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, ulubionym, udało mi się w ostatnim 
dniu wyświetlania chwycić komedię . 
muzyczną „Boy Friend"; Nie miała 
ona w Krak owie powodzenia, szła 
bodaj tylko przez tydzień. · Można 
zrozumiec, na czym polegała u nas 
kasowa klęska tego filmu, gdy we
źmie się pod uwagę fakt, że gwa
rantem sukcesu •, każdej komedi i i 
każdego dramatu · fiLmowego jest 
wygrany „plebis<:yt" wśród młodzie
ty. Siła komediowa „Boya Frienda" 
tK:wi w subtelnym, a nawet i eru
dycyjnym operowaniu pastiszem. 
Młodzież nie lubi pastiszu i, w do
datku, jak może pamiętać dawne i 

?pielkie ·rewie rodem z HoLlywood? 
Jakże tu śmiać się z parodii , skoro 

"f.• i ·~~·~0 W5~r 
.· "·,o: ' ztś dajm'y sobie spokój ' z 
'··· ; .: . ' · klimatem, · topografią 
: -> ,:·., spacerami ...,- 1 'pr,zedstaw_-

• .. . 1. . my autora, o ktorym ni-

. komu z nas nie wolno ni
gdy zapominać:· Aleksandra Fredrę . 
,,M'ęża i · żori'ę'' . oglądałem bodajże 
:c.w.>flT.t.y~~_i:...._w_ż.yciu...i~z-na.iw.ięk~ 
·szą - ~a!ysfakcją. Rzecz demonstruje 

'· krtz.kOwski: · Teatr Kameralny. Reży
:lerka , :.__.. ·wańda · Laskowska - od
inaeza-jąca stę :ńie tylk<J inteligencją, 

·~ ią.ze . i :_faktem, nie wprowadzila do 
··akcji' 'Zadnych narzucających się ule
" Pszcń ·. dla · „dobra odbioru", nie u

· rozmaiciła tekstu Z,nakomiteiJo pisa
.;.ża ·· fodrtym· szczególnym dziwac
twem. · Wie1.ka jej za to chwała! Pe
wne unpwi)cześnienie interpretacji 
·w tej ·krakowskiej edycfi · dzieła po
lega ,na ': przyspieszeniu · tempa dia
. Logu óraz na ladriyĆh wstawkach wo-
-kalnych. Aktorzy z tej próby galo
pu· -,~ają egzamin jeśli nie . na . piąt
ke · '· .·, 113 każdym ·razie · na'_ tró1kę ·z 

. pt . 

N a:mmiej w całym przedstawieniu 
podoqały mi się dekoracje . Pochwa
liłbym stroje pań, ale nie mógłbym 
przyznać nagrody kostiumom mę
skim. Elwirę grała z wielkim u:dzię
kiem . Teresa' Budzisz-Krzyżanowska 
'.1\.1sz.elkie pikanterie roli Justyny .wy
dobylq_ , bezbł.ędnie Ewa Ciepiela. 
Skoro już"jesteśm11 przy pojęciµ bez
blę,dności, to na pewno w roli Wa
cława i w roli Alfreda, czyli w pra
cy Panów Lubaszenki i .Radziwiło
wicza skrupulatny krytyk znalazłby 
błędy;. ja na szczęście nie jestem 
krytykiem, wif:c tylko oba tę na
zwiska jako "kronikaiz z szacunT-Ćiem 
odnotowuj<?. ·· Zdarzy się pewnie w 
przyszłości okazja, że o artystach 
tych napiszę szerzej i lepiej. 

Swietna to sztuka, z taką finezją 
zro·biońa/z · °'i'aką" 'lekkością! Słucha
jąc zapomina się, że o grzechu cu
dŻ.olóstwa można mówić inaczej, 
męcząc umy~l i wyobraźnię. A jed
ti;ctk-::można.: ~ótód.v cźas 'ja'k'i:ś ' po · sa;.; 
tysf akcjach, które przeżyłem w tea
trze, zapragnąłem satysfdkcji kino
wy.eh Wybtałe'łll:.„sję „za.Jem. da .-;,\Vol
neśei" na _-amęrv~ąTI,s·~d mm „.Klute'. '.~ 
Tak, .· i' 1D -tym scenariuszu ·c·uazołó-

stwo jest bohaterem, ale rzecz dzie
je się . w m ocno zaawansowanym 
wieku dwudziesturn, w wielkim mi~
ście, wśród ins.tytucji i u.rządzeń kon
trolujących ·. Każdy ludzki zamiar, 
gest, zapisujądych na taś'mie 7nagne
tofo11owej każdę słowo. Owszem; i 
w teL sztuce "rest e?:.os dominu3.ic1J, 
ale -b-ez aowcipu;--z-Wfr>~złym 
koszmarnym. , Warto film zdbaCZtJĆ, 
warto zastanowić się też nad epoką, 
tQ której powoli, lecz nieubłaganie 
ginie prawo człowieka do jakiejkol- · 
wiek intymności, do jakichkolwiek 
prawdziwie 'lplasnych myśli nawet. 
· Po ponurym "' doświadczeniu z fil

