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Temperatura rośnie na Wybrzeżu Sztuki! Trwa VI edycja przeglądu podczas której prezentujemy
najciekawsze i najgłośniejsze spektakle minionego i obecnego sezonu oraz naszą najnowszą
premierę.
FAJNIE BYĆ BOGIEM!...?
Tegoroczne przedstawienia, poza oczywiście niekwestionowaną wartością artystyczną, łączą pewne
wspólne tematy, które najlepiej wyraża stwierdzenie »Fajnie być bogiem!...? «, z pewną jednak
domieszką wątpliwości. W naszych fajnych czasach, gdzie wszyscy są fajni - no może kilkoro mniej,
gdzie najważniejsze by było fajnie i sami jesteśmy najfajniejsi, gdzie ta fajność jest wartością
najwyższą i fajny człowiek jest w centrum dajemy sobie nieograniczone prawa, również w sprawach
pierwszych i ostatecznych. Jak chcą niektórzy nie ma już Boga, Stwórcy wszechrzeczy, jest tylko
fajny człowiek. I automatycznie odwracają nam się wszelkie hierarchie, wszelkie wartości. Bo skoro
fajny człowiek jest na samym szczycie, to trzeba odrzucić prawa pochodzące od Boga i ustalać prawa
własne, budować nowy świat, który tamtym, nadzwyczaj już opresyjnym prawom nie podlega, który
rządzi się swoimi pragmatycznymi, zmiennymi zasadami. Nie ma już nic stałego. Nic na czym można
się oprzeć, do czego się odnieść, ku czemu, poza fajnością, dążyć. A koszty tego dążenia, tego
postępu nie są ważne. Ważne by łamać niewygodne prawa i przekraczać granice. Moralne, etyczne,
ludzkie - do niedawna. I w tym fajnym świecie każdy staje się dla siebie bogiem. Żeby tylko dla
siebie! Każdy fajny chce być bogiem dla drugiego, dla grupy, dla społeczności. Żąda dla siebie
szczególnych praw. A że drugi człowiek staje się przedmiotem... To przecież Ja jestem bogiem. Moje
przyjemności, kaprysy, utopie i rozkosze są najważniejsze. Jestem bogiem. Fajnym bogiem. Ale czy
FAJNIE BYĆ BOGIEM!...?
W poniedziałek, 22 kwietnia zaprezentowaliśmy BALLADYNĘ (ale nie Słowackiego lecz Marcina
Cecko) w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. W zeszły wtorek w Sopocie pokazaliśmy UFO.

KONTAKT autorski spektakl Iwana Wyrypajewa. Obaj twórcy, to laureaci dwóch ostatnich
Paszportów Polityki. W zeszłą środę na Dużej Scenie odbyła się premiera CZAROWNIC Z SALEM w
reżyserii Adama Nalepy. W miniony czwartek na Scenie Kameralnej zaprezentowaliśmy LUBIEWO w
reżyserii Piotra Siekluckiego, zwycięski spektakl ostatniego Festiwalu Prapremier. W zeszły piątek i
sobotę pokazaliśmy Gdański Spektakl Roku, kontrowersyjne i szeroko komentowane AMATORKI w
reżyserii Eweliny Marciniak, kilkakrotnie już wyróżnianej, wschodzącej gwiazdy polskiej reżyserii
teatralnej. W minioną sobotę i niedzielę zaprezentowaliśmy PAWIA KRÓLOWEJ, teatralną adaptacją
uhonorowanej nagrodą Nike powieści Doroty Masłowskiej w brawurowej reżyserii debiutującego
Pawła Świątka. Przedwczoraj i wczoraj prezentowaliśmy kolejny obiekt latający - NIETOPERZA,
inkrustowanego słynnymi ariami ze Straussowskiej ZEMSTY NIETOPERZA wg scenariusza i w
reżyserii opromienionego licznymi europejskimi wyróżnieniami Kornéla Mundruczó. Wczoraj
zaprezentowaliśmy także skandalizujący jeszcze nie tak dawno SHOPPING AND FUCKING w
reżyserii dobrze nam znanego i nie tylko w naszym regionie nagradzanego Grzegorza
