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guldapoleca: Uciekinierkiguldapoleca: Uciekinierki

"Uciekinierki" Pierre'a Palmade & Christophe'a Duthurona w reż. Wojciecha Adamczyka w Teatrze"Uciekinierki" Pierre'a Palmade & Christophe'a Duthurona w reż. Wojciecha Adamczyka w Teatrze

Ateneum w Warszawie. Pisze Przemek Gulda na swoim instagramowym koncie.Ateneum w Warszawie. Pisze Przemek Gulda na swoim instagramowym koncie.

Sprawnie zrealizowana mieszczańskaSprawnie zrealizowana mieszczańska

komedia o starzeniu się, odpuszczaniu i niekomedia o starzeniu się, odpuszczaniu i nie

rezygnowaniu z siebie. Prosta scenografiarezygnowaniu z siebie. Prosta scenografia

buduje kolejne przystanki tego „spektaklubuduje kolejne przystanki tego „spektaklu

drogi” z prostych symboli: drogowskazu,drogi” z prostych symboli: drogowskazu,

nagrobka, łóżka. Wszystko opiera się tu nanagrobka, łóżka. Wszystko opiera się tu na

mistrzowskim aktorstwie Magdalenymistrzowskim aktorstwie Magdaleny

Zawadzkiej i Sylwii Zmitrowicz, któreZawadzkiej i Sylwii Zmitrowicz, które

świetnie odnajdują się w tej konwencji.świetnie odnajdują się w tej konwencji.

Choć Zawadzka najlepsza jest w jedynymChoć Zawadzka najlepsza jest w jedynym

momencie, kiedy z niej wychodzi i bezgłośnie, acz wymownie, wypowiada siarczyste przekleństwo.momencie, kiedy z niej wychodzi i bezgłośnie, acz wymownie, wypowiada siarczyste przekleństwo.
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Realizacje repertuaroweRealizacje repertuarowe

Uciekinierki (reż. Wojciech Adamczyk, TeatrUciekinierki (reż. Wojciech Adamczyk, Teatr
Ateneum im. Jaracza)Ateneum im. Jaracza)

Teatry i instytucjeTeatry i instytucje

Teatr Ateneum im. JaraczaTeatr Ateneum im. Jaracza

Faust w depresji. Premiera dramatu Goethego w Teatrze WybrzeżeFaust w depresji. Premiera dramatu Goethego w Teatrze Wybrzeże

Nagle okazało się, że społeczeństwo potrafi żyćNagle okazało się, że społeczeństwo potrafi żyć
bez teatru! Nikt w związku z zamknięciem scenbez teatru! Nikt w związku z zamknięciem scen
nie protestował. Były strajki przedsiębiorców,nie protestował. Były strajki przedsiębiorców,
restauratorów, ale o strajku widzów teatralnychrestauratorów, ale o strajku widzów teatralnych
jakoś nie słyszałemjakoś nie słyszałem
- mówi Radosław Stępień, reżyser „Fausta” Goethego. Premiera w Teatrze- mówi Radosław Stępień, reżyser „Fausta” Goethego. Premiera w Teatrze
Wybrzeże - 19 czerwca. Rozmawiała Gabriela Pewińska w Polsce DziennikuWybrzeże - 19 czerwca. Rozmawiała Gabriela Pewińska w Polsce Dzienniku
Bałtyckim.Bałtyckim.

Z familokiem w tleZ familokiem w tle

Najnowsza baletowa premiera Opery ŚląskiejNajnowsza baletowa premiera Opery Śląskiej
wprost odwołuje się do filmu Kazimierza Kutza. Owprost odwołuje się do filmu Kazimierza Kutza. O
„Soli ziemi czarnej", w której nie pada ani jedno„Soli ziemi czarnej", w której nie pada ani jedno
śląskie słowo, rozmawiamy z jej reżyserem iśląskie słowo, rozmawiamy z jej reżyserem i
choreografem Arturem Żymełką.choreografem Arturem Żymełką.
Rozmowa Alexandry Kozowicz w Gazecie Wyborczej - Katowice.Rozmowa Alexandry Kozowicz w Gazecie Wyborczej - Katowice.
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Portal e-teatr.pl jest centralnym punktem naPortal e-teatr.pl jest centralnym punktem na
internetowej mapie polskiego teatru.internetowej mapie polskiego teatru.
Od 2004 roku jesteśmy najważniejszym, codziennymOd 2004 roku jesteśmy najważniejszym, codziennym
źródłem informacji dla środowiska.źródłem informacji dla środowiska.
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