
Teatrze na Wyspie, w Szkole Podchorążych, J, Pałacu Lazienkowskim. 
Przed laty proponowałem to telewizji. Nie doszło wówczas do reallza· 
cji. Zdecydowałem się więc wystawić „Noc Listopadową" w Starym 
Teatrze w Krakowie. Obecnie, w tej samej obsadzie, z tą samą. muzyką. 
Zygmunta Koniecznego (b. ważny element przedstawienia - przyp, 
red.), tylko w plenerze, przygotowałem spektakl dla Teatru TV. 

W „Nocy" grają: Jan Nowicki, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Zofia 
Jaroszewska, Jerzy Stuhr, Barbara Bosak i in. (Poniedziałek, 3.IV, godz. 
20.30 pr. I). 

Na zdjęciach: Teresa Budzisz-Krzyżanowska - Joanna, Jan Nowicki 
- Wielki Książę Konstanty; oraz przed Szkolą Podchorążych- podcho-

rą.:~i~~~.4}~. Y~Jc__I; n31_ r~y Stuhr. 
.• ~'ll"r-v-'"ri-~ :!__ -~V v Fot. Z. Januszewski 

Eichlerówna 
TEATRZE Komedii td 
wydarzenie najwyższej 
rangi: gra Irena Eichle· 
równa. Wystąpi ona w 
sztuce Eduardo de Filippo 

pt. „Filomena l\larturano". Zna
komita aktorka gra oczywiście 
rolę tytułową. Warto może przy- • 
pomnieć, że utwór ten napisał 
de Filippo w r. 1947. Polscy wi· 
dzowie mieli okazję poznać te
go pisarza, aktora, reżysera, gdy 
ze swoją trupą bawił w naszym 
kra ju. Napisał ok. 50 sztuk teat
ralnych i próbował swych sił 
także jako reżyser filmowy, m. 
in. realizując „Filomenę" z 
Sophią Loren I Marcello Ma
strolanim. W spektaklu telewizji 
polskiej, obok Eichlerówny, wy
stąpią: Igor Smiałowski, Jan 
Englert, Karol Strasburger, Mi
rosław Konarowski, Zdzisław 
Tobiasz, Andrzej Bogucki. Reży· 
seria Krystyny Sznerr. Warto to 
zobaczyć. (Niedziela, 2.IV. godz. 

.21.40 pr. I). 
'"'- Na zdjęciu Irena Eichlerów

na jako Filomena. 
Fot. CAF 

w Teatrze Wspomnień 

B 
ARDZO stare dzieje. Spektakl sprzed wielu, wi~u lat: „Zakręt" 

· Tankreda Dorsta, w reż. Erwina Axera. Autor fo dramatopisarz 
z RFN należący przed laty do tzw. grupy awangardy. Krytycy do· 
szuki~all się w jego utworach pewnych filiacji z Beckettem I Io
nesco, a nawet z Kafką. Oczy\Vlście jest to tylko pokrewieństwo, 

a nie naśladownictwo. W „Zakręcie" można dostrzec cechy teatru ab
surdu. 

Dobrze się stało że telewizja powtarza swoje stare i dobre realizacje. 
Daje to widzowi ~ogląd na rangę polskiego teatru telewizji, który od lat 
wypracował sobie przodujące miejsce w świecie. 

W spektaklu „Zakrętu" grają: Tadeusz Fijewski, Jan Kob1;1sz~wskl 
oraz nieżyjący już Tadeusz Surowa. Niestety, nie zachowało się zadne 

I zdjęcie z tego przedstawienia. (Sobota, l.IV. godz. 20.30 pr. 11). 

~~'''~''''""''~~''''''~~''''''~~~""' 

~<:.;:>;:> l~JeaysKrecJe pomr 
zycznych „Ravel, jego P 
czasy" - kolejny progr 
Janusza Ekierta. Na mal 
zobaczymy m. in. Chevalie 
guett, Sarę Bernhardt i 
sa, Caruzę, Renoira i Mo 
i paryskie kabarety sprz 
Poza tym wszystko o Ra 

NI EDZIE 
2 KWIETNIA 

PROGRAM I 

8.10 Nowoczesność w do 
dzie e 8.35 Wiadomości s 
ABC (kolor) e 8.55 Progr 

9.00 Dla młodych widz 
nek oraz film Lassie pr 
pt. "Opiekunowie" (kolor 
Antena - informacje o 
TP (kolor) 

10.45 U zarania dziejów 
ku przeszłości" . - I odc 
ściowego serialu dok. pr 
Kim byliśmy, skąd wzięli 
kie ciąży na nas dziedzic 
resujący podobno film, d 
wiele Informacji, a najwi 
zapytania. Reż. C. A. Pine 
illici (kolor). 

11.45 Dziennik (kolor) 
nicze rozmowy (kolor) 

12.30 Muzyka na zamku. 
mie wystąpią: Capella B 
pod dyrekcją Włodzimier 
skiego, Zespół baletowy T 
kiego <kolor) 

13.00 Poranek w lesie 
film prod. fińskiej (kolor) 

13.25 Kalejdoskop z Lil 
piosenkarką bułgarską (ko 
Kalendarz przyrodniczy 
rza Puchalskiego - Kwie 
Klub Sześciu Kontynentó 
ziora Atitlan do Ziemi O 

15.10 Losowanie Dużeg 
15.25 Studio Sport - Tre 
dokumentalny ukazujący 
Kazimierza Górskiego (ko 

15.55 Marsz na tyły - k 
mowa prod. USA, reż. 
Marshal, wyk.: Glean Fo 
Stevens, Melvyn Douglas 

17.30 Studio otwartych d 
18.30 Studio Sport <kolo 

Wieczorynka (kolor). 
19.30 Wieczór z Dzienni 

lor). 
20.30 Bajka dla Dorosły< 
20.40 Noce i Dnie odc. \ 

lość". Film TP, reż. - Je 
W rolach gł. - Jadwiga 
Jerzy Bińczycki (kolor). 

21.40 Teatr Komedii. Ed 
Filipi)o - Filomena Mari 
reż. - Krystyna Sznerr, v 
Eichlerówna, Igor Smiałol 
sław Tobiasz, Jan Engle 
Strasburger i inni. 

22.30 Studio Sport <kolo1 
Muzyka przed północą -
mie utwór Wolfganga Arna, 
zarta „Eine kleine Nachh 
wykonaniu 0:-kiestry „WI 
harmoniker" pod dyr. Ka 
(kolor). 


