Rodzynki
i zakalec

I• ujmowa.1Um11 114 „ZIO
lq
••nc<', )onl•wa.t
„Ztota Maaka" ni. j„t
b11na;mmej dOwoaem na
talent 1111> uczeg4łn• W1I
l&Ucł art111tyczn. !llUrł«tel. J"'f.
WJllqcznla
potlłllld J)n·

aonatne1

•/•kt•"'

To przecie.i
pron. - Jd•lł aktor
X w okreaa poprzedzajqc11m
pl•b'8cllt wy1tqpt w matJ1171 o·
kllńłku płcc raz11, zał aktor Y
t11lko rai, to „Maakę" zdobc·
dzle z pewnokiq X, Nawet, l•teit ta Jeana rola Ygreka warta
1•tt t11te, co wn111tktch płeć
lkaa.
Albowiem w telewlijt mnda
t•l•wtzjł,

oro~

łdzla nrillml. Ktea11 b&lla mad·
na Barbara ltJl!aka, to w 011clioa

"'8 WJIChodztlca U atU414. WI•
d11cmls pr.ie1t.11hl bJIĆ modRa ł ·
w · zwlqzku z t11m zobacz11lflm11
jq nareazclt dopiero w ńólqĆfcz
nf/711 programie „Szpaka". Na
tomlait aktualnte Je•t modna
lr•na Karel. W111tępuje więc '"
programach rozr11wkowych rat
1GJc11 lodz'4nka („lódzkt 4how" },
rai jako rodowita wa.tnllwlan·
ka („Wieczór ze Szpakl•m"}.
Dwa raZJI w trakcl• dwóch 4nł
łwlqt.

Poza tym modna J"'t

grei w

br11dta. W l>rl/dto. gra .Szklana
Ro<izlna t gra w br11dła atano·
wt glównq koiutrukc/4 dramaturglcznq programu „~zpaka".
Gdyby jeucze jed•t& eylcl tub
magazl/ft chelat kort11ttać i te-

go pom1111u, to prritJ1011UnCm11,

t• btnteJ• r.6wnlet canaeta.

Ai. eo b4d:rl• a dolctorlm
Klldare7 T11n telaznu, nleztomn11 bohater, ldór11 to kl!kud:rlełięclu odcinkach zwyel4sko odpierał ataki Jllct pięknej, ui.gł
nar•1zcl•
urokom
kobl•tu ob11 to fJ!m momsncł• ni• przełtal bl/ć modn11/
Zdłeyclowam. tract na popularnold „Kobra", ten tak ongU
modny t.atr, te w czwartki
odtootyii;ano
najpowatnlejlze
konfer11nCje. Wina to r11c!akto.
r6w cyklu - ni. majq dobrych
scmdrluszy ł ni• Wkładają ab:ut
WISI• WJl•llJcu w prz11gotowanl<t ap11ktak!I. Srluka „Oatntni. słowo" bvlab11 może lntete1ujqc11m ltudłum paucllolo1Jfeznym (matk4
prllbuj1 ocalić
morderctynl4 '11'114), dl• w tej
reaUzacjt nie atdła rię an 1 trzy
mającym

w

napłęcłu

ki'ylrlłftł·

tem, ani pr~zr,mklem dl1 P•11·
chologlt. Aibou,-tem tlf• kłtda
ntuka, w
której ,tdarta •I•

fnard•rrtwo, dei tt. sarcu pOd.
łlqgnqć pod „ltoflrf''. W „Hdm
i.cle" td )llldA 41\ttO trU'6\ll•••
Cza• jednaki przejlć do pro-

W i. „b11lo co ob•jrz~" pod•
tamów~
dtl.j wotnytn od J)rCICll,

eza•

tzcregótnłe porównujqc te au«11cj• z kłepBttm& t nudn11ml,
11adawan11ml w okresie poprze·

Cłzajqc11m
mówtć o

1w111ta.

Można

włęc

ror1qdt1ej pollt11c• pro

gramowej - tall noa w µbl•Q·
tuch fWOdnlach ""lltvflO ł nu.
tono, fe z radolćtl( powftalllm11

jut 14m J41c' ncd4nl4

aż .

trzech

program6w
rozrywkowych,
dwoch .l•lckłeh ~ktakf.i ttatrat
n11ch, dwóch prem'8r fłtmów

te~ewtz111n11ch - nte mówłqc już
o· irimamłłjach hokejowych., kt6
n lwtelnł11 w11pelnlly pozo1tal11
woll\11 czas telew1Z111n11•
.zactttt1m11 od tego co najtep.

;ze. N11jt11pu11 byl Prrubdra li
Wcuowaklm t nte ~ tAdnago
powodu 111!111 udawać, tł , ~a
baret Staruych Panów" zdko'l\tzflł dńatairnit6. Przecie! ta ta
111me plot11tki, te aame metodt1, ~ Mml alctorru, ,,adobfłtl
kitmat - a 1tar1 plo11nkt Kil·
baretu motna - 1zczególnłł w
noW1Jch, n•oo ódmłfnlfl/Ch tn.
1cenlzacjach., og!qdać w flłe
ikollcB•ojl,
Tu no1uwa 11111 pewna mylt -

łltnłf14 U nas
m14no\Ołde
llż
ezter11 Jcatepon. pto1enlcarrv.
W11ttcrm11 111:
płoHnkarH -

aktorłJI,

płol8?lkarre .rą100d:i11Jł,
opentk41wł oraz

p101enkaru -

jrio1imkarze-amatorą.