Wiśniewskiego. Zakończy nasz Festiwal już dzisiaj najnowszy spektakl wrocławskiej PWST Caryl
Churchill LOVE & INFORMATION Moniki Strzępki, która po raz pierwszy od dłuższego czasu
reżyseruje innego autora tekstu, Paweł Demirski jest tym razem tylko tłumaczem. Trwa więc w
Trójmieście ekscytująca konfrontacja twórców już uznanych za mistrzów i błyskotliwych
debiutantów. Już bogów i o boskiej pozycji marzących -:)
O PRZEGLĄDZIE
Wybrzeże Sztuki to coroczny przegląd najciekawszych, najwybitniejszych i najgłośniejszych, a
czasami również kontrowersyjnych spektakli prezentowanych na polskich scenach. Dotąd odbyło się
V zasadniczych, wiosenno-letnich edycji oraz jesienne aneksy do edycji IV i V. To dzięki naszemu
przeglądowi trójmiejska publiczność mogła zobaczyć mistrzowskie przedstawienia Jerzego
Jarockiego, Grzegorza Jarzyny i Krystiana Lupy, słynne, oryginalne spektakle Krzysztofa
Warlikowskiego, Jana Klaty, Mai Kleczewskiej i duetu Demirski i Strzępka. Ogromny rozgłos i
entuzjastyczne oceny zyskała DANUTA W., premierowo zaprezentowana przez Krystynę Jandę
właśnie na naszej scenie podczas ostatniej jesiennej edycji! Przez naszą scenę dzięki przeglądowi
Wybrzeże Sztuki przewinęło się wielu wybitnych polskich aktorów. W mistrzowskich kreacjach nasza
publiczność mogła podziwiać obok Krystyny Jandy m.in. Danutę Stenkę, Annę Dymną, Maję
Komorowską, Danutę Szaflarską, Kingę Preiss, Katarzynę Figurę, Jana Peszka, Jana Frycza, Piotra
Machalicę, Jerzego Trelę, Jana Englerta, Tomasza Karolaka i Zbigniewa Zapasiewicza.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM VI EDYCJI
poniedziałek, 22 kwietnia, godzina 19.00, Duża Scena
TEATR POLSKI, POZNAŃ
Marcin Cecko
BALLADYNA
Reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
Dramaturgia: Marcin Cecko
Scenografia: Krzysztof Garbaczewski, Robert Mleczko
Kostiumy: Svenja Gassen
Muzyka: Joanna Duda
Światło, wideo: Robert Mleczko
Mix projekcji: Emilia Sadowska
Inspicjent: Elżbieta Bednarczyk
Asystent reżysera: Radosław Mirski
Akcja tej BALLADYNY toczy się w niewielkim ośrodku badawczym na skraju puszczy, nad jeziorem
Gopło w województwie kujawsko-pomorskim. W zaniedbanym, podupadającym ośrodku młodzi

naukowcy (m.in. Alina, Balladyna, Filon) modyfikują genetycznie nasiona roślin uprawnych dla
okolicznych przedsiębiorstw rolniczych. Zimą, podczas czynności pomiarowych na jeziorze Gopło, do
przerębli wpada pracownik techniczny - Grabiec. Cudem uratowany twierdzi, że na dnie jeziora
widział obcą, nieludzką istotę, mutanta... Potajemnie próbuje ją odszukać kierowany niezrozumiałym
afektem do „nieczłowieczego". Tymczasem ośrodek odwiedza polski inwestor Kirkor, marzący o
rolniczym, nowoczesnym imperium z nawiązaniami do odległej tradycji - chce przejąć placówkę i
rozwinąć projekt modyfikowania genetycznego.
Twórcy spektaklu podążają krok po kroku za fabułą Słowackiego w autorskiej scenerii i własnymi
słowami. Mimo biotechnologicznego tła, pozostaje to jednak dramat skoncentrowany na Balladynie,
jej czynach i ewolucji jej psychiki.
„Siłą spektaklu jest bezpardonowość, złożoność, teatralna nonszalancja, a także humor: w pierwszej
części rozbrajającym, w drugiej - zjadliwy i drapieżny. Tak mocnego politycznego spektaklu już
dawno w teatrze nie widziałem."
