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WROST JA

-ł:fówna n gro a
·dIa Ryszardy Hanin
Wcz<iraj oglądaliśmy o- Form Teatralnych, które
statnie
spektakle XIV rozpoc~ły się 17 bm. UWrocławski c h Teatrów Je- roczyste z.akoilczenie Spotd nego Aktora i
Ma~ych kań miało miejsce póż:-J.ym
wieczorem
w
Piwnicy
__./
--S iV1<lnickit> j i ta 1 wł śnie
ogłosz.orm lis~ę
laureatów
wobyców nagród.
Nagrodę publicmc..ścj

im.

Lidii
Zamkow i Leszka
Herdegena (jest to główna
nagroda Spotkali) otrzymała R yszar da H an in
(Teatr
Stara Prochownia w Warszawie) za spektakl „Przyjechała Żydówka" wg
nny Strońskiej, w reżyi;erii
Jana Kulczyńskiego. Nagrooy Forum (Towarzydwa
Wspierania Inicjatyw Mło
dzieży Zarz~::lu
Regionu
Sclidarn,.,ść". WPBP nr 1
Zaklad6·.v „El wro") przypadły: J oa.1;nie
Dobrz:>ń-

i'

Zakończyły się WROSTJA
(D okończenie

ze str.

1)

„Moje lll;ty
do
władz". :
ZW ZSMP nagrodził Wal- 1
demara Nowa ka
z War- I
szawy za spektakl „Ostatni 1
występ", a
Młodzieżowa- 1
Agencja Kultury przyznała nagrodę
J oannie Dobrz ań ski ej za
spektakl
„Przyjedź albo
zdechnij".
Joanna Dobrzańska otrzymał a te:t
nagrodę Wrocławskiego O środka T V. Od
lat swoją nagrodę „Uwaga
talent" fundu je zapr zyjaź
ni ona ze S p<>tkaniamj DorGta Stalińska . Nagrodę tę
wrę c zono Gabrieli Muskale
1
i Bartoszowi Zaczykicwi- •
czowi.
Temu ostatniemu I
za spektakl „Nos" wg B.
Jal!'ie1'i.skiego.

i Ziucie Z ającówn ie z Teatru Ludowego w Krakowie z.a spektakl „Treny Je-:
remiasza" wg
Biblii w
przekładzie Brandstaettera.
Dziennikarze wręczyli nagrodę. Margaricie
Rasska zowej i Werze Ulik, a k ski ej z T eatru Współczes- torkom 7. Teatru Stu<lio „U
nego we Wrocławiu
za Nikitskich Wo.rot" w Mospektakl „ Pr zyjedź
albo skwie z.a spektakl „Wszys-t:Wechnij" wg książki ano- ko pł ynie - życ ie i los"
nimowej autorki J uliette, wg W. Grossma na. Po ra z
Gabrieli Muskale (PWSTiF drugi jui w tradyc ji Spotw L odzi) za spektakl „Pa kań przyznał na grod~ Zani Dobra" wg T. Bernhar- rząd
Regionu „Solidarda,
Broni sła wowi
Wro- ność ". W tym roku otr zycławskiemu z T eatru Nomał j ą Jan Młodawski za
wego w Lodzi za spektakl spektakl „Poci ągi pod s.pe„Moje listy do władz" wg cjaln ym nadzorem". RówM. Bułhakowa,
J anowi n i eż ~ raz drugi ufundoJ ak zawsze był y też naMl od awsll:i~ru u za spektakl
wał o nagrooę
Wojew6dz:- grody' prywatne od przy11Pociągi po::!
s:;>ecjalnym k ie Porozumienie Związ ja ci ół i s t ałych b ywalców
na<lzorem" wg B. Hrabala ków Zawodowych wręcza- Spot ka ń.
Diwnda Wlele~
jąc ją Bronisławo'Y\1 Wro- bińska ufundow ała nagro- -===
n===--8_>_.., clawskiemu za
5pektakl dę Marl'aricie Ra.sskazowcj
l Werze Ulik, aktork-0m z
Moskwy, Grand Prix Geras pr zypad ł Janowi Młodawskiemu, a
na grodę
Wandy Ziembickiej i Woj- :
ciecha Jerzego Hasa
ode- •
brała Gabriela
Muskała. I
Znany wrocł a wski cukier- •
nik Wincenty Wola k ufun- :
dował wspaniały to.rt, któ- J
ry otrzymał Waldi>mar No- 1
wak. Towarzystwo Miłoś- 11
ników Wrocławia ofiarowało zaś wszystkim w)rkonawcom Kalendarze Wrocławskie na rok 1991.
(saeh)
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