mem „Klute" szukałem _dłu·go w pro
gramie kinowjjm jakiejś, niechby 
i głupiej, komedii, byle bez psydio-. 
analizy i aparatów · podsłuchowych. 
Znalazłem. Kinoteatr „Wanda", ty
tuł „Kap'rysy ·Marii". Choć tytuł pra
wie z Musseta, i chocia? treść pra
wie romantyczna, pomysł i sens ak
cji wywodzą s'ię z· Rene Claira. Przy
pominacie sobie „Upiora na sprze
da:t"? W tamtej komedii przenoszo
no z Europy do Ameryki zamek, tu
taj, w „Kaprysach Marii'', transpo:r
tuje się z Francji do ·Stanów Zjed

. noczonych cale miasteczko, wraz z 
nieliczną, cb prawda, ludnością. U
prowadza się, rzecz oczywista, rów-
nież piękną Marię. Wszystko na . 
próżno. Właśnie Maria, ów cudowny 
kwiat francuskiej prowincji, nie 
przyjmuje się w · Nowym Jorku. Mia
steczko , wraca do Europy. A odbywa 

- nie zna się wzoru? Tak więc film 
'zdecydowanie nie dla młodzieży. Dla 
nas. Dla nas, to. znaczy dla tych, któ
rzy-swą.-."nło4<{.~~-żyU w kinach 
fascynując się „Błęt<:itną - par acitA
„Cariocq", no i zaiste niezrównaną 
techniką Freda Astaire'a. Miałem 
w.ięc w kinie „Apollo" w minionym 
tygodniu, w sali prawie pustej, dzię
ki Kenowi Russellowi nie tylko wie
czór przyjemny, ale ·i obfitujący we 
wspbmnienia. Naturalnie, parody
styczność utworu nie jest jego jedy
ną•. cechą; film ma charakter wielo
warstwow·y · i zasługa główna. reży
sera Kena Russella polega na tym, 
że owej wielowarstwowej całości u
miG.ł nadać rytm . i· kształt własny. 

N a koniec kilka zdań o wystawie 
malarstwa Ireny Popiołek. Wystawę 
tę można obejrzeć w piwnicach Mu
z.e,um przy ulicy Szpitalnej. Obrazów 
jest niewiele, · ale wszystkie su ge
stywne i pełne treści. Treść jakby 
autobi:ografi'czna: własna wrażliwość 
w ciągłym ryzykownym kontakcie z 
życiem. Także artystyczny warsztat 
nie zapożyczony. Kolory, akcję i 
atmosferę doskonale uwierzytelnia
jący. Jakiż pyszny 6w fiolet „Po
ranka". 

się ten wspaniałomyślny powrót ~ z Wystawa Ireny Popiołek mieści 
·tej racj i , · że · młod'y Amerykanin jest się w Muzeum Teatralnym, chodaż 
nie tylko milionerem, ·aie i czlowie- - o iLe mi wiadomo - artystk-a nie 
kiem wielkiego ducha„ Ani trochę - ' miała jeszcze kem.taktu ze sceną. A 
małostkowości w tym stuprócento- właściwie dlaczego? Przecież 1 świe
wym mężczyźnie. I pr.oszę sobie-~wy- „.: tnie swą wyobraźnią mogłaby tea
obrazić, ten tak sympatycznie ' mÓ- <.; trawi służyć. ·Czy zauważyliście, jak 
wiący o mfodych i bardzo bogatych monotonny jest nasz krakowski afisz 
Amerykanach film został przez pe- teatralny? Ciągle te. same nazwiska 
wną część francuskiej kr,ytyki fil- reźyserów i scenografów. Miesiąc pó 
mowej potraktowany jako objaw miesiącu żadnej zmiany, zupełny 
francuskie90 szowinizmu. Bąrdzo za- brak konfrontacji. Czemu t.o? Ano 
ba·wne. Idźcie koniecznie na tę, mo- między innymi chyba, i dlatego, że 
że nie na'j~wietniejszą, . ale . .wesolą jak od .kilku lat pilnie odwiedzam 

, komedię, a '' nd pewłto ' 'w raz ze' mńą wśzystkie ekspozycje plastyczne, tak 
zaświadczycie, że w artystycznych w czasie tych odwiedzin nigdy żad-
. zamierzeni ach i odruchach scenarzy- nego „miarodajnego" człowieka tea
sty Danieia Bd.ąlrtńfJef.l!, jak i reży- . tru nie widzicilem. 
sera Philippe' ci de ~roki nie ma-· ani ~ '" ~ , , -
ei~nici ·nac3·ini:aii'Zmil: ,,. r-r· • .· .·- · s '.'.fE-'F A N 

· •••••e••••••~•••.••••••R•1u•••••••••;•••••••••••••••li•••••-••··--·--··•••••• ~ ••••~:-: ..... ~·~· ~·~~'··~ ~......,,.~--------~ 


