BABA CHANEL w 15. Dyskusyjnym Klubie
Teatralnym
BABA CHANEL w 15. Dyskusyjnym Klubie
Teatralnym
17 października 2012, 10:00
Dzisiaj o godzinie 21.00 na Dużej Scenie odbędzie się 15. Dyskusyjny Klub Teatralny poświęcony
BABIE CHANEL Nikołaja Kolady. Weźmie w nim udział reżyser Adam Orzechowski oraz zespół
aktorski. Dyskusję moderować będzie Cezary Niedziółka, kierownik literacki Teatru Wybrzeże.
Wstęp wolny. Zapraszamy!
O SPEKTAKLU
Przed chwilą w Domu Kultury Stowarzyszenia Głuchoniemych triumfalnie zakończył się jubileuszowy
koncert zespołu pieśni Olśnienie. Teraz, na zapleczu, przy stole zastawionym buraczkami w sosie
winegret, marynowanymi ale niekoniecznie jadalnymi grzybkami, nieznanego pochodzenia
alkoholem pięć solistek przystępuje do fetowania i wspominania dziesięcioletniego, jak sądzą, pasma
sukcesów. I snucia planów na kolejne dekady. Nic to, że dawno już przekroczyły wiek emerytalny.
Radosny nastrój mąci uwielbiany dotąd szef zespołu i akompaniator. Pragnie wprowadzić do
Olśnienia, w główne światła tytułową Babę Chanel, świeżo upieczoną emerytkę, dotychczasowe
solistki przesuwając pod horyzont, „daleko, kędy koczują mgły". One jednak nie zamierzają się
poddać bez walki!
BABA CHANEL to tragikomedia o niewyczerpanym pragnieniu życia, walce o godność dla starości,
o niezależnym od wieku głodzie szczęścia.
„Tragikomedia BABA CHANEL Nikołaja Kolady, najnowsza premiera Teatru Wybrzeże w reżyserii
Adama Orzechowskiego, to spektakl bezpretensjonalny i wzruszający, zabawny i inteligentny."

Mirosław Baran, Gazeta Wyborcza
Nikołaj Kolada
BABA CHANEL
Przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska
Reżyseria: Adam Orzechowski
Scenografia: Magdalena Gajewska
W roli Baby Chanel wystąpi Ewa Jendrzejewska (w zastępstwie za Joannę Bogacką), w roli
menadżera Maciej Konopiński a w wiekowe chórzystki wcielą się: Krzysztof Gordon, Jerzy Gorzko,
Mirosław Krawczyk, Zbigniew Olszewski oraz Cezary Rybiński.
Polska prapremiera: 10 sierpnia 2012 roku na Dużej Scenie
Czas: 1 godzina 40 minut (bez przerw)
O DYSKUSYJNYM KLUBIE TEATRALNYM
Celem Dyskusyjnego Klubu Teatralnego jest stworzenie miejsca otwartej dyskusji pomiędzy
publicznością i zespołem Teatru Wybrzeże. Chcemy nie tylko stworzyć widzom możliwość zbliżenia
się ze środowiskiem twórców i możliwość rozmowy o teatrze, ale także docenić zaangażowaną część
widowni. Dlatego wszyscy uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Teatralnego otrzymają kupony rabatowe
uprawniające do zakupu 2 biletów w cenie 15 zł na spektakle grane w nadchodzącym miesiącu.
Osoby, które zbiorą minimum 5 kuponów otrzymają pod koniec sezonu Kartę Przyjaciela Teatru
upoważniającą do rabatu przy zakupie biletów w ciągu całego sezonu 2012/2013.
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