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N

waną

grupfł

publicznośd

te1ewizyjnej są kibice spor
towi. Nie licząc &ię z 'kosztami,
T'll funduje im kddll watniejszą
inprez~, od piłkarsldch rozgryweł ligowych do mistrzostw Eur py ł. świata w różnych dyscyP lnaeh aportu.
Także w §Włątecznym prograrrłe
nie poskąpiła
telewizj:i
mie~ca na sprawozdania z odbywajlłcyyh się w· Wieiniu HokeJowycł( Mistrzostw Swiata. Oprócz dwóch dziennie p6łtoraiO
d&inr1ych transmisji z Wiednia,

TV

toń11klego autora J, Sm1•ula pt.
Nie
„Wdowa po pułkowniku".
każdemu może podobać się specyficzny sty.l e:ry Eic:h'erówny, jej
~posób Interpretacji tekstu,
alo!
repre7entuje ona na pewno wyży
ny aktorstwa teatra1nego, sprawdzającego się również na małym
ekranie.
Z dowcipną parodią teatru absurdu I okruciet'Jstwa wystąplł
Wrocław. Była to stara :francuska :farsa E. Labicha „Zbrorinla
przy ulicy Lourdne" w adapt&cj!
i reżyserii Z"lakom'tej Krystyny
Skuszanki. Pozycję tę zaliczyć '
mo:tna do najlepszych
punktów
świątecznego pro:.
gramu, podobnie
jak premierę nowego
polskiego
filmu
telewizyjnego
„To
jest
twój nowy syn"
z Szaflarską, Kry.
stynll Sienkiewicz,
Wołłejkit, Pokori Kobietą. TV na-

Hokej

ire§zta
na<łano jeszcze film dokumentalny 11Zma111:3:nta hokejowe tytanów"
craz sprawozdanie z Mistrzostw
Europy w gimnastyce mę:kzyzn.
Tak więc spora część śwlątec:z;
nych dni uplynęla o:iblorcom pro
gramu telewizyjnego na ogląda
niu widowisk si:ortowych,
.NJe.wiele

wiedzieć
ośrodek

dobreao....można

.po-

o przygotowanych przez
katowicki programach
rozrywkowych. Emitowane dla
In~erwlzji widowbko muzycznoba!etowe pt. „Kwiaty, wio~enne
,kwiaty" było tenująco prymitywne po:i względem choreogra:ficz.
nym, Odnoslło się wra~enie, i.a
ewolucje taneczne - mało zres7-tą pomysłowe wykonują nie
~woidowi
tancerze lecz nieco
poducz:eni amatouy. Nie uratował tego nieznośnie sz:tampowego
programu udział dobrych piosenkarek: Fryderyki Elkany i Joanny Rawik, które wystąpiły w
towarzystwie Jerzego Małoty ma
jącego nawet niezłe warunki zewnętnne i dość przyjemny głos,
ale mo::no zman!erowanego w
swoim sztucznym wdzięku.
Boga·c twem
1 oryginalnołcłpomysłów miał oszołomić widzów
kolejny z cyklu reżyserowanych
przez Beatę Artemską programów
muzyczno-baletowych
,,Czarne na białym" (olerwszy
zaprezentowano w grudniu ub.
roku - także w święta). Ale i
tym razem Katowice zawiodły.
Cały dowcip r:olegał na tym, te
główni wykonawcy programu, za
tytułowanego
„Szachownice w

dała

również

pierwszy (')dcinek
serii „Klub profesora Tutki", który nie odd•ł jednak
atmosfery,
drukowanych
w
1wolm czasie w „Przekroju",
mtkroopowiadań
Szaniawskiego
o różnych osobltwych W)'daneniath. Wątpliwość budzi zwłau
cza obsadzenie roll profesorll
Tutki, nie odpowiadającym naszym wyobrateniom o tej postaci
- trochę z bajki i snu - Gu~t.a~em Holoubkiem,
okresie świąt nle obeszło> '
bez awarii w studio,
skutkiem czego młodzi widzowie poz:bawlenl zostali reklamowanego kllkakrotnle w TV
widowi!ka Kulmowej ,Zielony
Amadeo", do którego obejrzenia
zachęcała już sama doborowa obsaoa z Ireną Kwiatkowską, Kazimierzem Rudzldm i innymi ulubieńcami publiczności. Pocieszono nas wiadomością, że spektakl ten nadany zostanie w innym terminie.
Kończąc zdawk:o~ z Jconiecz.
noki relację z te~ewizyjnych
łwląt - przekuuję widzom młł1
-wiadomość:
Zespół „Syrena"
przystąpił jut do produkcji szd·
ciu godzinnych odcin~ów firnowej
adaptacji przygód kapitana Klossa. Dlaczego nie dwudziestu lub
przynajmniej tylu, ile 01tlądali6m1 w wersji teatr111nej? To jut
tajemnica TV, która - jeśli c}\ddz\ o filmy seryj[\e )Ili.rdzo krótki oddech.
Na zdjęciu u góry; S~
nis w Mikulski w roll kapitan
Klossa
WTaz z reżyserem
idowiska
Andrzejem Konicem
R.K.

W

się

ma

parze" - Śpiewacy - oper-etkowi~
Wojnidd i Ptak, wystąpili w
szlaftokach, I w tym swobodnym
stroju grali w szachy, a w pn.erwach włazili do beczek, do wanny I wY(łupiając się na r6:tne
tym podobne sposoby śpiewali
piosenki oraz arie ze znanych operetek. Mo:tna l tak, ale po co?
Sensu w tym żadnego, a absurr'alnego w zamierzeniu humtxu
jeszcze mniej. Okazuje się, te nil!
wystarczy mieć studio telewizyjne z prawdziwego zdarzenia, dajitce możliwość Inscenizowania
du:tych widowisk rewiowych i
bo~atą oprawll
scenograficzną,
jakim dyspon1.1je obecnie ośrodek
katowicki. Potrzebni są jesi.cze
dobrzy fachowcy od programów
typu „show", a tych \& nas katastrofalny wr~cz brak.

