Beata Fudalej brawurowo zagrała rolę Puka w ,.Śnie nocy letniej"

Dobry duch,
złośliwy elf
Rozmowa z aktorką Beatą
Fudalej, odtwórczynią
roli Puka w inscenizacji
„Snu nocy letniej" Jerzego
Grzegorzewskiego
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istnieje możliwość pewnego rodzp.ju tej imcenizacji „Snu nocy letniej"?
improwizacji, ale on jest też szalenie Puk łączy wszystkie sceny, manipuluje
wymagający ijeżeli nasza gra wyszłaby
tym światem. To sympatyczny drań.
poza zakresloną przez niego granicę, to Chcę, żeby miał trochę z dziecka,
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suje znakomitą muzyką Stanisława
Radwana, scenografią Grzegorzewskiego i Barbary Hanickiej wprowadza
w baśniowy świat.
W sennym żywiole znakomicie
00,najdują się aktorzy. Nie ma tu lepszych i gorszych ról. Są tylko tacy, którzy zachwycają. Beata Fudalej to urodzony Puk. Szelmowski grymas twarzy połączony z komicznymi gestami,
harcami sprawia, że elf od początku
staje się jedną z ważniejszych postaci
tej inscenizacji. Fudalej celuje w scenicznych żartach, uwija się po scenie,
skacze o tyczce... Ale nikogo nie przyć
miewa Aktorzy są elementami znakomicie zestrojonego ze sobą utworu. Przedstawienie Grzegorzewskiego
zostaje w pamięci jako pasmo sugestywnych, niezwykle pięknych, mistrzowsko zaaranżowanych obrazów.
MAGDA CYrowSICA

• Teatr Narodowy „Sen nocy letniej"
Sukspira. Reżyseria i scenografia Jerzy
Grzegoruwski.. "Yst: Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat, Igor Prze·
grodzki, Beata Fudalej.
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