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aiktyiwny ud!zial fW zebranlacll „$c)lld!l!I'lno$c1", lkitóra iw teatrze jeGt 01"Pniza10j11&:
h.a,labardinlików ii .talk llJilmi .&terowała. · rieby IWyirzuci~ d~ i1 d~
Po.tern ios kami jej ipatr* na t\ogorywanle Narodaw„, pmrtyta pożar i U- ·
kiwi<lację teiatru. Chyiba irok ~ w zimie ·~łam ~na ał·ltY·;
wYISIZła iz klw-laci.almi, edzie lwpila &O~ iróżę. Po ipob!czku ~ jej łzy. O
tym mógł ibyt ·t en prosroim, gdy.by' kitoś iru.szyl głową. ·
·
'

Stełtain Szlacht;yoz c'hdiał chyba zrobi~ dobry uczynek dla poli.t~ i Kościol.a ,
im-ceni 1'1Jj ąc ..N·~eac> rz Ma?.arettu" Kury'keyb, popełnił jednak i rzech
śmierteln ie inu.dine. Pan JC11JUs jest
'Pl'ZYkł.adem lkonfl.ilk:łlu mi«lz.v ireli,glit i .poil.t)iką. ale •n.ai ten temat są
l~ <tek&fyt. Wsblio laliiodza Thtohnera· nie może zas tąpić .p rzedstawi.e-

wobec teat1ru„ bo lb)'to to przed&tawl.eni e

dobrym
aik wrat

nta i myślę, że blącłz dobrodzi~ mby.t hajnle użycz.a ostatnio sWiojej osoby do
podpierania niE!Udanydl re~„ Red. Wo1idki tyirn razem •by ł na. swoim
nii<ejscu.

27 ma.rea byt 'Dodem Teatru, łGkllry deet Z811rOŻJ011Y'. bo o jego ~ie decydudą
t:eraz l'Udzie, kltórzy przeliczają wszya11ar:> na pimiądze. a :Ludzie . teatru nie
~li się jeszcze llczyt. Spod:l4ewałem się rz teJ okallljl jakiegoś programu,
a w llllim IZłot.eJ myftt w ~i.e: ' „umiem Uczyć, 'lim na alelbie". Ale zenębleini
redaktorzy TV, sami zagrożeni 25-procentową redukcją, odfajkowali temat
wispornnien.lem o =narłej akltlorce lll'enle EiC!hlerowniei. To już ł::Mka polska speeyfilka., że doceniamy zmarłych, .b\lctQjemy im ikiapl~r d: 1egendę; 1mnadym to
już nie pomoże, a ledwie żywym tym bardziej. 10 lat bylem z Ireną Eichlerówną w Teatr.ze NModowym i
ipie stawiała oo.a wtedy prawie nogi· na scen ic,
jak zresztą przez ostaJtnle :?O lat. Koch:ała swoje gwi'azdorstw.o i n ie chciała gę
konfrontow.ać z dzisiejsZ}"Itl .teatirem, 1
k .t6ry jest :zespołowy d n ie chce być taki ,
jak w latach 30.
.ł,jk;h ~I} wspomin ała , że kiedy~ ludrzle talentu szanowali s i ę ww jemn!e
i nie c4\r~amobni , .aktorzy inie chiorowa11. Tak i teraiz by1wa. ale n ie moi;la
tego s prawdzić l rena Eichler6Wllla , ·bo sarna s i ę o dsuwala. W 1980 ro ku 'bra ł a

: zentów tej rµbryki przy okazji .serialu „Dynastia". Zdumlewiajłace, te poza '
scecą to .eałkllem normalni iluchle. · GkWma artYedta p. .h abella olloiC2IODa
mleómi stwanąła &Y1f11118tycmne 'tV!l"Uelile I . . , _ bJłMn tw:łbae~t .
wystllS)y, doc>6kl się nie dowMillzlabim. ~ nieclMmo eespcll z
em '
konceriaw.ał w ·ftlllhaizmolllł. Jeaas Marla - .JiQl'DYiililMn - • jak Cllll- aa
' sze IWYIPłoszą ~ IMOiańa? · ·

•w-

.'

