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KRONll<A6GSPremier zemlerza powołać
nowym kształcie Narodow11
Rad• Kultury. Ministerstwo JCultury I Sztuki ma Ilf stać organem
onawczym Rady. (X) .
W prywatnej wytwórni filmowej „Galicja" jest na ukończe
niu film o historii :Żydów polskich.
Muzyk• skomponował Krzysztof
Penderecki. (x)
• W Katolickiej Wytwórni Fllmo-j „Studio Vl!fe<> Gdańsk"
Andrzej Za111czkowakl reaUzuje
mm o planie Balcerowicza. Celem tego przedsltwzltcla jest
wyta6nlenle planu I ukazanie
reakcji społeczeństwa. (x)
• W Wtglerlklm Instytucie
Kultury odbył sit pokaz eksperymentalnych filmów fabularnych
prezentowanych w ramach przegllldu „Studio Im. Bell Balazsa
przedstawia". (x)
.
• Po raz pierwszy w Police
odbfdll sił pokazy zakazanych
filmów czeskich I lłowacklch z
okresu Praskiej Wiosny. {x)
• W tegorącznym Mlfdzynarodowym Festiwalu Filmowym w
Cannes na1Z11 klnematograflf btdzle reprezentować „Przesłucha
nie" Ryszarda Bugaj1klago. Poza
konkurnm pokazany zostanie
„Ostatni
prom"
Waldemara
Krzystka. (X)
, • PrzewodnlCZllCJl'I Tymcza' IO-VO Zarzl!(lu StoW1rzy1Zenła
Pol1kli:h Twórców Telewlzytnych
został reżyser Janusz Rze1zew1kl. (X)
• W łódzkiej WFO powitaj•
film o dziejach nauago godła
paflstwo-ao. Reżyserem filmu
o roboczym tytule „Orzeł biały"
jest Leszek Skrzydło. (x)
• We Wrocławiu działa Spół-·
ka z o.o Vacek - Film - Studio.
ŚWladczyła ona usługi przy reallucfl filmu „Sklep jubilera" (z
Burtem Lancalłel'em I Danielem
Olbrychsłdm), była współprodu
centem duńaklel komedii obycza-

jowej „Kaj I Magdalene" z Dorot11
Pomykała w głównej roll. Obecnie w Kenii, na pustyni Tucan, buduje olbrzyml11 dekoreci. do filmu - współprodukcji polsko-amerykańalllej pl
piekle" wg
acenarluaz I w reżyserii Waldemara Dzll!lego. (o)
e Dzlałalł!Ca na Dolnym 814aku Spółka Vacek-Fllm-Studlo uczeatnlczyt bfdzle we współpro
dukcji polsko-duńskiej filmu
„Churchill-Klub" o ruch!I oporu w
Danii. Czt6ć zdjft zostanie nakrfConych - Wrocławiu I okolicach. (o)
• Ze wzglfdu na ogromny
wzrost kosztów wrocławska
OIRF zdecydowała •I• na zamknlfcle filmotek na ta6mle 18
mm. Aby rate>WK aytuacJ• zaproponowano przyjfCI• zbiorów w ajencję swoim pracownikom. Zdecydowały się dwie osoby. (o)
• W Bułgarskim 06rodku Kultury w Warszawie odbył ' " pokaz głołnych filmów dokumentalnych: „Oddychaj" I ,;Matki".
• Na scenie Teatru Połlklego
we Wrocławiu Jan Szurmiej
przygotowuje
lnscenlzecjf
„Burzlłwego
życia
Lejzorlca
Rojtazwanca" Oli crenburga. W
roll głównej Ktzyaztof Oracz. {O)
• W wieku 43 lat zmarł Maclej
l.ukowakl, znany reżyser tllm6w
ołwlatowych I dokumentalnych.
Zreałłzował około 40 tllm6w, a
włr6d nich cykl „Ludzie, kamaJY,
zwlerzfta". Uprawiał też publicystyk• telewlZJlnll reallzuil!C m.ln.
cykle „Tajemniczy świat przyrody'', ·„W krfGU kultur I obyczajów", „Przed I po debiucie". Był
jednym z twórców Muzeum Kinematografii w lodzi. (x)
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