ZUJlf 11• ectraz w11ratnleJ na 11\4•
!ym ekranl• zbUia1qe11 sił konl•e
TOlcu
ka!•ndarzowego. Zwliuzcza
bud:łetoweg<> • .teftł chodri o •eutol!.
:Pnyzw11ezaUl.łmy ńę do tego, te TV
t1lnbyt hoJ11i• na1 obdarza,. :te JelU gar·
nttvr - to nie pl•rwneJ Jako•ct. i•
slcdTo pubUcyłtyka - to 1711d4na, w •&u·
dio; prz11 rtollku, bo to hajta11lej. Traf·
nit pisał ostatnio KTT, t• kpią ll>blł
telerecetazencl z biednej ftatzeJ Xll •u·
Zl/, jakbl/ to b11!a jej wi'lla, ie odzla'lla
zo.tta!a w takle kuse tzą.fkl, a kpina to
w latoełe gorzka.
Je.i col rnipr11łDd4 <1bmrda!n•110 "' 111·
tuacjł, gdy llc~qea ponad póttoM miliona armia ptaeqcycll s't1111e r11czałt11 telewldzótu, 1'11/ormotvcma jeat, te
bez
wzpt4cru n11 wzrattajqcy dochód (11 je.•t
tego, !łezqc na oko, kUkadzlulqt lod·
nych m!Uonów mlerięcznleJ ńl• m« 11łe
do rzeczy - bo pieniądze ldq do Innej
kasy. Czyli - piać I denerwuj 8ł4 od·
biorco - I tak nic 1lę ni• zmieni. Go·
rze1 ria'<>'mfa!t, gdy 111tuacjq talc4 tłuma
czy się polltylcc programowq TV, Jall
człłniq to jej przedrtawtclele, w rpo•ób
Jaki m•ri Wl/WO!ać lcontrower111Jn• zdalłia. zak!ada;qc, te jert l>łlllatwo. te •rodle! ograniczone, może przeclet Inwencją
tu.dz' I ntwartq furtkq· 4!4 Ich ponukl-

C

lllań zdziałać wiele.
· l gd11 .rtedzqc11 przed Jccmeraml - tay·
.iannlcv TV do USA np. p. fren11

Dziedzic w11brz11ct.:a program tejże amerylcańsklej TV,
zatdro1zezqc środków
technicznych, to nie ma racji, bo w tej
•amej ro?mowla p11dajq pnykłady programów, gdzie arqumantem 1e•t nie „z:i
11•", ale „jak". Zresztq wiele mówi o
t11m I da1• puJonując• Informacja kstqż
ka J. ToepUza „f'Hm I TV w USA", którq polecam zalntnesotoan11m, jako •wlqtecznq lekturę. Obawtam się bowiem, :te
flan tetewlzujny •tół nie będzie sl4 upina! ocl smakoł11ków .•1 nlezw11kłotc1. A!'"
nie prze1qdza;mll aprawy I powróćmy
na n4łze podwórko powszednich dni rpqdzo1111eh to ołł11tnłch r dniach przed mat11m ekranem.
U~gł. rott ł proporcjach
P wOWY.ZSZE
•ukcella „lrodll;6w" t
„llłwencjl"

wywalało

kilka programóto

art11at11cz-

łll/Ch, nada71ych to mhllon11m tygodniu.
A bllł to t:1dzleń zawodów I smutnuch
Wnl08M:ÓW, Doml'llOWala koncepcja onczę
.d'.IOłcl
irodków,
która
najwidoczniej
nutowala I na ogranlczonolć pom11a!ów
rea!tzatorów. A zapowiadało się wcale

•tekawv. 'TV prZi'l/pomnia!a aoble na
koniec, że 11ledostatecz71le uezella fOOlecle urodzin SHk~ra ł przygotowala
Jepo ",B11rzę" w l71acenlzacjl K. Skuua'lkl oraz moą&at poelyc~I. to ramach
„.Studia łl3" Adcma Ha'lluazklewlcza „Szekrpfr", na który z!oty.ty 614 ~o
nety" o~az urywki z „Hamleta".
Zawtadła
ezelclowo SkuszanklĄ tawló_dl Hanuszkle1Dlcz. ~UJtzanlca polcciZa!a, wbrew wa:elklm ooze!ctwanlom teatr Iłowa, nie rrti . ln•cl\,ahatora, choo
t.e n drugi jeat jej bltbzl/I „Bul'ZG" JWZV>"
pomlna!a bardztej tranarmsję tego widowiska ze scet111 tetJtru - nit ze ńudla
T'V, w dodat1ui ;rajqceg&- 1ztukę w ap osób bardui klas11czn11. teatralny. Mote
poprawny ł przy%1Dolty - ale można b11to o-:ukłwać na coj więcej. Aktorz11
grali „la dnie", rOle E. C°ryi11waklej I J.
KaUsz.twsklego bllłll nlebanaln•, b11wlł
J
buuew lei - wtdowlol(o n•e wurń •

•

.

11ou1vm, ca
o po&eczwre11 a dt1•
tt1em ąe1łlllt111CPt w esołduic• pe111leroto11ch
tcagU /re11•tv; NledoV>ł•d teclndlcl potą
czvt
a Rtilodem w dzledzł•I• luce-

ez11rodlłeJ1lcl klłmcd opo1Dłdel

ll• Pro.,,.,.•

ulot•łł lłł odałd

.i,

11t~aeJt.

