Tydzisń

na

małym

ekranie

A co .dla dorosłych'}
.·1 '

fełłełonłe !'GdCI•
p11tanlc: „A eo dl• dzi•·
cl 'f Konsek!Oelłłłłl• Wł•c, lllW"
r>clda nam Zcsjql! alę obecnie do·
rOelyml. Otó.t dorolll mcsjq od
dłuU.sego C.lelalł apec,ff.lne „Dobranoc" d'4 .tel>!e. Wu11•c11 :r
e11tuzje1zme.m powltaU wprowcidzenWI cle> programu -,Wlec:or•
n•ao r.ta.kau". Rzecz tdM!c Ul'
t11m, te poziom t11ch . kró~lell.
Cl\ldl/Cll.1elc przedatawla nlłjedno
k.;otnle wl•łf' do .t11czema, a pomektóre •!ormUłatvanf4 łludzq
wręcz .tartobllwe 1dmlłch11. Oli
l~ll

J)OJ!rtednłm

1

prz11kładu:

prz11&tojnego

ncs

ł'krcinl•

wkltłmV

mlodzltl'lea,

lc!6r11

tD_ ~•wn11m momencie„. W11no•ł
JIC!Pl•ln lczlcę ;r, nltdopar.Jcantł. Spł
.cer
lnformuJe :
„On
WJtlłDsł
popłelnlczlt• ale wrdelt"
Uapokojenl, U nic me oron
szczdclu młodej par11
o!>HP•
wujemy co tel dalej d.tejt at•
na. •kr•nlt. Po kłUll& · arroat11c1'
ćunc:renlacla

•Plktr

ZC11Dladaml(I~

dramat11.ro-wat! elellaw11c1' arr:rei116
uczestników GlAdl/Cjl, 01ranlcz„
no at• do tell rela.cjl, do Uustra•
cjl fUmowej ł ko-mentarza. Pl•
izemy o t11m programie dłC1tll•
go takte, .te .181t to corciz cze•
lclej i:iowtar:r:ajqcu alę 1chemat
pub!lcyst11czno-reportażow11' programów telew1z11Jn11ch. Byl on
mote Cłekaw11 I nowatorakl
w
plerw1Z11ch lcitach
dzlalalnoJcl
Tetewlzjl, 11!1 w te.1 chwili mam11
jut prawo ao-maoa~ ,,, totm 1nn11ch I barddeJ pom111low11ch.
.Dla mlo4-z11ch dorolł11ch prze4
atawlCI 1woj1 aud11c11 Kł~ MIO•
d.ddow11 „Proton''·
Olltatnlo
Jedna.le jeat o-n na og61 t11ik11
prezentacjq amcatoralclch zupoló10
arwat11czn11ch
ł
bardzo mal()
mówi o t11clu ł prob~•macll miOdzlet11.
Wllr110 pozorom, wlialnle do•
'°'Ił powinni b11ll ooejrzel!
cznq Clud11cje muz11czno-tanecznq
pt. „Gr11 ddeclęce". Nadawana
w nledzte!ne popołudnie ł tram·
mltowana w programie Interwizji
lwlCldczyla o 1prawnolcl o·o era·
t<>r6w kamer, o dobrej re:t11s•·
rlt I talencie 1Dl/ko-nawc6w.
1 j"zcze jedna bardzo clekawci
aud11cj11 o dzleclcsch dla do•o.tłych. M11i!łm11 tutaj o eobo~
nim 1>rogramie dla naUCZl/cłell,
10 kt6r11m JJrZedstawlono repor-