Marcin Kościelniak, Tygodnik Powszechny
W spektaklu występują: Justyna Wasilewska (Balladyna, Goplana), Barbara Prokopowicz (Alina),
Teresa Kwiatkowska (Wdowa), Paweł Smagała (Filon), Piotr Kaźmierczak (Grabiec), Dorota Kuduk
(Filotunia), Piotr B. Dąbrowski (Kirkor), Michał Kaleta (Kostryn), Anna Sandowicz (Pustelnik) oraz
cipedRAPskuad: Dominika Olszowy, Maria Toboła.
Prapremiera: Teatr Polski w Poznaniu, 25 stycznia 2013 roku
Czas: 2 godziny 50 minut (jedna przerwa)
Spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych
wtorek, 23 kwietnia, godzina 20.00, Scena Kameralna
PWST im. Ludwika Solskiego Kraków, TEATR STUDIO Warszawa
Iwan Wyrypajew
UFO. KONTAKT
Przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska
Reżyseria: Iwan Wyrypajew
Scenografia i kostiumy: Marta Zając
Aranżacja muzyczna: Ygor Przebindowski
Asystenci reżysera: Olga Omeljaniec, Mikita Valadzko
Joga: Piotr Künstler
Projekcje: Franek Przybylski
„Spektakl ten przygotowujemy na podstawie mojego scenariusza do filmu, którego w końcu nie
nakręciłem. Pomysł był taki, że spotykałem się z ludźmi, którzy mieli kontakt z UFO. Byli to ludzie z
różnych krajów i kontynentów: z Australii, USA, Anglii, Rosji i nawet z Polski. Ludzie ci opowiadali
mi o swoich kontaktach z pozaziemską cywilizacją i o tym, jak w konsekwencji tych kontaktów
zmieniło się ich życie, ich spojrzenie na otaczający ich świat i na swoje miejsce w tym świecie. Z
pewnych powodów, nie udało mi się nakręcić tego filmu, ale wywiady przeprowadzone z tymi ludźmi
zostały. Wspólnie ze studentami IV-ego roku krakowskiej PWST postanowiliśmy dać szansę tym
osobom na to, by zostały wysłuchane. Opowiemy ich historie widzom i dzięki temu dostarczymy
ludziom tę cenną informację, którą nasi bohaterowie otrzymali z kosmosu. Istnieje, co prawda, jeden
ważny szczegół, który póki co trzymamy w sekrecie i o którym widz dowie się dopiero po obejrzeniu
naszego spektaklu. Zapraszamy zatem wszystkich tych, którzy chcą poczuć się częścią tego
wszechświata".
Iwan Wyrypajew

„Wyrypajewowi chodzi o doświadczenie iluminacji, o podzielenie się odkryciem jakiejś własnej
cząstki prawdy dotyczącej sensu istnienia. Dlatego wszystkich relacji słucha się z wewnętrznym
napięciem, szuka się w nich jakby nowych dziesięciu przykazań, przyniesionych jednak nie z góry
Synaj, a z podróży do wnętrza siebie."
Łukasz Drewniak, Dziennik
W spektaklu występują: Łukasz Kabus, Maria Kania, Wiktoria Kulaszewska, Jasmine Polak, Julia
Sobiesiak, Adrian Wajda, Radosław Walenda, Michał Wanio, Jakub Wróblewski, Mikołaj Dróżdż.
Premiera warszawska: 25 października 2012 roku na Scenie Malarnia
Premiera krakowska: 6 listopada 2012 roku na Scenie Eksperymentalnej
Czas: 1 godzina 40 minut (bez przerw)
środa, czwartek, 24 i 25 kwietnia, godzina 19.00, Duża Scena
Premiera!
