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W Warszawie brak sali t~airalnej 

Premiera Narodowego w Łodzi 
(INFOBIIACJA WŁASNA) 

~ .Najllewua pniliiera Teatru l'bnclewese - ~yele Ja& snem" 
~ Caldenna w rei. K. Ska.s~ankl - edbędSłe Idę na -eftlie Teal.-11 
~ łiewe•• w IAłlai. .lep ki•ewa ie&we aapreaiłe aeapół Teauu 
~ !liacedowe&o de Łodzi; udaje się en lam %2 bm-. aby wystąpić 
~ ~ premieclł "złu ki CalderoDa i za preaeałować dwa apekb.kle 
~ • .UUI Wenedy". 

Pnycotowanie premiery w llit.- aceny to ,,Achilles i panny" 
niejących Obecnie warunkach je~> t ń.M. Swinara.luego, .,T.·amwaj 
GaiUnaęclem zespołu aktorskiego ~wany po~daniem" Tennei.See 
i techn.iane&o. Malarn-Ia spaliła Wu~aansa 1 ~l'fon-,;top" M.:t.. Bor-
Idę, w stolarni może pracować oowicza. kwry oędz.e talri.e re-
~lko jed:,.. JnaSZflld. aby unik- iyserem. 
nil(: wstrząsów odab1ających nad- Kierownictwo teatru olaou.ie 
pilione mury; :telaz.na konstruk- także premie.r."y "" w1elk;: ~.::en., 
c~a. będąca główn• dekoracją do Sprecy:iowane jw. liliJ plany wn-
Calde.roD.a, wprowadzona po raz tawienia .,t'a.na Jow•ahkiego•· 
pierw.u;r do teatru 9 marca, u. Fredry w rd. T . Minca i .,SO. 
legia ZD1SZCzen1u. M.mo to elkcnie na ty Belzebuua·• S.I. Wilkiewicz.a 
wnystke jest &otowe - brakuje w rez. J K.t·a..ow&klego; w dal-
ąłke zastępeseJ aeeny w Warua. s:~:c:J perlipektywie: ..1\.ot(lian" 
wie. Według Olitatoich wtaleń. ::Oiov.a.:kieeo. "D.tiady", .,Anw-
Tea~ Narodowy po~ząwszy o4 ~uu i Kleop~~tra·· Szekspiora. 
początku przyszłego sezonu czyli Na4 edblldow" teatru czuwa 
Od września, będzie grał przez powolama pc~ea ministra Kultury 
12 dni w mies1ącu w sali TEatru ~ztulr.i Komisja Ełl.,.perlóW, slr.ła-
Oramaty<:UJeJO Do IJ!&o czasu dajlłQ się z III osób pracujących 

. musi korzy~ć z zaproszeń in- społeeznle. Obecnie z wypalone--
uycb teatrów (.Z ~proszeniaq~i eo amacbu usuwa się wszystkie 
wys&ąpiły Ka!W. TorUń. Teatr :w.iazczone elementy wy))OGilż .. 
im. &owacltiego i Ludowy z Kra- nia, w .których to pracach uczest.-
kowa, Białystok, Gorzów Wlkp.. ni.cz.t m. in. Kombinat Budow-
Olsztyn). nictwa Mie.zkaniowego - Za-

W czasie pożaru spłonęły tak- chód oraz Mostostal. Pracownie 
ie dekoracje do 8 sztuk Dlatece Konserwacji Zabytków robUi 
tei .,Lilia Weoeda" je&L crau dokumentacill melodą totoeramo-
ba cłekorac:ji - co Zl't:U~ daje metrii Instytut Techniki Budow· 
awoi.llty efekt artystyczny. W lanej kończy ekspertyzę doty-
pracowniacb pełną parą odtwa. aącą rozmiarów zniszczeń. Po 
rz.a się dekoracje do Cal:lerona skończeniu tycb prac nasłlłlll wy-
i ,.Geniuszu si~ego". W dal- bór wariaata odbadowy (zGSta-
szej kolejności oba zespoły bedą wić bez zmiatl. wprowadzić nle-
pracowai' nad przeinscenizowa- wielkie zmiany poleJliizające 
niem ,.zemsty". wchodzi w ra. funkcjonalno$ć, czy też przebu-
chubę takie rekonstrukcja "Kra- dowa i unowocześnienie wew-
kowiaków l Górali". nątn gmachu) i zac:~mą slę ora.. 

W Tea&rse Małym pneclata- ce projektowe. 
wieDla edbywajJł aię eodziennie. Warto dodać, te Usta 08Ób pry-
Za kilka dni na &ej ~nie uba- watnycb i i111tytue,ii. przesylaj~t-
aymy prapremierę ,.Pięela dni Clyeb plenlltdze na konto edbudo-
Lemaela Gulliwera" K. Nowie- wy, rńnle a dnia na daieil. ~ ' 
kiece w ret. M. Sławlństie&o, w poezątku kwietnia wpłat 
próbach jest "Końeówka" Dec- tebrało a;ię ponad 7 mln z 
ketta, Kolejne prernierv małe! (ba) 


