
Új moszkvai bemutatók

B. Rogyionov, a Moszkvai Városi Tanács
Kulturális Osztályának vezetője nyilatkozott
az APN tudósítójának.

A nyilatkozat szerint a moszkvai színhá-
zak legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy
méltóképpen felkészüljenek a Lenin
születésének 100. évfordulójával kapcsolatos
ünnepségekre. Ezért több olyan dráma
bemutatását vették tervbe, amely a kom-
munista társadalom építéséről, a lenini út-
mutatások teljesítéséről szól.

A moszkvai drámaírók Lenin életéről
szóló új műveken dolgoznak. Így például A.
Stejn „Leniniáda" címmel kompozíciót ír a
Majakovszkij Színház számára, amely Lenin
életének és tevékenységének különböző
állomásait idézi fel. A Sztanyiszlavszkij
Színház V. Dubrovszkij dokumentum-
drámáját fogja bemutatni. Címe: „Lenin és
Gorkij". A Tagankán lévő Dráma- és
Komédia-színház készülő előadása „A kér-
désekre Lenin felel".

1970 elején Moszkvában nagyszabású
művészeti kiállítás, színházi, film- és zene-
bemutató lesz Lenin életéről és tevékeny-
ségéről. Ugyancsak ennek a témának szen-
telik a „Moszkvai Színházi Tavasz, 1970"
bemutatóit is.

A színházak legközelebbi tervei: a
Moszkvai Városi Tanács Színháza J. Cse-
purin darabjának bemutatójára készül. Címe:
„Vasárnap nem dolgozunk". A Jermolov
Színház Konsztantyin Szimonov regénye, a
„Nem születünk katonának" alapján készült
„A kis doktornő" című darabját tűzi
műsorára. A Lenini Komszomol Színház két
darabot ad elő a Komszomol
megalakulásának ötvenéves évfordulója
tiszteletére: V. Bejlisz „Marokra fogott
szikrák", amely a Komszomol hősi krónikája,
és A. Antokolszkij „Marsmező" című
darabját az 1917-es proletár ifjúságról.

Nagy érdeklődésre tarthat számot a
Majakovszkij Színház új darabja, a „Csa-
logányok éjszakája", amelyet B. Jezsov,
Lenin-díjas író írt, az Európát a fasizmus-

tól megmentő Szovjet Hadsereg harcosairól.
Felelevenednek a fővárosi színpadokon a

húszas-harmincas évek legjobb szovjet da-
rabjai is: köztük Fagyejev „Tizenkilencen"-
je, Kornyejcsuk „Platon Krecset"-je,
Visnyevszkijtől „Az első lovashadsereg". Az
orosz klasszikusok közül műsorra tűzik
Goncsarov „Oblomov"-ját. A. Osztrovszkij
„Hozománynélküli menyasszony"-át a
Kortárs Színház mutatja be; a Moszkvai
Városi Tanács Színháza pedig a „Bűn és
bűnhődés"-t, J. Zavadszkij rendezésében.

Külföldi írók érdekesebb művei a drámai
színházak repertoárjában: a Hemingway
regénye alapján készült „Búcsú a
fegyverektől", Arthur Miller „A díj" című
darabja.

A Sztanyiszlavszkijról és Nyemirovics-
Dancsenkóról elnevezett zenés színház ja-
vasolta Jurij Alekszandrov zenéjével a „Tá-
volban egy fehér vitorla" című balett be-
mutatását. A jövő év tavaszán a világhírű
német rendező, Felsenstein viszi színre Bizet
„Carmen"-jét. A színház ezenkívül még O.
Taktakisvili grúz zeneszerző három
egyfelvonásos darabján dolgozik.

Három zenei premier várja a nézőket: A.
Petrov „Táncolni akarunk" és Kálmán Imre
„Montmartrei ibolya" című operettje,
valamint Gershwin „Rólad dalolok" című
zenés komédiája.
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