
l_! 
„GLOB" 

SPÓLDZIELNIA PRACY 

laubcw~ 
~V 

04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednocz 
tel. 13 42 34 tel./fax 1 

TRYBUNA 
00-835 WARSZAWA 

ul. Mied::}ana 11 
z dn. 

I 

w~ 

20 21 07-96 
Nr 

169 

CZŁOWIEK 
Z EKRANU 

BARBARA KRAFFfÓWNA 
1 

karierę 
sceniczną zrobiła niemal natychmiast po 

debiucie,_ który_ miał miejsce w Teatrze 

Wybrzeże. Wcześniej ukończyła · reno

mowane Studio Dramatyczne Ivo Galla. 

Nic więc dziwnego, że nalychmiast po 

pierwszych występach, . ściągnięto ją, 

w 1953 roku, do Warszawy. Tu występo
wała kolejno w . Teatrach: Dramatycz

·nym, N?rodowym, Polskim a . w końcu, 

po krótkim pobyde w „Syrenie".1 trafiła 
do Teatru Współczesnego, z którym 

czuła się najbardz_iej zwią'.?ana. ··-. -: 
Krafftówna znana. jest ._ , przede 

wszystkim z -ekrańu. Grała w ,takich fil- _ 
mach i serialach j~k: „Jak być kochaną" 

(nagroda Golden Gate na festiwalu 

w San Francisco), ~,kh dzień powsze

dni", -„Popiół i diament", „Rękopis 

znaleziony w Saragossie", „Upał", 

„Szyfry'', „Czterej pancerni i pies". 

W teatrze Krafftówna grałam. in. w: 
„Paradach", „Skizie", „Garbusie", 

„Kurce wodnej", „Iwonie, księżniczce 

Burgunda". Krytycy wyróżniają jej 
grę w. „Play Strindberg" i „Machecie'~ 

Ionesco. Nie stroniła od kabaretu stając 

się filarem legen~a~nego Kąb_aretu 

Starszych Panów. 
Ponad dziesięć lat temu aktorka wy

jechała do USA i nie ~róciła do Polski. 

Przypisy:wano _temu pJdłoże politycz-

, ne. Prawd.a była z~ś taka, że Krafftów

nie, zaproponowano · grę w „Matce" 

Witkacegq. '.fam wyszła za mąż i pozo-

_ stała. · $mierć ipęża spo~9qow~ta,_ że 
aktorka ,na kilka l_at zawiesiła działal

ność sceniczną. Obecnie mieszk~ w Los · 

Angeles i występuje na tamtejszych ' 

scenach. Często przyjmuje zaprpszenia 

na występy vy _Polscę. -
Prywatnie Barbara J<rafftó:wna Jupi 

bioenergoterapię, choć, jak przyznaje, 

brakuje jej czasu by się w tym kierun-
_ ku ·dokształcić. Ma~zy Ó. pracy detek

tywa i własnym warsztacie stolar

skim, co jednak uważa jedynie za ~fe
rę marzeń. W niedzielę w TVP

1 
2 · 

o 15.30 zobaczymy ją . właśnie w roli 
detek_tywa łV „Szczęsciu na telefon", 

w odcinku p~. „I ty zostariiesz wam
pirem". We wtorek, w Polsacie, 

O 20.05 aktorka pojawi się W · filmie 

„Jak być kochaną". 


