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Nieporozumienia wyk.11:Jczone

"Nie jest to przyjemność duża/Cały dzień malować stróża
I I za taki marny zysk I Zgłębiać
taki głupi pysk"„. - twierdził
Witkacy, który należał do nie-

Krakowie. Gospodarzem wieczoru-w pękającej w szwach
.Starej Galerii przy ul. Starowiślnej - był dr Józef Opalski,
dyrektor artystyczny Europejlicznej ka.Sty twórców, nie zno- skiego Miesiąca Kultury. Reciszących najmniejszego artytal Beaty Fudalej zaspokajał
stycznego kompromisu. Otwar- najbardziej elitarne oczekiwacie przezeń w 1925 r. - .dla• nia gości Tygodnia Witkacego .
chleba, koteczku, dla chleba" Tekst .Regulaminu Firmy Por- .Firmy Portretowej »S. I. tretowej", inkrustowany wyimWitkiewicz«", w celu malowa- kami z innych utworów Witkania na zamówienie podobizn cego, efektowną klamrą słow
przypadkowych osobników, ną spinał błyskotliwe interprejawnie kłóciłoby się z kanonem tacje piosenek z muzyką Zbiwyznawanych przez artystę za- gniewa Raja (sześć utworów) i
sad. Ale i tym razem nie zawiódł Stanisława Radwana (dwa). Beartysty przyrodzony mu g_e- ata Fudalej śpiewała piosenki
niusz. Witkiewicz-syn sporzą- znane już w większości z wydził regulamin firmy, który sam
konań artystów .Piwnicy pod
w sobie jest dziełem sztuki, al- Baranami": Ewy Wnukowej bo i wielu sztuk, a zwłaszcza • Tarantula", .Kobra", .Nade
retorycznej .
mną zwisa", Anny Szałapak i
.Regulamin Firmy Portreto- Alicji Bienicewicz - .z głębiny
wej" precyzyjnie określał typy nocy niepojętej", .A taki miał
rysunków - od tych .zmierza- być przyjemny nastrój" i przez
j ących ku ładności", • wy liza- ich kompozytora Zbigniewa Ranych", którymi Witkacy .kon- ja - .Do przyjaciół gówniarzy".
sekwentnie "''Ymierzał policzek Wszystkie te piosenki w opraoperetkowej społeczności", po cowaniu i "")'konaniu Fudalej
całkiem fantazyjne, według
nabrały nowego oddechu i uznan'a autora przedstawiają- nie ujmując niczego piwniczzace modela w sposób najbardziej nym .wykonawcom adekwatny do jego osobowości. brzmiały świeżo i oryginalnie.
Jednocześnie
portretowany
Przy użyciu kompletu szmiprzyjmował do wiadomości wa-·
nek aktorskich "")'konawczyni
runki regulaminu i nie dyskuto- w krótkim czasie i z zadziwiawał. Wszelka dyskusja była bojącą maestrią przeobraziła się
wiem absolutnie niedopuszczal- w ... ŻY""Y witkacowski portret
na, a nieporozumienia - "")'- typu C. No, może D, jako że
kluczone! .z głupim człowie- szampana i wino serwowano
Idem nie warto gadać I Więc już po zakończeniu recitalu (a
różnica między typami C i D.
stulcie pyski i proszę siadać" µ trzymywał twórca .Firmy" .
obydwoma zbliżonymi do czyV Beata Fudalej to nazwisko, stej formy, polega właśnie na
które także jest już firmą . Ak- obecności lub nie c ,H.;QH w
torka - ukończyła krakowską organizmie portrecisty). W prePWST w 1989 r. - zagrała już cyzji, pasji, a jednocześnie dew Starym Teatrze kilka zna- zynwolturze prezentowania witczących ról, np .: Krzeminę w
kacowskiej osobowości na
.Zdzic.leniu obyczajów po- estradzie Beacie Fudalej nie
śmiertnych" Leśmiana w reżyprzeszkodziła nawet odmienserii W. Zawadzińskiego , Lizę w ność płci. Zdumiewała intuicja
.Braciach Karamazow" Dosto- - poparta. a jakże, solidnym
. jewskiego w reż. Krystiana Lu-· rzemiosłem - z jaką młoda ak,, py czy'- Skirłnę iw .;, Księżniczce' '"' ·tor ka' wykrE!óWała · ~ swojego" „.
._, Turandot" Gozziego w reż . Ru „- lo ·Witkacego. "Wseystkie uwagi .} .;
dolfa Zi oły . Jak dotąd radzi so- techniczne są wykluczone, jak
bie śpiewająco . W 1991 r. wy- również żądanie jakichkolwiek
śpiewała pierwszą nagrodę na
poprawek" - cytowała .ReguFestiwalu Piosenki Aktorskiej lamin Firmy Portretowej". Wławe Wrocławiu. W tym roku snego regulaminu autorka i wyprzyjerhała tam już jako gwiakonawczyni monodramu nie pozda, z własnym recitalem do siada, bo i po co? Wśród elity
tekstów Witkacego, zatytuło- witkacologów nie było nikogo,
wimym .Robota· bardziej szki- . kto by miał zamiar takie. uwacowa". Przedstawiła go także gi zgłaszać. Zażądali zif. to hiw czerwcu uczestnikom Euro- . su„ .• Do przyjaciół gówniarzy".
Janusz R. Kowalczyk
pejskl.ego Miesiąca Kult-µry w
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