TEATR WYBRZEŻE Gdańsk
Arthur Miller
CZAROWNICE Z SALEM
Przekład: Anna Bańkowska
Adaptacja: Adam Nalepa, Jakub Roszkowski
Reżyseria: Adam Nalepa
Dramaturgia: Jakub Roszkowski
Scenografia: Maciej Chojnacki
Muzyka: Marcin Mirowski
Przygotowanie wokalne: Anna Domżalska
Konsultacja choreograficzna: Wioleta Fiuk
Inspicjent: Jerzy Kosiła
Sufler: Katarzyna Wołodźko
Asystent reżysera: Sylwia Góra-Weber
CZAROWNICE Z SALEM Arthura Millera to jeden z najważniejszych dramatów amerykańskich XX
wieku. Procesy i egzekucje rzekomych czarownic, które odbyły się 1692 roku w miasteczku Salem w
USA, są pretekstem do dyskusji o współczesnym świecie: świecie rozpiętym pomiędzy religią a
polityką, w świecie, w którym trzeba walczyć z zalewem cynizmu, zawiści i bezwzględności. To
alegoryczna, ale i bardzo brutalna opowieść o tym, jak pozornie błahe wydarzenie uruchamia spiralę
zdarzeń, w której wszystkie ciosy są dozwolone, która niszczy wszystko i wszystkich oraz od której
nie ma już odwrotu. A wszystko zaczyna się od grupki niewinnych dziewcząt, które idą tańczyć nocą
w lesie...
W spektaklu występują: Magdalena Boć (Ann Putnam), Małgorzata Brajner (Elizabeth Proctor),
Monika Chomicka-Szymaniak (Rebeca Nurse), Katarzyna Dałek (Abigail Williams), Sylwia GóraWeber (Tituba Hoynami-Nalerros), Katarzyna Kaźmierczak (Susanne Walcott), Katarzyna Z.
Michalska (Mary Warren), Krystyna Łubieńska (Ruth Putnam), Mirosław Baka (John Proctor), Piotr
Domalewski (J.F. Danforth), Krzysztof Matuszewski (Thomas Putnam), Robert Ninkiewicz (Samuel
Parris), Cezary Rybiński (John Hale), Maciej Szemiel (Clint Cheevers), Jarosław Tyrański (Giles
Corey) oraz Anna Kaszuba (Mercy Lewis, gościnnie), Zofia Nather (Betty Parris, gościnnie), Marcin
Mirowski (Muzykant z wioski).
Czas: 2 godziny 40 minut (jedna przerwa)
W spektaklu użyto świateł stroboskopowych.

czwartek, 25 kwietnia, godzina 20.00, Scena Kameralna
TEATR NOWY Kraków
Michał Witkowski
LUBIEWO
Reżyseria: Piotr Sieklucki
Scenografia: Łukasz Błażejewski
Choreografia: Mikołaj Mikołajczyk
Producent: Marek Kutnik
LUBIEWO to jedna z najgłośniejszych powieści w polskiej literaturze w ostatnich dziesięciu latach.
To gorzka, smutna, a zarazem niezwykle ironiczna opowieść o parze starzejących się
homoseksualistów, którzy utracili sens życia. Dwoje starych mężczyzn: Patrycja i Lukrecja nawiedza
dziennikarz, który spisuje ich historię życia, nocnych podrywów, dziwnego świata polski PRL.
Patrycja i Lukrecja prześcigają się w opisach tajemniczych gejowskich miejsc Wrocławia z lat 70. i
80. Ale przede wszystkim przechwalają się miłosnymi wyczynami z heteroseksualnymi mężczyznami.
Te niezwykle barwne historie utrzymane są w nurcie nostalgii za dawnymi czasami seksu w toaletach
i w parkach - to bezprecedensowe wydarzenie w polskiej literaturze i polskiej obyczajowości.
Starzejący się homoseksualiści: on- Patrycja i on-Lukrecja, którzy w latach swojej świetności
„polowały" w parku na heteroseksualnych mężczyzn zostają zamknięte w swojej przeszłości w starym
gomułkowskim bloku. Nieustannie toczą swe opowieści o AIDS, które zbierało pierwsze żniwo wśród
ich przyjaciół, kiedy wolna Polska otworzyła swe granice, o seksualnych przygodach w parku, o
rosyjskich żołnierzach stacjonujących w komunistycznej Polsce, o młodości i swym pierwszym
„pedalskim" razie.
„To, co udało się stworzyć Siekluckiemu, to genialny przykład, że teatr wciąż może bawić, nie stając
się jednocześnie pustą i spłyconą rozrywką, a trudne tematy da się podejmować na różne sposoby,
niekoniecznie popadając w patos i nudę."
