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14 października 2019, 03:00
Zapraszamy Państwa na 50. Dyskusyjny Klub Teatralny poświęcony RUSKIM w reżyserii Adama
Orzechowskiego. Weźmie w nim udział autor sztuki Radosław Paczocha i zespół aktorski. Spotkanie
odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 października o godzinie 21.00 w Starej Aptece. Wstęp wolny.
O SPEKTAKLU
RUSCY to sztuka o Polakach, którzy nie z własnej woli i winy zostali skazani na rozłąkę z krajem, a z
powodu swojej tożsamości narodowej byli prześladowani. Uwzględniając perspektywę historyczną
autor przygląda się również losowi dzisiejszych polskich repatriantów, ich zmaganiom z własną
tożsamością rozpiętą w dramatyczny sposób pomiędzy polską martyrologią a kulturową rosyjskością,
na którą wyrokiem historii zostali skazani. A opowiadając o repatriantach, autor przygląda się
również polskiemu losowi i zadaje pytania o prawo do bycia Polakiem na przekór historii.
„RUSCY to spektakl z jednej strony wyciszony, formalnie bardzo spokojny, kameralny. Z drugiej
jednak, właśnie przez swoje wyciszenie i spokój, zmuszający do dyskusji na temat współczesnej
polskości, odmieniany przecież obecnie przez wszystkie przypadki.”
Anna Jazgarska, portal teatralny.pl
Radosław Paczocha
RUSCY
Reżyseria: Adam Orzechowski
Scenografia, kostiumy, światło: Magdalena Gajewska
Muzyka: Marcin Nenko
Asystent reżysera: Katarzyna Dałek
Inspicjent, sufler: Agnieszka Szczepaniak

W spektaklu występują: Magdalena Gorzelańczyk - Wiera, Agata Woźnicka - Natasza, Sylwia Góra –
Weber - Mama, Krzysztof Matuszewski - Dziadek, Piotr Biedroń - Ksiądz Bukowiński, Jura, Katarzyna
Dałek - Kobieta, Urzędniczka w ambasadzie, Barbara, Katarzyna Z. Michalska - Kobieta, Urzędniczka
w gminie, Piotr Chys - Rosjanin, Antropolog, Polak, Robert Ninkiewicz - Rosjanin, Jerzy, Marek
Tynda - Nauczyciel, Antropolog.
Prapremiera: 11 listopada 2018 roku na scenie Stara Apteka
Czas: 1 godzina 40 minut (bez przerwy)
O DYSKUSYJNYM KLUBIE TEATRALNYM
Celem Dyskusyjnego Klubu Teatralnego jest stworzenie miejsca otwartej dyskusji pomiędzy
publicznością, twórcami i współtwórcami spektaklu. Chcemy nie tylko stworzyć widzom możliwość
skonfrontowania swoich wrażeń i rozmowy o przedstawieniu, ale także sprowokować do podjęcia
szerszej, wychodzącej poza ramy teatru dyskusji. Wszyscy uczestnicy Dyskusyjnego Klubu
Teatralnego otrzymają kupony rabatowe uprawniające do zakupu 2 biletów w cenie 20 zł na
spektakle grane w nadchodzącym miesiącu. Osoby, które zbiorą minimum 5 kuponów otrzymają
Kartę Przyjaciela Teatru upoważniającą do rabatu przy zakupie biletów w ciągu całego sezonu.
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