Zajrzyjmy za
kulisy TV
~.!STRADA LITERACKA l"KZEDSTA·
WIA „KORESPONDENCJĘ CHOPINA".
WYBOR
I INTERPRETACJA IRENA
EICHLEROWNA.
RElYSERUJE ADAM
HANUSZKIEWICZ„. - t•
rapowledi
aplkera
telewlryjnego uslysrymy
•
plerwuy dzień 6wiqtec:zny, 2S grudnia
o godz. 18.30.
„Korespondencja Chopina" - le tyl·
ko 1ed•n i wielu programów apecjal
ni• przygotowanych na sw••ta. Chcieli·
łmy pol<azać C.ytelnikom jak powitał
ten program. Od kilkunastu dni jut
nagra ny I czeka1qcy na awq p,.,,.ie"I w telewizJI. Irena Eichlerówna, wiei·
ka aktorka sceny polskiej od lat tywl
o lbrzymi pietyzm dla Fryderyka Chopina I jego muiykl. Mała kto wie,

zna ona na

pomi•ć

prawie

11le ~li• 11110/0 łwlqt. Cola klfkudzl•
sl•cloosobowo obsługa ośrodka emisji
dyturnl spikerzy, technicy, lnspektorz)
programu, dzlennlkarie przygatowujqcy
dzienniki, kamerzyicl I Inni muszq pra
c:owot podczas fwlqt. Na ua,ścle
ma w tych dniach bezpośrednich
tran1ml1JI z wielkich Imprez, odpoay·
wat wl•c b•da ialogl woiów transml·
syjnych. Chot kto wie, <zv któryi 1
oirodków ni• Hchc• pokaiać nam w
wlec:rornyM dzienniku
łwlqteczny111

„,.

11-1kl, W. Kowalskl, A. Seweryn, K.
Kowalewski I J. Kociniak.
e Na świ41ta tradycyjnie telewizja
przygotowuje widowiska oparte na da·
wnych pleśniach obrzędowych, pastoralkach I zwyczajach ludowych. Mamy
w tym tygodniu dwie takie pozycje. We
wtorek 24 grudnia o godz. 20.00
spektakl „HEJ KOLĘDA DESKA" c:iyll
„NOWA PASTORAŁKA" rełyseruje Ewo
Bonocka, a wystQplQ w nim m. In. po·
pulom• Hspoly mlodzleiowe „No to

*•

całe

clwo

tomy llstow Choolna. Od dlutszega cza·
au czyta je w Polskim Radio. Opra·
cowala t<1 korespandencl• aktc>rsko J
wielokrotnie

wy1t4powała

ze słowem

Chopina no licznych estradach krajowych I w Towanystwle Chopinowskim.
Wybór przer niq dokonany, który pad·
czos $wiqt usłynymy, dotyczy okresu w
tyciu Chopina, kiedy to w 1829 roku,
1łowny już
w Wornawje uczeft profesora Elsnera udaje 1141 do Wiednia,
gdzie odniesie pierwsze sukcesy zagro~

nicine. W rok pófnleJ rozpocznie dru·
11<1 podrót, & której już nigdy nie wróci
do kroju. I pisze tak w łwlqteczny
dzień 26 grudnia 1830 roku, a wl•c jut
po wybuchu Powstania Listopadowego :
„Jechać do Parvtał Wróclćł Sied'zleł
tutajf Zabić sl19f(„.) Gram, płacz•·
- czytam, patrzę, imlel• •I•, Id• apoc!.
gasz• łwl- I inlcle 1111
row1ze.••"

•I• -

Te

iłowa

Chopina, Jego lftty

1

let

Irena Slcbterllwna w l!!1tradsl• Literackiej

1829, JO, 31, notatki I listy do Fryde,.,.

