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VIII EDYCJA

Od 30 października do 12 listopada 2015 roku trwała VIII edycja Wybrzeża Sztuki. W ramach
przeglądu zaprezentowaliśmy KONCERT ŻYCZEŃ z Danutą Stenką, WROGA LUDU w reżyserii Jana
Klaty, Pożar w Burdelu z DZIEWCZYNĄ Z MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI, PORTRET DAMY w reżyserii
Eweliny Marciniak, MACIEJA KORBOWĘ I BELLATRIX w reżyserii Krystiana Lupy oraz MARIĘ
CALLAS. MASTER CLASS z Krystyną Jandą.
Miło nam poinformować, że spektakle prezentowane na tegorocznej edycji Wybrzeża Sztuki spotkały
się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności i krytyki teatralnej.
„Przegląd okazał się imprezą bardzo ciekawą, złożoną z głośnych teatralnych nowości, dających do
myślenia i zostających na dłużej w pamięci. [...] W takiej formie jak w tym roku Wybrzeże Sztuki
wydaje się niezbywalnym akcentem trójmiejskiego kulturalnego kalendarza."
Jarosław Zalesiński, Dziennik Bałtycki
„Wybrzeże Sztuki zasłużenie cieszy się rangą jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na
Pomorzu - tegoroczna edycja, podobnie jak minione, utrzymana była na bardzo wysokim poziomie."
Agata Olszewska, portal gdansk.pl
„To dramat cichy, niepozorny, na pierwszy rzut oka niegroźny, niemal niezauważalny. Taki, który
może się wydarzyć tuż obok nas, choć najpewniej nie będziemy mu się przyglądać ze ściśniętym
gardłem jak niememu, ale niezwykle intensywnie zagranemu przez Stenkę monodramowi (KONCERT
ŻYCZEŃ). [...] Spektakl Jana Klaty trafia w czuły punkt społecznej niekonsekwencji, parafrazuje
hipokryzję mieszczan ze sztuki Ibsena, którzy wolą truć siebie i letników wodą z nieczystego
wodociągu niż dokonać faktycznej zmiany, wymagającej pewnego poświęcenia od każdego (WRÓG
LUDU).[...] Pożar w Burdelu pozwala nabrać dystansu do tego, co Polaków dzieli i wspólnie pośmiać
się z różnych naszych narodowych kompleksów czy przywar (DZIEWCZYNA Z MARSZU
NIEPODLEGŁOŚCI). [...] I właśnie ten prosty, tradycyjny, dość monotonny, ale bardzo szczery w
przekazie spektakl podczas tegorocznego przeglądu spotkał się z najcieplejszym przyjęciem i
otrzymał gorącą owację na stojąco (MARIA CALLAS. MASTER CLASS)."
Łukasz Rudziński, Trójmiasto.pl
Fotorelacja z VIII edycji Wybrzeża Sztuki.
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