Joanna Gaudyn, www.homemadelondonfog.blox.pl
W spektaklu występują: Paweł Sanakiewicz (Lukrecja), Janusz Marchwiński (Patrycja), Teofil Pietroń
(Śnieżynka), Mikołaj Mikołajczyk (AIDS), Krystyna Czubówna (głos).
Premiera: 5 listopada 2011 roku
Czas: 1 godzina 30 minut (bez przerwy)
piątek, sobota, 26 i 27 kwietnia, godzina 19.00, Scena Malarnia
TEATR WYBRZEŻE Gdańsk
Elfriede Jelinek
AMATORKI
Przekład: Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska
Adaptacja i dramaturgia: Michał Buszewicz
Reżyseria: Ewelina Marciniak
Scenografia: Marta Stoces MizBeware
Muzyka: Ala Masskotka, Piotr Kubiak
Choreografia: Dominika Knapik
Paula i Brigitte podążają zupełnie różnymi drogami, ale cały czas zdawać by się mogło, że ich życie
wygląda bardzo podobnie. Erich i Heinz podążają tą samą drogą, ale zdawać by się mogło, że ich
życie w zupełnie różny sposób naznaczy Paulę i Brigitte. Postacie, które muszą tu o coś walczyć to
Paula i Brigitte. Osoby, które już wszystko mają, to Erich i Heinz. I to oni rozdzielają nagrody.

Jelinek pokazuje w AMATORKACH świat, który choć opowiadany językiem pełnym emocji, opiera się
przede wszystkim na kalkulacji, rywalizacji i planach. Językiem biznesowej transakcji opowiada
realizację pragnień życiowych. Z pełną świadomością tego, że pierwszy milion trzeba ukraść, a
bankructwo jest efektem błędnego ulokowania kapitału.
„Zaproszenie do Teatru Wybrzeże Eweliny Marciniak to kolejny programowy strzał w dziesiątkę
dyrektora Adama Orzechowskiego. Reżyserka przygotowała inscenizację powieści AMATORKI
noblistki Elfriede Jelinek, a scenariusz zaadaptował Michał Buszewicz. Przedstawienie już teraz
uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych bieżącego sezonu. Zachwytów w
recenzjach co niemiara i chyba po raz pierwszy jestem tak zgodny z większością opinii. AMATORKI
to spektakl doskonały - dopracowany w każdym calu, konsekwentny muzycznie, scenograficznie i
aktorsko."
Tomasz Kaczorowski, Nowa Siła Krytyczna
W spektaklu występują: Dorota Androsz (Brigitte), Piotr Biedroń (Heinz), Małgorzata Brajner
(Matka), Katarzyna Dałek (Paula), Piotr Domalewski (Erich), Krzysztof Matuszewski (Ojciec) oraz Ala
Masskotka.
Premiera: 24 listopada 2012 roku na Scenie Malarnia
Czas: 1 godzina 30 minut (bez przerw)
Spektakl zalecany dla widzów od 15 roku życia.
sobota, 27 kwietnia, godzina 19.00, niedziela, 28 kwietnia, godzina 18.00, Scena Kameralna
NARODOWY STARY TEATR Kraków
Dorota Masłowska
PAW KRÓLOWEJ
Adaptacja i dramaturgia: Mateusz Pakuła
Reżyseria: Paweł Świątek (PWST)
Scenografia: Marcin Chlanda
„Żyjemy w społeczeństwach zbudowanych na idei wspólnoty. Europa przeżywa kryzys idei.
Wspólnoty idei nie ma. Paw królowej to poemat renegatów języka, to poemat pokolenia, któremu
obiecano wszystko, to poemat pokolenia, któremu wręczono wszystko na wstępie, to poemat o tym
dlaczego, warto słuchać, tych którzy nie mają nic do powiedzenia. Nowi rebelianci wyruszają w
ryzykowną drogę trasą: absurd, żeby odnaleźć jakąkolwiek przestrzeń, niezawłaszczoną medialną
demokracją."
Realizatorzy spektaklu
„Nic, które jest wokół, trzeba w teatrze napompować do absurdalnych rozmiarów. I walnąć z całej
siły, żeby pękło. Więc młody reżyser załadował nam teraz asa serwisowego. A to, co na
przedstawieniu poleciało w stronę publiczności, to już nie piłki, nie słowa, to bomby z zapalonymi
lontami. Naprawdę nie przesadzam."
