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Z
ewnętrznym wyznacznikiem wartości aktora jest jero popularnoi~ 
w filmie, radio i telewizji. Ale nie zawsze pokrywa si~ ona z aute'll· 
tyc;:nymi osiągnięciami artystycznymi we włas.uym teatrze, często 
oddalonym od stolicy. Z drugiej strony teatry tzw. pro ncji nie 
dają aktorom możliwości popularyzowania własnej sztuki w środ-

kach masowego przeka71u. Dlatcgc.. bardzo wysoko ocenić należy realizowany 
od pięciu lat przez telcwizjQ krakowską program „Twarze teatru", pre
zentujący mniej znanych publiczności aktorów pozawarszawskich. Autor 
cyklu, Krzysztof Miklaszewski, niestrudzony w pomysłach oraz wyszuki· 
waniu talentów aktorskich, lansuje wybitne indywidualności teatru lat 
70. W pa:ździerniku br. (22 X g1.1dz. 22.30 pr. II) odbc:dzie si~ 50 emisja pro· 
.rramu. 

Pierwsza „Twarz teatru", poświęcona Annie Polony z Krakowa, emito
'\\-an.a została w styczniu l9i4. Od początku celem programu był0 v.rielo
stronne pokazanie artysty i człowieka: poprzez jego wybitne kreacje, gło
sy krytyków, reżyserów I kolegów oraz r ozmowy studyjne z prowadzącym 
program. Miklaszewski w rozmowach prowokował aktorów do głośnego 
myślenia o własnej pracy, włączając do dialogu głos widza i krytyki, im
prowizował publiczną polemikę z artystą. Aktorstwo pokazywał jako cię:i:kll 

pracę, usiłującą dotrzeć do myśli i wrażliwości człowieka. Niemalże w każ
dym programie aktor odpowiada na drażliwe często pytania, występuje w 
roli obrońcy ; sc:dz•cgo uprawianej sztuki. Taka formuła decyduje, że są to 
widowi3ka o dużej ck-;pn$ji i wcwnc;tnuej dramaturgii. 

W cyklu przc<lst<iwionych zost.alo 37 aktorów, repl'czentujących 11 katró\9', 
od Krakowa po Kalisz. 13 razy program był powtarzany, najczęściej pc>'l'l'ta.
rzano sylwetkę WoJciecha Pszoniaka (3 razy). Swe biografie artysty=~ 
przedstawili więc na małym ekranie m. 1n.: Anna Lutosławska, Jerzy Trela, 
Ig11 Mayer. Henryk Bista, Jerzy Stuhr, Halina Winiarska, Wanda Neumann, 
E 1wa Mirows a i ~tanlsła ' :!\·Iirl1alsk! . sn. program poświ~ony jest aktorce 
Te.łfrU W:;' bror,~żc w Gdań:i.k.u, H'łlini e Slojewski~j. 

W cia;;u pl riu lat „Twarze teatru" mocno wrosly w śwfadom•:.ść kultu
rową polskich telewidzów, 0561na koncepcja cyklu, postępującą d05konałość, 
wręcz perfekcja kolejnych programów jest niewątpliwą zasługą Krzysztofa 
l\<liklaszewskiego. 
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