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resujących głosów, ale my- cy jazzu l jazzmani mówllłć o 
~1«:. · że ambicje l wysiłki. A. tej dziedzinie muzyki w TV 
Wasilewskiego Idą w dobrytll czy w radio. Dowledzi~łem alę 
kierunku - skupiania szerszej, autorytatywnie/ te np. rytm7 
bardzlej fachowej l reprezenta• połuCiniowo-ametykańslcłt ;.Ju
tywnej opinii - l t~eba go zem nie aą", Ale co jest jaz.. 
w tym wspierać. zem - te1o się nie dowied~la .. 

P 
RZEDE wszystkim musz11 nawców, Natomiast dobór tek• Czy to rzeczywiAcie ma kogoA Jak zwykle cennlł pozycj4 łern. Procram był t.ywy, awar• 
przeprosić Czytelników za stów oraz Ich jakośe budzlt. przekonać o czymś, o czym nit było kolejne ,Spotkanie 1 poe• ty, poglą(lowy. 154F4to udaniL 
złośliwość chochlika dru- m.ote nieraz ~ważne zdziwie- byłby prze~onany? czegoś no- łlł", tym raz~m przedstawiaJil- stylową· l wdzlęcmą audycją 

karskiego czy też korekty, któ- me. Jest to me tyle dobór, co. wego nauczyć? jaki jest stopień · ce piękną twórczość 1 osobo- były teł "Splewki atare, ale Ja· 
re w poprzednim moim felieto- niedobór. Ot, chociażby ostat .. odkrywczości tych dramatów woić Jerzego Ficowsklero 0 re", montaż ludowy~n piQaene)t 
nie .sprawiły, że można było nia pozycja ,.Studia 63", .,NI~ dzisiaj? Jaka jest tu przekład- . • 0 " francuskich, w rd •. J. Rzeszew
tam przeczytać o ,.internacjo- tuteJszy" Bronisława Wlernlka, nla do współczesnego tycia skon~łll w swoim rodzaJu l b. · skiego i w wykonaxu aktorów 
nalnych zał.ożeniach programu w rei. A. Hanuszkiewicza. For- społeczneJ&? Czy ta mobiliza- telewizyjną pozycję stanowił łódzkich. O ile! to lep$ze od 
TV". Oazywlście, czysta bzdu- mainie rzecz bior~tc leżało to cja emocjonl!lna u widza nie program rozrywkowy .,Trare~ nlektóryeh na$zych ,.j.błusiek 
ra. Tak daleko w internacjona- na linii poazukiwań owego Stu- jest skierowana przeciwko nie- dla kieszonkowa" St. Orodzleil- pełnyt11 snu". 
!izmie nie poszliśmy. Zdanie to dia. Jedna aktorka (monolog), istnieJileemu światu? Pisałem sklej, w reż. E. Dziewońskle- Chcłalbym 'eszeze J)Oleeł~ 
powinno po prostu brzmieć: . kuszący eksperyment retyser- już. o tym przed rokiem i uw'a- go. Były to kulturalnie odegra- Awiętne pro1ramy 1 eykl~ .. lł
.,Myślę, że przyjmując taki ski w "dobudowaniu" f zdra.,.; bm nadal, te dramat anty- ne przez J Skowrońsk~t w zam musyezny" z Pozn~ta. 
charakter naszego programuj matyzowanłu strony wizualnej, mieszczański czy antyfeudalny GUńskiego 0'raz H Dąbro~skll. Ostatni kone~t ,.Mnura" był 
TV, jaki on je!lt, to znaczy kilka efektownych tticków ka- może mieć sens o b o k wybit- ' . • ze ws2eeh miar godny obejm
akceptując jego l n t e n c j o.oi merowych, sugerujllc;ych pozo- nych dramatów współczesnych; W. Koczesk~t, C. Roszkowskle· nia. W ,.Muzycznym XX.-leciu" 
n aJ n e założenia, wynikające. ry "dziania się", maksJrpum te- ~tle, broń Boże, nie zamiast. g~, J ... stępowsklego l In. - ,.ty .. - ateby dopełni~ obrazu na• 
z nadrzędnych celów, uwaga iO, co może dać gra jednej !I'ylko jako jedno z ocniw .,wy- c1owe scenki o nierównomler- szeeo dorobku _ B. Heas•
krytyki powinna skupiać się na .twarzy (K. Laniewska) - a w' l:howania przez utukę" - lecz ności uczuć. Wnikliwe l Awiet· Bukowska prezentował• mło
owych minusach i niebezpie- sumie uczucie zawodu i czczoś· wychowania do życia współcze- nie uchwycone ·obserwacje oby- .dych' absolwentów ezkół _ dzlł 
czeństwach, towarzyszących je- ci. Po prostu tekst był sla- ine10, twarzą w twarz wobec czajowę, ze wszystkimi charak-
go założeniom", ~· liU,ratura .mo~no preten- jego dzisiejszych antynomii. terystycznymi cechatnl stylu na- już zawodowych artyst6w·m&J .. 
Mając to za ~obą przejdę do SJonaln.a 1 n.IeWlele dajllca .,Trybuna literacka" pośwlę- szej współczesnej codzienności. zyk6w. Bardzo to piękny ZW'/• 

