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tych Swiętach rozlegną się na- Wić i pamiętać: Kabaret O!g1 tec:z...11y program okazał się chałą 
rzekania. że znowu p~m był Lipińskiej i „SUJipkę w ja,jku". zrobioną lewą nogą pr·ze·.r; pa
mamy, że nie było na co pa- Dwa widowiska saty.ryczne, po- nów, którym za·Qrakło ,p.omysłów 
tr.zeć, i że . w ogóle nuda. A ja mysłowe, dowcipne, aktualne. jak i d<Jwcipu. Dobrze~ że było 
sądzę cOś wręcz przeciwnego. że · 01fi LipińSk.a wyraźnie uapa- l'Q tak pó~no, iż mało kto miał · 
tym ra:zem bylo <.'O wybrać. ła rugi 6Cideclt Pamiętamy: siły to oglądać. 
· Głównie z racji filmów - „Właśnie leci Ka1barecik", opa1r- Wiele niedobrego słyszałem o 
,premierowych naiwet. Jak „O- ty na absurdalnym, sui':rea'lisly- Madonnie jako artystce filmo
s'ta'tinie metro", zresztą na~- cznym dowcipie był rewią aktor- wej a jeszcw więcej o jej fil
ne ośmioma' Cezarami, czyli ta·- skich indywidualności. Turecki, .mic „Kim jest ta dziewczyina". 

• ·kimi f•rancu&kimi OS'kuami Me- pan Janeczek, pan P,iotruś, paini Tymciasem ta zwariowana hi
lad:rama't osadzoiny w czasie o- Basieńka to byli ·nasi dobrzy storyj.ka okariała się pri.yjem
lwpacji, która we Francji wy- majomi, niemal jak dziś Cairrin- nym zabójcą czasu w świątecz-
glądała inaczej nii u nas. Melo- he popołudnie, a Madonna jako 

, dramat, w którym g.raJi Ca.the- nieznośna idiotka autentycznie 
rine Deneuve i Gerard De:par- zabawna. Nie wiem natomia.o;t 
dieu, .po prostu zna!l«mrlci. A po-. jak odebraliście „Firmę" Berna-
tem było coś z sensacji scil!'nCe ra. Tu scenic~a opowieść o 
fiction czyli „Łowca IJll'ldroidów". . kratkim wybuchu ucrucia; ku.pca 
Można było się poemoc)onnwać, k-0lonia:J.nego do gwia'idy tcał.ru 
a przy okazji dojść do wniosku, gtonowie. Potem prz.yszła za,paść, (oparta, jak wiadomo, na au
że twórcy filmowi kO'I13ekwentnie z której Olga Li;pińska wyszła z lentycznej historii z pri.edwojen
pakazują nam przyszły świat w tarmą. Jej O'Stra, zjadliwa k:pi- nego Po.znania) :i:robiona została 
mało zachęcających barwach. na ze „strajków, a1by zaprotestQ- ciężką ręką, n·iema.J jak Szainia
Szkoda, że nie będiZiemy się mo- wać", z „rotacyj.nej głodówki" i wski. Cóż z tcg'°• że Ewa. W.i:i
gli praelronać czy ich proroctwa całej tej napu.szcmeJ gadaniny - niewska i Lec·na'ro . PietTm;zak 
się sprawdzą. była smaczna, a nade wszystko lo wyborni aktorzy, ~kom prLy-

Taki był, sta1r,t. Nie ma: sensu na czaJSie. :.-zło im grać prrz;edw t.ekstowi. 
wyliczać wszystkich innych zło- Szopka - nzecz już w zało- ByłQ w świąte'CZ'nym pmgrrunic 
dziei naszego czasu świąteczne- żeniu nie z tej ziemi (szopka na ki'Jka „nakładek" (m.in. na 
go. Ale myślę, że i ,,Ksiądz Wielkanoc?) okazała się widowi- Ka'barct Olgi L~piń~kicj i na 
Kordecki" miał swoich amalto- skiem szczerze za:bawnym. No i „l•'i·nnę") ale to sti koi>zty trud
rów, podabnie jak niestety pne- rozrzutnym: naliczyłem ~ł ku- ne do unikni1:cia„ ·Na.t<Jmia'l't nv1-
gadana „Jenny" mama Churohil- kiełki, które o dziwo, pre:zet)lo- ina sobie było durowaf.. nicsnrn· 
la, ale może w następnych od- wały się tekslami dowdpnic cmc wałkowanie tematu hi.~e.k
cinltach będzie lepiej. No i z skojarz.onymi z populamymi me- :;ua:lizmu Dawida .l:\owk w nil' ·· 
przyjemnością powita1ltśmY sta- Lodiami. Jak zaiwsze w i.~Ql)kach dzie-l:nym „Bliżej świa·ta"', jak i 
rego :znajomego Telly Savalasa., nie udało się uniknąć kilku rr.- poka.zywania w piątek dw6ch 
który odszedł od K<ll]aka·, ale weransów i umizgów. no ale na zaroś.ni(}tych, niechluj:nych pa -· 
„Po tragedii P.osejdona" poka1zał szczęście nic było ich ;t;.t wiek. nów z Tea.t.r.u „G11!i.wor". zaµra
staTą kla1sę. Natomiast tr.zeci program w za- szających dzieci do siebie. Qdy-

ZlostaJWmy na razie filmy. Bo łożeniu saityryczny - „Za chw.ilr. bym był dzieckiem ucie'k!bym z 
święta ip.rzyni'O'Sły nam dwie p~- da,lszy ciąs prog'!'amu pp. Ma- kr:i:ykiem.. . RYT 


