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Aktorka Barbara Krafftówna (811.) 
- moja prawdziwa historia życia 

T
a wlelka gwia
zda kina i te
atru grała wy
śmienicie na

wet po angielsku, mi-
mo :.te Języka nie zna
ła. Barbara Krafftówna 
(81 I.) opowiada nam, 
:.te nie Jest gwiazdą, ale 
aktorką świadomą I„. 

o rzeczach, których na 
pewno nie zrobi. 

Wyjechałam do Stanów, by za
grać w „Matce" Witkacego. 
Nie znałam języka, a mimo to 
zagrałam i to w teatrze. Jak te
go dokonałam? Ciężko praco
wałam, ale tak naprawdę cięż
ko, opanowałam rolę fonetycz
nie. Ze Stanów miałam wrócić 
po pół roku, ale nie wróciłam. 
Wyszłam ponownie za mąż 
za Arnolda Seidnera, dyrekto
ra międzynarodowego insty
tutu z San Francisco. Mieli
śmy z mężem tyle planów, ży
ciowych i artystycznych, ale 
niestety mąż po pół roku 
zmarł. Jego przyjaciele za
opiekowali się mną, jakby 
znali mnie od zawsze. 

Myślałam, że taka do
broć zdarza się tylko w li
teraturze. Przyjęłam 

amerykańskie obywa
telstwo. Była to potrze
ba mojego ducha, żeby 
w jakiś sposób zama
nifestować swoje 

dla 

kraju i ludzi, których tam po
znałam. 

Od 1993rokuprzyjeżdżałam 
do Polski, by grać. Tylko 4-5 zi
mowych miesięcy spędzałam 
w Ameryce. 

Dwa lata temu obchodzi
łam 60-lecie pracy artystycz
nej. Zagrałam w monodramie 
Remigiusza Grzeli (321.) „Błę
kitny diabeł" o ostatnich la
tach życia Marleny Dietrich. 
Długo broniłam się przed mo
nodramem, ale uświadomi
łam sobie, że to jedyna forma 
przypieczętowania tego, co się 
nazywa się jubileuszem. 
Skąd we mnie tyle energii? 
Potrafię stymulować ener

gię, nauczył mnie tego Iwo 

-2006 r. Pani Barbara 
obchodzi 60-lecie 
pracy artystycznej 

Gall, ikona teatru. Kiedy wie
czorem gram, wszystkie inne 
sprawy tego dnia schodzą 
na bok. Jestem miłośniczką 
jogi, przez pięć lat pobiera
łam lekcje, teraz codziennie 
ćwiczę w domu. Przeskoczy
łam dwie siekerki, czyli dwie 
siódemki, · przeskoczyłam 
bałwanka, zaraZ przeskoczę 
dwa (czyli dwie „8" - red). 
Odkąd skończyłam osiem
dziesiątkę, odmawiam gra
nia babć. Mogę zagrać Char
lie Chaplina albo bożą krów
kę, ale nie 
babcię! -llilvrnł 


