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Z radością informujemy, że Teatr Wybrzeże zdominował ranking najważniejszych wydarzeń
teatralnych 2015 roku, przygotowany przez Łukasza Rudzińskiego z portalu Trójmiasto.pl
SPEKTAKLE ROKU - FARAON, KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF?
FARAON to majstersztyk adaptacyjno-dramaturgiczno-inscenizacyjny. Bowiem wielowymiarową i
bardzo skomplikowaną powieść Bolesława Prusa reżyser Adam Nalepa wraz z dramaturgiem
Jakubem Roszkowskim przenieśli na Dużą Scenę Wybrzeża w sposób niezwykle precyzyjny i
zrozumiały dla każdego widza. Zaproponowali aktorom bardzo statyczne, długie sceny, rozgrywające
się w gigantycznej śluzie kanału. Choć to nietypowy spektakl, bez technicznych fajerwerków,
publiczność czeka prawdziwa inscenizacyjna perełka w punkcie kulminacyjnym przedstawienia.
Bardzo wyrafinowany, kto wie czy nie najdojrzalszy, teatr czeka jednak widzów KTO SIĘ BOI
VIRGINII WOOLF? Edwarda Albeego, które na deski Teatru Wybrzeże przeniósł Grzegorz
Wiśniewski. Słynna sztuka oparta na grze pozorów i sado-masochistycznej zabawie czwórki
bohaterów, okazuje się prawdziwym seansem okrucieństwa, ujawniania traum i wymyślnych
psychicznych tortur zadawanych sobie samemu lub ukochanej osobie. To ciężki psychologiczny teatr
w doskonałym wykonaniu aktorów Wybrzeża.
AKTORZY ROKU - DOROTA KOLAK, MIROSŁAW BAKA
Eksportowy duet gwiazd Teatru Wybrzeże w KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF? stworzył wybitne
kreacje. Rolą dominującej, nieustająco kastrującej swojego męża i prowokującej go na przemian, a
przy tym w pełni od niego uzależnionej Marty, zachwyca Dorota Kolak. Zaś złamany życiowo,
zakompleksiony, życiowy nieudacznik George, który zaatakowany staje się desperacko agresywny,
złośliwy i nieprzyjemny, w wykonaniu Mirosława Baki to rola mistrzowska. W tak wybornej formie

chciałoby się ich oglądać jak najczęściej.
ODKRYCIE ROKU - MARCIN MIODEK
Marcin Miodek trafił na Wybrzeże świeżo po szkole aktorskiej i już w swoim debiucie w koprodukcji
Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże stworzył niezapomnianą rolę komediową,
przyćmiewającą szereg innych, znacznie większych. Aktor w WESOŁYCH KUMOSZKACH Z
WINDSORU był klasą sam dla siebie - przezabawny jako Piotr Tuman, z mimiką rodem z kreskówek i
energią scenicznego fajtłapy oraz niezwykle plastyczną fizjonomią, pozwalającą mu z miejsca
przeistoczyć się w Quasimoda. Rolą w WESOŁYCH KUMOSZKACH... zapracował na etat w Teatrze
Wybrzeże. Na kolejne spektakle z jego udziałem warto czekać z dużą uwagą, bo to talent pierwszej
wody.
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