
Premiery 
„Paał i Maat" 

Teatr Wapólcz.esny wystąpił 
w . 5;0botę r, p.remier4 węgier
skH!J sztuki ws.półcze•nej Ist
vana Csurki pt. „Paal i 
Maal" w tłumaczeniu Alicji Ma
zurkiewicz. Przedstawienie re_ 
żyserowal Maciej Enilert w 
scenografii Ewy Starowieyskiej. 
W rolach tytułowych oglll.da
my Henryka Borowskiego I 
Czesława Wołłejkę, a obolk nich 
m. in.: Antoninę G<>rdon-Góre
ck.-, Mutę Lipińską 1 Ilonę 
Stawirurką. Spektakl przygoto
wany zcwtał w ramach tego „_ 
mego nurtu repertuarowego, co 
popularna komedia a.n.r;ielska 
„Jak alę kochaj'" i prerento
wany jest o godz. 19.15. Najblit
si:e p_rzedstawienia odbędą się 
w dniach: 1 2, li, 8, 9, 10, 12 
i 18 czerwca. 

Beckett i Garcia Lorca 
w Teatrze RzecIJpospolitej 

Kolejn' majow, propozycją 
T~at.ru Rzeczypo&politej je,1;t 
Wl.Zyita szczecińskiego Teatru 
W.spół-czesnego .z: przedstaw,ie
ni~i Ryi;zarda Majora. W 
dma.ch 29 i OO bm. n.a scenie 
Teatru Dram&Jtycznego obejrzy
my w wyikonaniu tego zesporu 
„Czekaiięc na Godota" Samue
la Becketta oraz "Miłość don 
Pf!rlirnplina do Beliay w jego 
Ofrodzie" Federica Garcii LOr
kl. Warto dodał:, że sztuka Be
cketta przygotoi.vywana była 

tygodnia 
przez zmarłe-eo Stanisława He
ibanowskieeo. a jej reali.Ucję 
doprowa.dził do ikońca Ryaurd 
Major; pr.zed.lta.wieni• to zdo
było kilka nafród. .na u'b~ło
rocznym Festiwalu Teatrów 
Polski Północnej w Toruniu. 
Bilety na oba fOŚCinne 1pek
taklf! su•zP.cińskiego wat.ru roz
prowadza kasa Teatru Drama
tycznego (~el. 26-343-72). 

„Pan Kleks dzieciom" 
z domów dziecka 

W na.mi.ocie cyrkowym ,.ln
tersal to" (Chliodna rór Tow&:ro
wej.) odl>ywa•ją aię przedstawie
nia widowiska ,;Pm Kleks d!Zie_ 
c1orn", zoriganizowane przez Za
iklad Widowisk Ectruiowych z 
ok&zji zbliżai4Ce.go aię Między
narod.owf!go Dnia Dziecka. Bio
rą w nich u.d.zia.l znani arty
lci ,1;cen warszaw.kich: Piotr 
Fronczewski, Anna Seniu'k, Da,_ 
nuta Rinn, Wiesław Michniko
wski i Wojciech Pokora, a także 
pio.senkarze i arty-ści cy.rkowi. 
Z inicjatywy organizatorów i 
wykonawców w dniu 1 czerw
oa o godz. 11 odbędzie 1ię ~m 
specjalne przedstawienie dla 
dzieci zaproszonych s warszaw
skich Domów DtieckL 

Oła dzieci na Targówku 

Pierwaza dekada ezerwca u
dykowa.na jwt w Teatrze na 
Tar.gówku najmłodszej widow
ni. Z okazji Dnia Dziecka teatr 
wznawia widowisko „Skarby 
złotej kaczki" Mirosława Łeb
kowskie&o 1 Stan.iaława Werne
ra s muzyk, Józefa Talarczy
ka. Tę barwną, roztańczoną 
baśń muzyczn, wyreży.se-rował 
Tadeun Wiśniew ki. 

Czes'ka komedia 
w „Kwad1aci.N 

Teatr na Woli wystu>I. w 
piątek, 1 CZf!rwca, s prapce
mierą polską ci~kt.j komedii 
l'y1il'oslava Hornick.a „Gang Al. 
bertów" w tłumaczeniu Emilii 
Wytwickiej i Czesława Sojec
kiego. Spektakl reżyseruje An
tirzej Za.orski, który jest rów
nież autorem tekstów .piosenek. 
Scenogra.tię zaprojektowała Mał
gorz.ata 'Dreutler, a muzykę 
&"komponował Piort Hertel. Gra
ją: Maria C:rubaaif!wicz, Ewa 
Wencel, Jan Kolbunewskl, Wi
l(.tor Zborow.ski, Maciej Kujaw
ski, Włotlzimiers Nowaik t Piot-r 
Furman. 

J ][ „Dilc:tdy• 

W dniach od I do 4 cze~. 
111a .scenie Teat<ru DramatycZJl•· 
Co odbęd" się przed.a:tawi6nia 
,,Dziadów" Miekl.ewicza w ln
scenizacjł i my.serii Macieja 
Prrusa i w acenogr.a!ii Andrzeja 
Witkmvskieco. Przedstawienie 
to przywiezie do Warszawy, na 
za.pros.zenie Teatru Rzeczypo.. 
spolitej, xespół Teatru im. S. 
Jua.cza s l.odzl (Pat.r.& - zd~ 
cie). W roli Gust.wa - Kon
rada występui. MariUIN Woj
ciechowski. Bilety - w kasie 
Tea:tr-u Dr~eso. (pa) 