Cł Ntał·

na;lcz4ut.j w11st4pujq :rr„r.
w ,,Gj.tdzlc ptonnkł" ł po.
mtnmy lc;h fl4 rHlc w na•ll/Ch
nł
łq

rozwatanlach.

m·

Pło.ellMrzt

woaowt typu Santor, VIiias,
Konarllka, reprerentujq flll ogół
dobrq kla•t e1l'l'Optj11\:q, 1•1ł

łclr jedn.glC bardro rdet.Ołatu. Dn
Pl•ro bowiem po 01lqgn14Cłu
tnaczr14j popularnolcl
mot114
wylqcrnte polwtęćtć Sił ploamce, do telJo czasu trudno z pto..
••nkt wytyl'.
Na;lclck.awaa 1rupa to z pe.
tonolclq JrioHnkarze - ak,or.qi,
PracuJq v,> t.atrath .drama.tiiczflych, grają niejednokrot!Ue dute rote ze 1tv1aiowe110 r•J:iertu
11r11, a „u6oezntr• par4j4 rit
PIOseflkq. Nic dyłJ'Oflujq óotom
nymł motllwolclaml
wokatnvnu, ale za to reJlrezentujg na.
der wlJal)Jtl pozlOm jeftł lhodzł
o 1nterpre1ację. To oni wtal7Jłe
gwarantują

najwytue

Wllnłk'

ortyrtycrne „Kobarelowt .Stdr
tzych Panów" czy cyktłetftemu

„z koblelq w tvtule". Im zaWdzlęczamy rO'ioll!et dobry, Mbelml11 „Włtcz:O?'
H S!peklem" ten fakt ódMtowujemy tym chctnle!, te Ul
progromoWł

poprzednich programach „Szpa.
ka" brakowalo nitejednokrotnl11
werwy ł mlodolci, te bYfy to
1aki'Jy próby wmowtenta da""'
nych kabaretów, tr.qcqc-, musztq ł aturzyrnq. W ostatnim
lłl/ftV&Umu

,Szpaku"

JIU tek-

ity cc!kJem nowe. parodie. J!Cn·
ł skecze w1pólczeme, zal

•enld

«•-

łnscenUiacja

telewizyjna I
flagra/14 wiele ca!olci doda!11.
A tera! gruJ)a 01tatnl4, plołenkarzy z oper•tek. Ich oglq-

da!i.fmy w

reży..,-owane;I

prz.z

nwu

rłllmlfkq .-katotbic1tlej
„Szachov:tlAl;a w parre"(? !). Set
l<t pomyst6w, nlezWJlkle bogata
wy•tau;a, wielu wykonawc6w,

balety, chóry,

trłckł

techniczne,

oazalamtajqce tempo - ł nHer•
nu efekt artystyczny, Mimo, te

melodie czerpano z naj!epnycll

OJ)trretel'C

ł

1'ltls!e.Jllllidlll,

te._

Sedno w t11m. tł pomylł
nartuna by! utuostiy ł nacią·
p11n11, oru w tym, tł oktorzu
bardzo niekiedy 1prawnt w op•
retlcaeh .LehoNl ł Abrahama,
nie tprowdzajq Ił• ab~o!ułnłe

we

tuspdłetemeJ

reu:lł

tub

w1p6tctetnS1m mus-te-hallu, gdzie

nie Wtllfl:tretajq mottlwolcł WO•
kotne, a trrłll!M iłob?'ef1b łktor.
1t11:a. ll:o:towtckl program Drz:upomłna.1 fuńqteczn!I aernlk. do
któreq~

ulłotono

ra wiele roczego wy-

dzunków, 1kutklem
piekł alę

We

zakalec.

wroc!au;1klej

adoptacji

fauy Lablche'a od ratu poznawatlłmy rękę Kr111tyny
Sku.
llzGnlcl. Nowa prO'Oozycja grote1kl? InacenlzacJa ł oktontwo ro
dem z Wltkaceqo? Cenna lnie.f a
łuwa,
~ran•

bardzo Imienne I tadnłe
prrecbtawtenle. W •umłe
ra"'1wnle1ue od „WdOW11 po
pułkou.'lllku" mtmo kr•cJ 1 Ire•
n!I 1:\chler611'1171 - t• przt1da·
ł1>'1t1 1111 •kr6tv, rozme1u'v auto?'a
(HoloulurkJ z nld111ka!14

(!twa Wt.łnlewakal tytko prudlvtal11 akcjq.
Skonezflłu "'" lwte•a, Gaika

.Balblnka kuo!la sobie tei.ewt•
tor, a Wlc'1erek nraWld~nwo
pooodP.
żeby
11.am nłe "vto 1nt1&łt10, co -

pnepou·łedna!

dumt1JoodnłoW<? sootkanla roz,,o

ctql profesor Tu•kn.
ALINA GRA.BOWSKA