Łukasz Drewniak, Dziennik
W spektaklu występują: Paulina Puślednik, Małgorzata Zawadzka, Szymon Czacki, Wiktor LogaSkarczewski.
Premiera: 27 października 2012 roku na Nowej Scenie
Czas: 1 godzina 40 minut (bez przerwy)
Spektakl zalecany dla widzów od 15 roku życia.

niedziela i poniedziałek, 28 i 29 kwietnia, godzina 19.00, Duża Scena
TR WARSZAWA
NIETOPERZ
Reżyseria: Kornél Mundruczó
Scenariusz: Kata Wéber, Kornél Mundruczó
Scenografia i kostiumy: Márton Ágh
Muzyka: János Szemenyei oraz arie z ZEMSTY NIETOPERZA Johanna Straussa
Dramaturg: Gábor Thury
Światło i wideo: Kornél Mundruczó
Środek zimy, kilka dni przed Nowym Rokiem. W niepokojącej scenerii zimnych, szpitalnych wnętrz
stojącego na uboczu domu, zbierają się obce sobie wcześniej osoby, aby wspólnie świętować
nadchodzące święto. Przygotowania do uroczystości upływają przy słodkich dźwiękach operetki
ZEMSTA NIETOPERZA Johanna Straussa (syna). Wielu z obecnych musiało zdobyć się na niejedno
poświęcenie, aby znaleźć się w tym miejscu. Za ten przywilej gotowi byli oddać wiele, a nawet
ryzykować reputacją. Są wśród nich młodzi i starzy, małżeństwa i osoby stanu wolnego. Łączy ich
jedno - ciekawość, czy człowiek może udźwignąć ciężar boskiej wolności.
Po nominowanym do Złotej Palmy filmie ŁAGODNY POTWÓR - PROJEKT FRANKENSTEIN, Kornél
Mundruczó wraz z zespołem TR Warszawa realizuje klasyczną operę buffo. Sięgając po utwór, który
powstał równolegle z ogłoszeniem przez Nietzschego śmierci Boga, węgierski reżyser podejmuje
temat śmierci bez Boga i zadaje nieśmiertelne pytanie: czy i w jakim stopniu wolno nam decydować o
własnym istnieniu.
„Powiedzieć, że spektakl Mundruczó w TR Warszawa jest doskonały, to nic nie powiedzieć.
NIETOPERZ to nieustanny taniec na ostrzu noża, piruet nad brzegiem przepaści, wyścig na granicy
powagi i kompromitacji."
Roman Pawłowski, Gazeta Wyborcza
W spektaklu występują: Małgorzata Buczkowska (Marta), Roma Gąsiorowska (Jaśmina), Agnieszka
Podsiadlik (Irys), Justyna Wasilewska (Magda), Rafał Maćkowiak (Piotr), Dawid Ogrodnik (Łukasz),
Sebastian Pawlak (Gustaw), Adam Woronowicz (Ryszard).
Premiera: 20 września 2012 roku
Czas: 2 godziny 15 minut (bez przerwy)
W spektaklu użyto świateł stroboskopowych.
poniedziałek, 29 kwietnia, godzina 20.00, Scena Malarnia
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Łódź
Mark Ravenhill
SHOPPING AND FUCKING
Reżyseria, scenografia i światło: Grzegorz Wiśniewski
Opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk
Kostiumy: Dominika Brzeska
Asystent reżysera: Paulina Gałązka
SHOPPING AND FUCKING ukazuje obraz współczesnego świata jednorazowego użytku, w którym
wartości moralne zostały zastąpione przez chęć posiadania i wszystko łącznie z seksem, przemocą i
narkotykami zredukowane zostaje do zwykłej transakcji. Bohaterowie dryfują bezwładnie przez
moralny odkurzacz konsumpcji, a za ich działaniami stoi zagubienie, samotność i nienasycenie,
którego zaspokoić nie mogą nawet ekstremalne doznania. Czarny humor obnaża tragikomiczność

emocjonalnie skurczonego świata. Imiona bohaterów (Mark, Robbie, Gary) nawiązują do imion
członków brytyjskiego boysbandu lat 90-tych Take That oraz piosenkarki Lulu, z którą wspólnie
nagrali singiel RELIGHT MY FIRE. Brutalność prezentowana na scenie kontrastuje z przenikającą
cały tekst sztuki potrzebą miłości, czułości, łagodności i akceptacji, potrzebą wyraźnie artykułowaną
przez młodych bohaterów SHOPPING AND FUCKING. Jak mówi reżyser Grzegorz Wiśniewski,
dramat Ravenhilla to "wycie o miłość".
