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Bodo wśród gwiazd - poznaj sekrety przedwojennego kabaretu
____________________________
autor:
Chcesz poznać tajemnice przedwojennego kabaretu? Kto tworzył popularne szlagiery, kto rozśmieszał
publikę? W książce "Bodo wśród gwiazd" Anny Mieszkowskiej poznasz kulisy rewiowego życia Polski
lat 30-tych.

Eugeniusz Bodo był wzorem przedwojennej elegancji, szarmanckiego dżentelmena. W 1928 roku
ogłoszono go „królem mody”, w 1933 od czytelników tygodnika „Kino” otrzymał tytuł „króla polskiego
ekranu”.
Był też pionierem reklamy. Jego nazwisko firmowało nuty, polisy ubezpieczeniowe, garnitury Old
England, krawaty Chojnackiego, kapelusze Młodkowskiego, buty Kielmana, czekoladki Wedla, pastę
do zębów, a od wiosny 1939 roku kawiarnię Café Bodo przy Pierackiego 17 w Warszawie (obecnie
Foksal). Dzisiaj pewnie nazwano by go celebrytą, a wtedy, jako ulubieniec publiczności, cieszył się
szacunkiem także wśród kolegów artystów.
To o nich jest ta książka. „Zależy mi na utrwaleniu pamięci o tamtych latach, tamtych ludziach. Niech
przemówią zostawione przez nich dokumenty i listy, scenariusze programów artystycznych i radiowych
audycji literackich. Niech przypomną bohaterów tamtych lat ich fotografie, recenzje z występów,
artykuły prasowe. Nic w sztuce nie jest tak krótkotrwałe jak teatr, a w teatrze – piosenka”, pisze Anna
Mieszkowska.
Te lata, jak powiedział Fryderyk Járosy, „to był szczyt kabaretu literackiego i drugiego z
talentami i w takiej atmosferze – nie było wtedy w całej Europie!”.

takimi

Te wielkie talenty przedstawione w książce to Eugeniusz Bodo, Fryderyk Járosy, Hanka Ordonówna,
Stefcia Górska, Zofia Terné, Maria Modzelewska, Konrad Tom i Zula Pogorzelska, Feliks Konarski i
Nina Oleńska, Alfred Schütz, Renata Bogdańska-Anders, Gwidon Borucki, Wojciech Wojtecki, Wiktor
Budzyński, Stanisław Ruszała i Loda Halama, a także wszechobecni Marian Hemar, Julian Tuwim,
Andrzej Włast i Henryk Wars.
Od kilkunastu lat obserwujemy rosnące zainteresowanie historią kabaretu okresu międzywojennego.
Na temat teatrów rewiowych ukazują się publikacje naukowe i popularne. Także liczne biografie
artystów w nich występujących. Wydawane są płyty z dawnymi piosenkami, w oryginalnych i
współczesnych wykonaniach. Powstają filmy dokumentalne i fabularne, a nawet serial… Jakby chciano
nadrobić długi czas milczenia o tym, co było ważnego i ciekawego w naszej kulturze rozrywkowej
przed wybuchem drugiej wojny światowej.
Bohaterów tamtych lat przypominają fotografie, recenzje z występów, artykuły prasowe, plakaty, ale też
listy, dokumenty.
Wydawnictwo: MARGINESY.
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Do kupienia na stronie wydawcy.
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