ra"owsln Teatf' TelelUUli pf':reclnom Pf'Ud ""ku dniami
w baf'd.lo dołrrsrm Wl/kOftllmu
:ZncJicornUa aaukt #f'anc:u.alnego prezailcal a af'tłrnatu>'ga, zmaf'łego »>d kotnec
oat'a,meJ wotnv - .INna Gat'awtouz
-~Wariatka 11 Chaillot", Teatf' Gtf'at&d ' % ZGWUII SIW:tl I,WaWom MtJ)I'01, 11m. CO lUli ZMC:ZI/, ill 11111 nGjwaź
n~:Ztf"ł
w d.ll'-joCia c:rłowwka aJl'llcłtuwdliwole~, "auuktwamu lfta:ęl
cid, c:rv walce o lwhM godnolt. A,atof'
..Ondllnlf", CZI/ ,.EI•kl1'11" fi W atat'a lię
:zalziwtc! IDUłza wtellctmt elektami sceRidlrnllmi, nw rcnbudOWt&,łe nodrntnnae
!ltif ckcjł, ani 'Dt'Uitnllłłi. Nw twony
td f'OZI11Qlych wizji teatf'ałft!lcla jak
"~ . . _ llw chta. Po11t11ka t11a~
Gwaudot&z dzt&ła t.M
t
zmyaly,
t'aft111 naua wvobNłmc,
Uf'ł11ka, tlf'Zrlca bardziej aluzjami do
p~noki, nv ~r~WłotJI
otaczajoeego
nał Iwiata nit un:rlrt'unkftmł t11ch
"'""'· jakte ałe 1)f'ftdńawłaja 1141%11"'1
OC*>fn.
'lak włalnw przu oddanw tCef'U tDII·
~zelt w ręc« d.liwneJ lcobaetv,
pół
~~-f'aczlcł, pół O~GieatiiJ - GINUdouz
wlltcza nos w st,Joa6b łaf'toblłwfl w
latłł nodek I»>łecznego lcrtgU Wl/(laf':Zł'li, nłe b~dqcego wucie.ł tvllco pcrvalc.,a J)f'zedmłet!ctem Chadlot, kt6f'ego
łaC1fawntu :zagf'aża.fo ntepocztlfalnt Jlf'Zelłft!CI/. clacqcu cłolcoJNJc! ste 114ftv w
J)Ołlztemfacl'ł . t Jeanolaela tej Pf'Uclmłej
dztehucv. Wdriałlca z Chatnot
jednGk czuwa. To ona, Wf'GZ z Wl%11atiimt ,woatllmi lt&Climi, dla lct6f'vcla
~łot.uo l po)łcłe Chatnot .test •vmbof.m
ZJIIIIO - WJIIłłJ)U,łe do walki l laclałatmtrmł awantu1'ntkamł, dla kł6rvc:la
ja"i•kolwtek JJoj.rcla czu • ..,.... warlo4d •te l'n4czq ntc.' l ono WIIQra tę
walkę, h
~pt'ezentuje to WIZI/Stlco,
a:auue Jest c:złowfelcowl no#ł)lł.taze
L uc.rtlcte l pł'GU•o cło olwonv tego
IZCZtfcfa,
.RHłłzacJł
,.Wariatki z ChałUot"
elelw1ł

•k*'

e-

r -:J
~

O . TE LEVVI
. Z
~

JW%1Jgotowała ,.
cuJłtur Kł'ttlłl/ftO

111
Skuuonka. Zf'obtło to
Z114komaci«, nae 1tawtajqc na kattlego
z Ucmvch aktMów po kolet - lecz
OJlllf'Ujqc niemol .bez pt'ZIIf'tDII tea"alem w jego t'o.zmattsrC'Ia układach. lite-

"Woriotko"
i winniczki
.zalemie jednak od &akłd
łnacenł:racll.fnel czołowa (ł

słf'Uicłu'l'~
t11tułowaJ

1'014 w ,.Wanatce'' Jlf'ZI/PGdłcl. ta/c
wuecJa.tf'onnte utcłłentowcmej af'tllltce, 14kq jeat Halłna Gt'tlglauew•lca.
Jej clojnola ł tnqdf'a, a pnede Wl%11•tkim mqdf'n eksponowana osobowolt
tDI/ku;łta 114 scettłe od JJinwuego ukazanta stę ,.patat ht'a btnlf' (bo tGic 114ZI/wojq jq z pr.rtrmf'Utetłłem oka WU11•
rw p'I'Oicł i dolwłactc:zenł ,wu z los
Wfteszkatlcv cUłełnłcy). Bat'dzo to ltiiOIcow•ta utuka, ta ,.Wariatka z CllaUIot". A co naJwcżnwJa•• "okazano dlllk'l'e&nłe l ciepło, ,.p'I'ZIIclaulnłe", tnottaa bu powłecłzłet! dla wuuatlclcr& wł-

'

.

naatro,u.
Szttclcę

wl
'

chwilowego

opt'acowat scenograftcznłfl
a mw:ucznie - Jnz11

Het&t'Jłlc Cłoł,

KCINtiC'ki.
Przv oleazji ,w:zypomtnGm (bo kiedt1ł
jai o niflj pisałem) pomed:zi4lkow•
powłónenw tele&t11Ceni:zacj1 ,.Kwiat ów
dla tnf>łlci" Knvs:teoja Claołńskwgo, U'
f'dl/lllt'd LlldtDtll:lł Rene. Pt'ZI/POttntllm t f'IJCji lrięknej roh llalkt od.two,.,
.Ut'llez Anto>tfne GOt'don-GóreckCł. F-ny
~~
sc.une ) 'olta.zja JWOIZł
upt'Zott"nae
nan rodZtmJI lcatowackt
Ofrodelc TV o oltałflczne
ustaletUe
IIClZU J1 po:zucjt uaformujqcej co dt'ug1
paniedziawic o na łwatonwjuuch Wlltlanrniach lcrdtural11J1Ch Sl41'lca. Rał
odcinek ten nazywa lie .,.Mtlgc:.zynem
li:uUut'alnvm". lctedJI IndzłeJ .,Włado
moł~ami lcuUa&f'Ainflttłi'' co bnm!
Ct'OCiał mniej obowtszujqco. C;eaa pomułl~ł o mę1lcłej decfi%Jł. Albo, olbo...
Pt'zv okazji (;ut nte unem lctót"ej)
,Jftzcze jedno Pflłatłie. Wtadomo. te od
_ _.eQol czasu eklłpOt"tu,r.mfl do ,..,an-·
~ łhma"lcł-włnni~zlct.
Wiadomo tet,
n :rad&ęcamv ovbhcznte do łC'h tbW.t'Onła ł cłostot'ezatato do JJUnkt6w slcup~&. Nłe tDładomo tvllro dl«czeQo w k;etl'łzy1nuch ouła~:enłacl'l 24leca ste zełlt'Cłtlf! lltmckt d?MG'I'CZOc! do .J1Uft1Gt6w
J1 o z '' 1 Ie a n ł o". Co to maczy1 Jakit to n&eludd·ł facet Jlt'Óbule zojlitnaczyc! bzduf'tiQ nazwą nłe wiadomo
JWzet kogo wum11łlonq :wvczaJn4
11le jednali bat'dzo nam df'ogq ofcz111ta
moU'ę. l cłł4czeQo noaza TV beztt'Osko
prsuJmuJe ł :ram:eazcza - swoje1 attłftlłe tak uecłagotcatae potwOt'kł ~
kowe. l e6.! ł.mu winne RłrnaJd1