•. d strawy. Tak w1ęc cały wkład . . czaj. .,Tełe-Eebo" wróciło poci 
p:ogramu z ostatme.go . tygo - talentu K. Łanlews~iej 1 A. eona była zaaadnieniu reporta- Myślę, że ten ton1k życzliwej piec;r;ę Iteny Dziedzie, :2yskijj.lłt 
n1~, który wydał m1 s1ę bar· Hanuszkiewlcza poszedł trochę tu (ściślej: prawdy w repor- satyrkl, uważna notacja popu- ł 
dz1ej urozmaicony niż zwykle. na a n tażu). A. Wasilewski, który po- larnych zachowań ludzkich pel- na energi • t>arwnoścl l precyzji 
ale słaby pod względem te.a• m r e. przednio zaczłłł od tematu na humoru in.teliaencja sklada- prowadzeniL "Z fllmotekl XX· 
tralnym, a od strony literaCklej Podobne wątpliwości mogła W&półczesnej literatury obycza- · . · ' leela" obejrzellłn\y dorobek T. 
szczególnie prowokujący do dy• wzbudzać transmisja przedsta- jowej, poruszajile t11 sprawę w jące su: na talent 0.rodzieńsklej, Chmielewskiego. 2ywy 1 bu• 
skusji. Uwatam, że &iła pro• wienia dramatu M. Gorklero zupełnie przy~dkowym gronie znajdą pole do popisu w TV. dUjlłey był równiet telttur• 
gramów TV tkwić może tylko .,Waasa 2eleznowa" z Teatru - wykazał dużo ambicji, żeby Magazyn muzyczny ,.Kamer· niej, transmitowany z Moskw1, 
w szerokim wachlarzu współ· im. St. Jaracza z Łodzi, w ret. teraz greno rozmówców wzbo- ton" pośwlę_cony był historii na temat "Polsk., n•u pra:r• 
pracowników-twórców, l to M. Wiercińskle,. Spektakl był gaci~. Swój pocl~td na kwestię jazzu. 'Prezentowali jej etapy, Jaclel". Pezlom orlentaC!lj( 
twórców · reprezentatywnych. aktorsko na poziomie, tylko prawdy w reportażu zaprezen- a tak ... e mówili 0 ja••le 1 c•ali ... t 'kó 6 ł 

j Ó k j d h d l. J K w ó "' ..... • u ... tes n1 w m ł nas zasko-
Wyjątkową p()zyc ę program w IZhl a... e en z panuryc " ra- towa l • Lovell, • A. r - m. In. A. Sławiński, K. Kome· czy~ l po ... nie"ć na du"'hu.· ...__ 
muzycznych l teatralnych od matów rodzinnych" Gorkie&o, blewski, J. Ambrozłewicz, T. '4 • "' c"' 

!
strony aktorskiej, na tle całości piętnujących degenerację r0$yj- Str.urnpff 1 A. Małachowski. da, Led. J. Balcerak; tańczyła wtórzenie W poniedziałek w 
programu telewizyjnego, za- skiego mieszczaństwa, sztuka Mam w~ttpliwości czy sprawę Llliana Wolska. Zawsze mnie Teatrze TV .. P•py" Caillavet• 
wdzięczamy przede wszystkim demonstrująca w truneie rze- przedstawiono włdclwłe, na nieco śmieszy uczony, profesor- l Flersa było, Jak motna wno-o 
znakomitym obsadom wyko., czy saleril: ~wyrodnłal(ów... pewno zabrakło tu wielu lntf!- ski ton, jakiego utywajll znaw· sić, z.aet,pstwem awaryjnym. 