Zatołódł

lf•11un1c1-1c1, 1ctdr11 clacłllł oprzef, elelc•WI• pom1/Śle1n11 mont•t po•1#1, 11e1 zllładzte· tizvneJ proltot~ - wp~
toadtaJqc Jelłllnle lcłllc• atar11cl'I. mcacl'l.ln
I lnatrumenCłto ·z olcreau ReneaalUU ~
jalco t0ą>ółgre1Jqce rekwJ:rt)łJI. Nca plan
piertou11 wvazta 111• pro1tot;c · ca ubó1&wo.
Srodlcóto - formv - a· tci 01tabłł0 stł1
1lowe1 włellUego drcamctutga· ze Strad·
foniu, Nie ncqlcl• do .SaklJflrca
nUfCI TV.
Akt li. P'rooram11 roz,..,..,rcp-. Potoała•
ta ciekawa l•lcjałyU1C1 pt ••.PnecbtcnalaMtt', tnaJ4C11 ftCI c•tur falc IClftlCI ftCIZWCI
wskazu;e, 11tezentac;, gw.azd ·I 1ław roer11tok0111l/C'h• z .lcraJu I ze łwlata. A 1111~
Monlque Godard, Jecan C'taudłl ,Dcamal I
"81 Troi• ~lłorace1, . ptla iłł11 lcrajo10e.
PIOae11lu f pa11tomlme1. Dow!:lp I aa.ltr(\j
poe%Jł. To nte bllłO w!dotoltko bez azans,
bo olcazalo 11,. t•
Troi• Horace1, to
•to1,c11a pantomima I dobre trio tDOlcal•
ne, a I pozo1łllla ekipa frcańeualca, aez
nie pwlaulonlca. weałe b111a u1a11a, w
swoim oczuwilcle rod11aJu. 2'1tlko tca re·
ma, ta pretendonalna I datelca od zcamlr·
r:zo11ego efektu kon/eranajerlca, I zupelftłe
traglczae uo; cz11ll tzw. oprawa, pozbawta;qca program -lorcłw art111tuczn11ch
1 prawd1ltm1go zdarzenia. Rozuml1m, te
lconlee roku te bud~et Ił• wvczerptde.
aie te> 11Gpratod' motnca Inaczej t"OStolq~. 11le zd ,,grą puków" na elcra11a"11·
I kau:alka'll\I telctur11 w charakterze trui.
kompozycji. Dopiero gd11 Le• Troł8 Ho·
race• wyat~powall na czarnym łł• program wracał do nonny .••
Na Intenutz;ę w11s!lł11m11 b11let „Trz11
pugmat11". Znów pomyst nowoczunelJO
ba!et!ł z lłcz•ttmal ••sm11ctkcamt" nleramowUolcłaml eta. roz1Dłązan11 ID 8P<Jlób
daleki od rlo•lcopalolcl.
TechntczneJ.
Re11!1z11torskłeJ. Crv po!qczenle tycia cech
mołna tyllto oriqgnqć
ID znalcomtiycl'I.
wlecrorłlitch „Dobranoc" dlCI dzieci, z
Jacktem I Agatką, który, jcak eądlł, O•
glqdajq najchęlnleJ .•. wtdzo1Dle dorolll'
Ocz11t0Ucle, nie na11t11 na tt1cla przy„
Jcladach uogólniać, Ale gd11 wprowadzlc!
ce prz11ktacly 10 kontekst nllplętej 111tua•
eJt, jaka latnleJe otiecnle między TV ca
widzami, czego u:vmotonym lflaterlatem
dowodotot1m 1>11la c111owana jut tuł4j
dt1•lcueJa na łam11eh ,.Kulturll'•, to jett
na co zwrat'ać uwaoę !_,Jeat prred c111m
oscnegać • • Bo tt'ud!MMei obte1ct11tone 1q
pt'11Wdz!we. wtem11; a nana TV, gd1/·
b1t łłł starała Jale t11tlco ml)te. kl>nku·
rowci4 z Innymi TV nie mote. Tyllco j,.__
lcłe atqd tdrlłoslcl lłt w11ctqgo? Cz11 ttłe
Słuty ta zb11t często I :sbyt oflcJatnle 1a
parawan dl.li nlrdo1tatecznej toclqt praClf t.llłełu drtedd11 1'V, dla prób nliriu·
canta ID!drom I recenzentom lcrvurtóta.
tal'll/11 ul~j. czetio wr.:yscy toapomnlanl ma1q dosyć; WNlstcl<>. . dla ttllkjlonło ti11Jpr1>1tazej ł fll•' ne1Jambłtnłej•2'1
linii pnłępot.1111nlli7 Wilwczał oatatnle

L••

nlepotc0dff1łł11 1Dt1bltn11ch 111d111Dldłlaltao

lct u· TV nabłorq ra11gl spralDJI, nad lctó-

rq toano -podumać.
Ale mleflnv naClneJę, te na •t.blqC.Cznl/ftl atole telewidza znaJdq 11, jeszcze
kęJk• godnł uwagi; A zatem - W&soł11cl'I.
Swlqtl
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