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Jak lui informowaliśmy w Gnlach
est ona nie24-28 kwietnia w Dużej Sali Teai atawia oNowego występować będzie warazawski Teatr Narodowy. Przyjechał
do Łodzi na zaproszenie Wydziału
Kulqxry l zaprezentuje "Zycie jtstU.·- - - -'!iii!!'!!"!!!!!'IO"- - - - - - meJD" Calderona de 1-, Banci, w
reżyserii Kr7A1111 lluSZII'Dki będzie to premierowe przedatawie
nie oraz ,.Lillę Wenedę" Juliu.za
6łowackie&o wyreży'leł'OWaJI\ również przez K. Skuszaukt.
- lde~t IlUZJI powiecWał na
wczorajszej konferencji pruowej
z-ea dyrektora Wydziału Kultury
łiru
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la ehęe wl~zeala alę 8
akieJ pomoC'J Jaklł iredowifto teatralne niesie Teatrowi Narecłowe

mu. W planaeb uuyeb mieliiiiły
aprjiUenie tej sceny do ł.edli. Nieuczęłc:ie jakle apetkalo warszawski

teatr

pr-zyaplenyło

ie

płaay.

W ar to dodać. co uesztlł poeikrd-

lila na konferencji Krystyna Sku~
azanka kierownik artysłycuy
eatl'u Narodowego, te Łódż jako
lerwsza zaoffarow!'ta się.~ takli ":1•ie pomoe4-- Wdz1ęcznosc DUZIJest
ym większa - liCWiedziała - że
dzie to dla ~ pierwsza od dnia
żaru szansa , łry jścia na scenę, a
manifestowanie nam samym
j obecn
i l pokazania wny.t·-· ,ż._ a_9al praeujemy.
,
uszanka zapoznała również

~
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łódzkie
CDokońC7.ellie te .U. l)
przed zapolem akto~;&kim, któremu do pcacy pozostała tylko alewielka. ocalała ula prób, jak i
przed zeiPOłem techuic:uJym - bo
apaliło się 8 dekoracji
r.limo to
działalno6ć wwowiona została jui
kilka dni po pożarze. Dekoracje
do przedlftawienła ,,Zycie jeat anem'
montowan~ były rp ulicy. )ia ~ee-<
nę po au pl~wszy w~rowad ..:one
zostana łovi.ero w Łodz.i Problem
był. l ~ nadal z dekoracjami,
częściowo uratowanymi. a częścio
wo Zlt'ekenstruowanymi. do .,Lilll
Weaedy~>. Niektóre z mebli sa nadpalone - Ma to powiedziała
K Sku~t~~nka - nie z.amierzony
przez nas dodatkowy sens. .,Lllla
Weneda" to (ll'Zeciei ~eans polskiej
duszy rozi!'Ywany na pogorzeltsku.
Naibliższa przyszłość Teatru Narodoweco nie rYsuje sie najlepiej.
Co prawda wlelP ośrodków wystą
pi_ło z podobnymi propozycjami co
~Ż. al~ teatrowi trudno przecież
obywać się długo bez swojej stałej siedziby Odbudowa gmachu to
jednak sprawa kilku lat G<>dny
uznania i podkreślenia jest rozmiar nornocy z iaka wystepują za·
kła!Jy. lbltvtucje i D!!Oby prywatne Do tJ kwietnia zebrano już
ponad 7 mln zł zadekJa.r owano
także konkretną pomoc w cn·nie
społecznym przy odbudow ie.
Mimo wielu problemów teatr
~dzie kontynuował . choć w &top-

•

występy
niu ograniczonym. dzialalnośc artyatycznll. Jeszcze w tym aezonie,
o ile dopisze pogoclf, będzie występował w Warsz.a•ie w Lazrenkach. Na Wyapie, od wrlteśnia zaś
przez 12 dni w miesiącu korzystać
będzie ąt6gł ze sceny Teatru Dra' IUolltYCZIIIego.
W njjbliiszym czasie rozpocznie
...,oatrukcja "Geniusza sieroeeco" - przedstawienia granego
dopiero trzy razy, obecnie z.ail prowadzone są prace nad .,Panem Jowialskim" A. Fredry - reżyllł:ruje
T. Minc or11z .. Sonatą Belzebuba''
Witkacego w reżyserii J Klr<~.ow
skiego
JULIUSZ CYPERLING