'Za to na bardzo trudny I drażliwy temat "Marca '88" telewizja ~wiedzia
ła dobrre .zrobionym ·ltJl'ogramem pt.: •.iDltacze&<> nie fWt'ócę". ~lano
owae.ię w Sa.li K<Xnire.wwe·J, w czasie i>rzemówleni-a Gomułk,i~ który rzl@luwając sfę, i:ns.truował żydów, ż.e pc>W·bnni• wyijeehać. Spokojne są dziś wypow!iedzi emi~antów. ale jest w nich z.ad.Ta. P.roeram 'kiończ>·ło pytanie, czy
dzieci Dajczgewanda mówią po polsku i jego
po co? ". Też nie znajduję argumentów.

spłószona odpowied ź :

,,Skłóco.nycli z tyciem" o&l'clałam d~ chłodno.. ~ kroebo, ,ldedJ teatr ;"
udaje kino, moim 'lldalnlem deklaracje teatralne były !l.Ub:yt ~ Maia-.
I~ sobie dopiero powledzltt, te oto oglądam poiepumie Clarka Gable i Maryilin Mon·roe. uby · eię wzrUl&Zyć . Ona zres;1t4 by ła •bard1Jo dobra. Właścm e
zagrała Sam;\ :s1ebie, tę ' jakąś zdu miew s ~ą niewi.Jti>osć obłec2olul w gneazne •
efa.ło. Panowii e wy.padli blado. Uporc; y•wie nas\j\11ało mi się ~ie 1Z film.em Dom.a.lti;lta „Zygfryd'' iwduig .p1-ozy twankiewicZ10w.!lkie,i. Dt;biw:ant po- "'
bił Ameryk anóW na głowę . Ten aż ~ty n.a.strój, t e role. Nowidti pn:_eb!ł
Gable'a, a· :PaklUJlinis dor6wn)'Wala M aryil in Monroe . W lk.ońcu ;lemli uma~. że
temat fi!lmu lto ona i . samcy„ rw „Skłócony dh z życiem" n ie było za gras.z
seksuaH:mnu. n.ad: tf!lllmem -D iomallka .unosił s ię z~h spel'JDY'. Oiaawe, C'O
tera.z robi' Diomalilk. Może ~e.rt IW'łaśclcie-lem szlkJaml? ,
, ·

„Nie! A

·

I

MICHAL SOKOL..'l'ICKI. studeilt prawa UW:
Czw&rtkowy w ieczór s tarano s ię nam urozma icić na .ró:iine sposoby. Naj·
pierw sensacja z myszką - Herkules Poirot nieśmiertelnej Agaty Christie.
Kolejllly raz nieco śmi eszny Belg 1pokrzytC>Vłał plany niecnym ea.oójcom. NaiAA'IIlY', ni1ozym nie zaskaku1 ąey mm ...;... ani sł.rzelaniny, ani rozbijanych w ~
ścl.gU, samochodów, Tak 1różme to od tego. co ~e gości :w t$lewliQl pod
szyldem ,J}Q'yminał", co nie miaczy·, że gorsze.
1
Lecz w 1P<»"ównani-u z „btteripelacja.ml' ' było -to poryiwajl\Ce d~pa&JorwdflCe
widowisko. Tylek4'oć ()bsmarowaaiy program, jeszcze iraz połlwier<hił . .swój
kiepski poziom: lll'Udny ·był aż do bó1u. To uM·zuit .pod' adresem s{iiera.jącyc.h
si ę stron nie osób prowadzących. Lecz i oni nie są bez winy. Znó\V chaos ·
I nieumiejętność sprawnego poprowadzenia programu. Rumba tak.te była sia·
ba. ·ale braw.u za pomysł.
·
·

'

~ '

Tęi;knlę za polśkfm filmem, który znlknął ~ ekranu telewizyjnego. Do kl·
chodzę rzadko, bo boję się dostać ~ Iłowę puaU.
butelką
po piwie, a
ueszotą itarn" ~yświatlają 'tylko !Umy amerykańskie. rl.&wsze da M>llam. Me

na

ja:ko J>Olski- wi'd:z ~ cl1yba prawo ocze'kl!wać. ie ~ n..i• IQl)OIWW o bln. co ,;.
.to 7oarelestruie !kamerą ~ej iQb ~. ilt·* b' <Jdądam ,
zły polski film, wściekam slę, ale nie wyłączam telewlmre, bo zawsze coś dla
siebie znajdę. Np. •Ma.rek Bargiełowski :w mam,ym ·seinaJU stiwwzy makomi·tą
kreację, albo W iesław Michnikowski u śmi echnie się do mnie tak, że się wzruszę do szpiku kości. Przez lata kanrułam się polskim filmem, teraz po.JWolutku
się :tu dzieje. że ~toś

„

„ umier_a m z gtodu.

i\11\RIA NUROWSKA, pisarka:
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W ·ze sz ł ą n i e d zi elę . Wrocł aw przedstaW'fł na anteni-e .,dwójki" „ Tercet egzotyczny'', czyli upiora kultury masowej, jak to trafnie określił jeden z rec:en-
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