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zat11tułowan11

1kromnie - „Robota bardzie; sz~icowa" •p~ktakz oraz majqce miej1ce po 3ego zakończeniu „Zblazowane &potkanie towa• rz11skie WSZ'l/Stkiego i wszustktch z w11jątkiem kokain11"
zaprosiła ostatnto do
Teatru STU BEATA FUDALEJ.
Kanwą śpiewanego monodramu 1tał się
dość niekonwencjonaln11 jak prz11stalo na wielkiego ekscentryka - regulami n
założonej w 1925 roku przez W i tkacego
„Firm11 portretowej". Ten oryginaln11 „dokument" precyzując11 zakres uslug portretoW11ch świadczonych dla ludności oraz
inne teksty śp iewane do muzyki ZBIGNIEW A RAJA i STANISŁAWA RADWAN A zlożył11 się na zgrabną i atrakcyjną
całość. Songi ze słowami Witkacego oraz
t11leż
bł11skotliwe, co karkolomne
pod
względem
d11kcjt filozoficzno-estetyczne
dywagacje autora „Szewców" Beata Fu- .
dole; intCTPTetowała z nonszalancki m
wdrfękiam, którego nie przemogła nawet
awaria sprzętu nagłośniającego. Jednoczeni• za pomocą teatralnych szminek aktork4 preze-ntowała na prZ'l/kładzie wła
sne; twarzy rodzaje oferowanych przez
firmf portretów od „ulizanego" tln:>u A
poprzez bardziej demoniczne at po zupeł
nie zdeformowane
wizerunki oznaczane
kolejnymi
Uterami alfabetu. Na scenie
STU moglilm11 rozkoszować afę atmosferą Cz11stej Blagi. Do t11ch, kt6rz11 nie potrafili lię w niej odnoleźć 1 adresowana była przewrotnie sformułowano przez Witkacego m11śl, łt „Każdy ma prawo tworzyć b11lc co i być z tego zadowolon11m,
b11leby nie bt1ł w 11»e; prac11 1zczer11m t
znalazł kogol, kto rótcmit; kłamliwie bę
dm to podziwiał". Podcza• 1Pektaklu po-
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wstał11

w Tóżnvm .topniu zdeformotoane
portret11 aktorki, . które widzowie
mogli
następni• zakupi4 podczcu aukcji.
ohaterka wieczoru w 1991 Tokv w11ipiewała główną narodę na
wrocławskim Featiwalu Piosenki
Aktorskie;, lecz - jak szczerze w11znała nie potrofiłab1/ okrdUć, czym właściwi•
jest aktorskie jpiewanie. Głównym punktem drugie; części programu bt1ła więc
próba empir11cznego
wykazania Tó.łnic
między operowym śpiewem a produkcjami aktorskimi. Patetyczna aria Cauaradossi ego z „Toski" w wykonaniu młodego
tenora z Gdańska wprowadziła widzów
w nastrój wielkiej opery, następnie zaś
Marta Stebnicka oraz duet Beata Fudalej i Paweł Miśkiewicz bardziej odegrali
niż odśpiewali swoje partie. Zdaniem Beaty Fudalej określenie „aktorka śpiewa
jąca" jest bezsensowne, gdvż umiejętno
ści wokalne należą po prostu 'do zawodu.
Każda reguła posiada jednak wvjątki. Na
zakończenie wieczoru złożona z „aktorów
n~dpiewającvch" delegacja Starego Teatru
w sklodzie Ewa Kolasińska i Jerzv Biń
czycki swq próbą ~prezentawania · się od
strony wokalnej doprowadziła ,,Ubliczność
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partv na ciek4wvm pomy§le i
sprawnie w11kanany progr!Jm aktorki Starego Teatru
krakowska
publiczność miala jui: okazję oglądać podczas E-uropejskiego
Miesiąca
"Kulturv,
niebawem zaś rejestrowany z udziałem
pubUczno§ci pTomoc11int1 spektakl
będq
mogli obe;rzeć telewidzowie 1.1:1 cale; Pol-
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