•li·

kled11 itrz11jdtłe
poranek,
tD1t4nlem11 rHlc11 ł WlfPOCzęcl".
W11da.1e alę,
.te momencom&
twórc11 tłl.1 aud11cJI zapomm.ijq,
lt jeat ona jedncik przeznaczona
wlalnl• 414 dorosl11ch ł .te ftalw
"li ł pllłlft entvz1a2mu 1t11ł 71te
zawaze do mej pa.uje„.
DoroM& moQll mled ł1'nt jftllde pretenaje. W nled1l9'ę wvukO?
der:tilkl ale na prz11kład r:iect tat z ekaperymentalnych
nibcfto kompromltujqccs. Ktol pe wl0dqc11ch. Szkoda. te aua11c1ci
nie
byla
azerzej
rekla.mOW«na
pro~tu pomyUI taśm11 fllmo-we ł
umlast zapowiedziane.go
fumu na pet11J10 :i wielkim zalntereso•
pt. „Słoneczne w11brzet1",
ku wanłem moou jq obejrzel! rodzi•
wielkiemu zdzlwllnlu doro1111ch, ce, którzy tałe zawsze orlentujq
.t1uae111
ukazC1I ile film przeznaczony dlCI !tlę, na czum polegajq
owego eksptr11mentu. Obe1rzcll•
d1iec1 i mlodz4e:t11. Nłb11 nic ale wstl/d.
hlł11 rzetelny reporta.t przedsta•
wlofqe11 d.zialalnofd tGkl•I arko-Nletwl/kle du.to oglqda-lq doro- lv ł J•ł prcscownl.
IU 11rogram6w morskich.
Ku
Z oka..1.11 tłl-leclci łddzkłlr/ Wvłch włllklemu .ld:rhallnh1 fed•11
Fiimów
F«łlularn11~1a
:r tcalcłch programów ftadawanv tw6rnł
b111 włalnle z Łodzi choć Jak przed1taw4ono w programie ogól•
uiladomo, morza u 1\CIB w A.1>d:::I, nopolaklm
p6laod2lnn11
f.thn
nlew111e.„ Potem •le OlcaHło, ~· .1montowan11 częklowo z archł•
aud11cj,
„Czlowtek .,. buPtq" waln11ch dokrętek kręcon11c" 10
prz11gotowa1 olrodek 1zczeelńakl. t!akcle reałtzac.11 fłlmów.
Nłeatet11. b111 tl> program oprCI•
AutorC1ml progr11mu 111111
w.
cowan11
bardzo achemC1tycznle I M11cheiko ł Z. Ch11ll1'alc4. Nlłte
mimo Atrakcyjnej temat11kł
:ły w
plerwa.111m rtędlłe pod·
mocno nvdn11. Nie potrafion„ JA• lcrdlld w111llek lódalclego Olrod•
„A

ko

•

Tele1Dłzr.1nego;

rctór11 mhn•
ireall:ot

trwdnolcł

technlczn11ch

nlono -

oglqdalllm11

Wał

6w el•kCIWI/ I bąrdzo dOl>TZł
zredagowanu reportat. Oczuwl•
lcłe, chodzUo tu rucuj o- wp• !J4
WC1dzenle widza w kultł11 pmcv
lVytwórnł nli o program leni•
JX&bltc11st1111zny.
Cel ten 1pe4·
prec11t11.11l11.

aprawnłe

audvcjf

łflformu·

tqcq I bardzo dobrte tmo11towanq. Za1.1tlera1a o-na wiele -:en·
n11ch

o taktl

Informacji

1ródłol.dt1cll,

cl~swostek atr4'te11J11lfC"

dla fc&Uego„.

dorołl-.o.

w

Tea.trze Telewu.11 at łha«*
-remlefl/. „C111rne I blale JJIÓropusze" "'' 1q mo:łe aztuko o
Tl4jw]/%1.1Jm1 1011mlarH art111t11cin11m, lecz ntewqtplłlłlll poruun.14
szereg w1pólcze1n11ch prob!emó111
:r t11ela t:t6rn61eów.
Autorowi
brC1kowa10 „n.rwu dramC1turglcz·
ne110" ł dlatego pewnie mamct
w11.sllku Glctorów c reł1111ra
chodzlt11 na jatD łlobolcl tekatlł.

-.,y•

W<Uninn w11dart•nle111 1111111 nca•
to-miast 11attzuc.1a
azeic•rtrow·
alclej „8un11" w rdJlofCrl
x.
Skuuankl. Ten 1pektllkl zGłco•i·
cz111 bowiem wl•lol•l1'1 apdr 6
to, c.111 motncJ Sz8'kaplrC1 prenn•
toWCM! na mal11m Ikra.nie.
Pet
Wl:r pt1rwaz11 m.Ulllmv do c2119
t1łe111Q, a
prawdzłwvm „pnet!U•
muczeniem" '
azelc$plrowsl<leJ
utukt na. jęz~ tetłwizjl. Z tegd
wzglęrt11 poniedziałkowe przedstawienie
jeat jalUmł .punktem
:.:Wrotn11t11 w htstorll Teatr:u Te·
lewlzjl .4cz"olwlelt nie taił
w11obratam11 aoble nlłk!lłre postaci niukl, actk<>lwłek motn&
t111el! .tastrzetenlCI co do epoeob•.ł
podawanlci Uikitu przez ProlplrlJ
(J. ICCl!lltewslU) zal J:. · Czyter.o•lca t z. Mro.tew1kl nw!edl• nCI•
ue oe.1eklwC1n1c.
Inacent:racJ•
Skuazankl przer.rucłł• cl4tor zł
•Praw „nadpr.1vroilzon11ch"
nil
lconfllkt pomlę•

f'ac,1onalłlt11czn11
d111 Kałlbc111m

ł Proapere111, &
nlnwJ,llcle lnter„ujqca
konce1>cja poatacl Kalibana (B. PawJfk)
epowodowaja. te on to włafolł
b111 bohaterem .,,e1cta1tlu.

ALINA GRABOWSKA