„Propozycja warta polecenia! Gra świetna piątka dyplomantów PWSFTviT. Aktorstwo wysokiej
próby. Inscenizacja perfekcyjna."
Renata Sas, Express Ilustrowany
W spektaklu występują: Paulina Gałązka (Lulu), Piotr Bondyra (Gary), Konrad Korkosiński (Brian),
Antoni Milancej (Robbie), Marcel Sabat (Mark).
Premiera: 10 listopada 2012 roku
Czas: 1 godzina 40 minut (bez przerwy)
Spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych
wtorek, 30 kwietnia, godzina 19.00, Duża Scena
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
Caryl Churchill
LOVE & INFORMATION
Tłumaczenie: Paweł Demirski
Reżyseria: Monika Strzępka
Scenografia i kostiumy: Mateusz Stępniak
Muzyka: Jan Suświłło
Asystent reżysera: Radomir Rospondek
Asystent scenografa, projekcje multimedialne: Mateusz Mirowski
Ktoś kicha. Ktoś nie otrzymał wiadomości. Ktoś wyjawił tajemnicę. Ktoś nie chce otworzyć drzwi.
Ktoś położył na stole słonia. Ktoś nie jest jeszcze gotowy do rozmowy. Ktoś jest matką swojego brata.
Ktoś nienawidzi niewymiernych liczb. Ktoś doniósł policji. Ktoś dostał wiadomość od świateł
drogowych. Ktoś nigdy nie czuł się jak teraz. Sztuka Caryl Churchill składa się z pięćdziesięciu
sześciu scen, w których ponad sto postaci stara się zrobić użytek z posiadanych informacji. Czy świat
w którym informacja staje się walutą jest w stanie poddać się autoanalizie? Czy informacje, które z
niej wynikną są w stanie cokolwiek zmienić? A informacje o tym, że nie są w stanie nic zmienić, są w
stanie coś zmienić?
„Teatr wrocławskiej PWST po raz kolejny pokazał, że poziomem swoich realizacji dorównuje innym
miejskim scenom. Najnowsza premiera - LOVE & INFORMATION Caryl Churchill w reżyserii Moniki
Strzępki - to najciekawszy spektakl, jaki powstał we Wrocławiu w bieżącym roku."
Magda Piekarska, Gazeta Wyborcza
W spektaklu występują: Agata Bykowska, Karolina Gibki, Agata Grobel, Sonia Roszczuk, Michał
Czaderna, Dawid Czupryński, Dariusz Dudzik, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Kocuj, Michał Kosela,
Dawid Lipiński, Adam Pietrzak, Radomir Rospondek, Jacek L. Zawada.
Premiera: 23 marca 2013 roku na Dużej Scenie Teatru PWST
Czas: 1 godzina 45 minut (bez przerw)
Spektakl zalecany dla widzów od 15 roku życia

BILETY
BALLADYNA, LUBIEWO - normalny 60zł, ulgowy 40zł
PAW KRÓLOWEJ, NIETOPERZ - normalny 80zł, ulgowy 50zł
UFO.KONTAKT, SHOPPING AND FUCKING, LOVE & INFORMATION - normalny 40zł, ulgowy 30zł
AMATORKI - normalny 40zł, ulgowy 30zł
CZAROWNICE Z SALEM - 20zł, premiera na zaproszenia
ORGANIZATORZY
Organizatorem Wybrzeża Sztuki jest Teatr Wybrzeże. Przegląd powstał przy wsparciu Urzędu Miasta
Gdańska, Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Zobacz galerię

VI edycja Wybrzeża Sztuki

Teatr Wybrzeże, 80-834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, tel. 058 301 70 21
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