ka przedstawi nam Irena Eichlerówno.
Moze być - rada sobie ktoł pytonie 1
wielka aktorka zna no paml•t cal<1
prawie korespondencj• Chopina, o w
łwlqtecznej audycj• cryta, &amlollł NCY·
towot. Ireno Elchler6wno UWGło t. erfjeś listy, a zwlasrcza
koreapondencjo
Chopina, • którym artystka Jeat • ..,...
cjonalnle I aktorsko tak mocno od lot
zwlqiana, te mówi o Fryderyku, Jak o
kin-i bllsklm I osoblfcle l•l U\an.,..,
nie pawlnny byt recytowane. Moino Je
tylko czytat - powiada - I te 1 ,..Jwlękazym szacunkiem.
W spektaklu „KorespondeM!<I O..
,ina", 1lowom komporytora to_,..,.
szyć b•drie lego muzyko odtwerzona a
najlepszych
nagra!\ naszych
piani·
1t6w.
EN program felt ed d o - la·
rejestrowany, podobnie jok wl..kszość śwlqteeznych pozycji. Ale
po to byśmy mogił prrer ponad 15 Cl&
dzln oglqdać program telewftyJ"" •
clqgu pterwueqo dnia łwlqtecr,,.„e f
ponad 13 godzin w drugi dziel\ iwlqt
tylko w Warszawie około 1M es6b

T
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"Korespondencja Chopina"
Fot. RYSZARD ROŻYCKI

t....,,,„
edłwlłłMtle ,,.,, ...
ru,
Jednyo11 1 1ocpodorzy
łwlq·
tecznego .,.dal• popularny aplker JAN
SUZIN. Nie plerwaze to Jut 6wl•ta 1p..d1one przez niego w ciasnym atudlo
splkerakl111, Jak iwykle, przy łwlerko
wych ,110/qzkach, przed . toppwledzlll
swiqt•c:znego prógrarl.lu zloty Oli nam
6wlqtec:rne tycanlo.„
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leaa• ldlke ał6w ,.. temat
niektórych progrom6w przygotowo11ych na łwl•to·
• W a-rtek U grudni. • to4s.
t•.U zobaczymy komedl" ALEXSAN·
OllA FltEDllY „DO%YWOCE", zallao
nq obok „Slub6w panieńskich", „Zemsty" I „l"„no Jowlalskle110" do noJ·
wl•kuych tlzleł Fredry. Słynnego llc:hwlorżo latk" grall w t•I komedii noj·
wvbltnl•J•I aktony ••n polaklch. Tym
róHm w tel roll zoboc:iymy Jac:łco
Wouczerowlcza, kt6ry )•st takt•
••r•m spektaklu. W przedstawieniu wy.
llC1Plq równlełl IC. ludzki, J, Kobu·

~

Swi ta w

••h

oo" t „Allbobkl", Hanna lochMOn.
Barbara Młynarska, Damian Oaml•ckl
I Mai::I•) Daml•ckl. W łrod• 25 grudnia o godz, 12.00 zobaczymy reglonaln• widowisko wg tekstów EMILA ZE·
OAotOWICZA „SZOPKA BESKIDZKA"
w wykonaniu HIPolu pleinl I tańca r
Giiowa koło %ywaa.
• Wr1111cle rwróc!my uwag• no ,...,.
gotowane przH telewlzj• na łwl•to
dwa portrety filmowe. W .......
U
b111. e godz. 16.40 •oboc:iymy, zreoll&owony prru
Grzegona Dubowskiego
film „WtAOYSł.AW HASIOll" pałwl.
c:ony twórczoicl I tyciu tego znanego
rakopla/11kiego rzefblarza. W awarlek
2' b111. • godz. U.15 film „GRA KON·
STANTY KULKA", w którym zobaczymy
nasrego mlodlljlO skrzypka, wykonuJq·
c•go 111:Wory Bacha, Wieniawskiego,
Szymonowaklego I Bartoka w pl19kneJ
scenerii starego Gdańska. RełyHrem
filmu le1t Francluek Fucha.
(Bard•lej 11czeg6łowy repertuar telewfzjl liClmłeszczamy nlłej),
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telewiz.ii~

