FAZA DELTA w 12. Dyskusyjnym Klubie
Teatralnym
FAZA DELTA w 12. Dyskusyjnym Klubie
Teatralnym
15 lutego 2012, 07:00
Dzisiaj o godzinie 20.45 na Scenie Malarnia odbędzie się 12. Dyskusyjny Klub Teatralny poświęcony
FAZIE DELTA Radosława Paczochy. Wezmą w nim udział twórcy spektaklu, reżyser Adam
Orzechowski oraz zespół aktorski. Dyskusję moderować będzie dramaturg Teatru Wybrzeże, Jakub
Roszkowski. Wstęp wolny. Zapraszamy!
Historia trójki takich trochę kiboli, trochę dresiarzy, niby zwykłych chłopaków z sąsiedztwa, którzy
jakby niechcący i mimochodem przekraczają wszelkie granice - będąc pod wpływem dokonują
zbrodni. Niczym bohaterowie mrożkowskiej ZABAWY, pewnego sobotniego wieczora, by się po
prostu lepiej bawić i poszerzyć zakres doznań, zażywają pozornie niegroźne, przez niektórych
postrzegane nawet jako kulturotwórcze, środki zmieniające świadomość i ta coraz weselsza zabawa
kończy się drastycznym zabójstwem. FAZA DELTA to skromna, ale niezwykle poruszająca opowieść
o banalności zła.
„To najlepsze przedstawienie w reżyserii Adama Orzechowskiego od kilku lat na pewno. Reżyser
podał tekst Paczochy właściwie bez zmian, aktorzy przez półtorej godziny wygłaszają swoje partie
bez podpórek i ozdobników. Tak duże zaufanie do tekstu, jeśli to nie Szekspir, jest mocno ryzykowne,
a jednak całość nie tylko nie nuży, ale trzyma w napięciu i zaciekawieniu. Orzechowski nie tylko
otworzył aktorów, oddał im historię, ale pozostałymi środkami stworzył rzadko spotykaną u nas
intensywność. [...] Świetne otwarcie niezwykłego roku, obowiązkowa lektura dla każdego
teatromana."
Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska

Radosław Paczocha
FAZA DELTA
Reżyseria: Adam Orzechowski
Scenografia: Magdalena Gajewska
Muzyka: Kormorany (Paweł Czepułkowski, Michał Litwa Litwiniec)
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek
Występują: Sylwia Góra-Weber (Justyna), Piotr Chys (Mastodont), Michał Jaros (Misiek) oraz Piotr
Witkowski (Liszaj).
Polska prapremiera: 13 stycznia 2012 roku na Scenie Malarnia
Czas: 1 godzina 30 minut (bez przerw)
Spektakl zalecany dla widzów od 15 roku życia.
O DYSKUSYJNYM KLUBIE TEATRALNYM
Celem Dyskusyjnego Klubu Teatralnego jest stworzenie miejsca otwartej dyskusji pomiędzy
publicznością i zespołem Teatru Wybrzeże. Chcemy nie tylko stworzyć widzom możliwość zbliżenia
się ze środowiskiem twórców i możliwość rozmowy o teatrze, ale także docenić zaangażowaną część
widowni. Dlatego wszyscy uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Teatralnego otrzymają kupony rabatowe
uprawniające do zakupu 2 biletów w cenie 15 zł na spektakle grane w nadchodzącym miesiącu.
Osoby, które zbiorą minimum 5 kuponów otrzymają pod koniec sezonu Kartę Przyjaciela Teatru
upoważniającą do rabatu przy zakupie biletów w ciągu całego sezonu 2011/2012.

FAZA DELTA w 12. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym

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

.cc-banner.cc-top { font-family: "franklingothic",sans-serif; }

