecie Starszych Panów. „W czasie deszczu dzieci się nudzą"
czy „Zakochałam się w czwartek niechcący". Za ich urok
pokochali ją widzowie całej
Polski.
Zaczynała wTeatrze Wybrzeże w Gdańsku, potem

Barbarze Krafftównie towarzyszy na scenie Marian Kociniak
pracowała w zespole Teatru
Jaracza w Lodzi i teatrach
warszawskic h, m.in. Dramatycznym, Narodowym,
Współczesnymi Syrenie.
W latach 80. wyjechała
do USA.
A od 2006 roku mamy
do czynienia w zasadzie z festiwalem Barbary Krafftówny
na polskich scenach. Najpierw na 60-lecie pracy artystycznej Józef Opalski wyre-

żyserował monodram „Błękif

ny diabeł", o ostatnich dniach
Marleny Dietrich. Potem zaskoczyła wszystkich, pojawiając się w Teatrze Dramatycznym w „Peer Gyncie" Pawła
Miśkiewicza jako matka niesfornego ibsenowskieg o bohatera.
- Spotkanie z tą aktorką to
jak spełnienie marzeń z dzieciństwa - mówił przed premierą reżyser, którego aktor-

ka zainspirowała również
do przygotowąnia inscenizacji „Alicji w Krainie Czarów".
Premiera „Alicji" odbyła się
w trakcie pierwszej edycji festiwalu Warszawa Centralna,
a Barbara Krafftówna rewelaCyjnie odnalazła się w surrealistycznym świecie Lewisa
Carrolla.
Zamówienie na sztukę
na urodziny aktorka złożyła
u Remigiusza Grzeli już

/

w trakcie poprzedniej pracy
przy „Błękitnym diable". Sama się chwali, że ma dobrego
czuja i nosa do tego autora
-:- zaproponowała mu współ
pracę po wysłuchaniu wywiadu radiowego, jakiego udzielił.
- To będzie teatr drogi - zapowiadają oboje - o niezwykłej podróży, nie tylko realnej,
ale przede wszystkim tej
wgłąb siebie.
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