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Drodzy widzowie, serdecznie zapraszamy na majówkę w Teatrze Wybrzeże! W jej ramach
zaprezentujemy Państwu trzy znakomite tytuły – FEDRĘ, ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA oraz DAMY I
HUZARY albo Play Fredro!
1, 3, 5 maja, godz. 20:00, 2, 4 maja, godz. 20:30, Scena Kameralna
Jean Racine
FEDRA
Reżyseria: Grzegorz Wiśniewski
Arcydzieło francuskiej klasyki w wyrafinowanej, współcześnie zamierzonej inscenizacji. Oparta na
mitologicznych wątkach historia opętańczej namiętności żony Tezeusza,, królowej Fedry do pasierba.
Dumna królowa, owładnięta niepohamowaną żądzą nie może pogodzić się z jego obojętnością.
Wskutek splotu nieprzewidzianych okoliczności i nikczemnych kłamstw niewinnego młodzieńca
spotyka niezasłużona kara. A to dopiero początek lawiny...
„Do Katarzyny Figury przylgnęła łatka gwiazdy w polskim wydaniu. Ostatnie lata, gdy zdecydowanie
postawiła na scenę, a w gdańskim Teatrze Wybrzeże znalazła wszelkie warunki, by walczyć z
kolejnymi wyzwaniami, sprawiły, że już trzeba całkiem inaczej niż kiedyś patrzeć na Katarzynę
Figurę. FEDRA z jej wspaniałą rolą jest tego ostatecznym potwierdzeniem. [...] Od lat oglądam teatr
Grzegorza Wiśniewskiego i sądzę, że FEDRA to jego najbardziej ascetyczne przedstawienie. I dowód
na to, że artysta nie stoi w miejscu, nie powiela sprawdzonych rozwiązań. Reżyser Grzegorz
Wiśniewski – jeden z najwybitniejszych naszych inscenizatorów średniego pokolenia – zbudował z
tragedii Jeana Racine’a teatr klasyczny, a jednak na wskroś nowoczesny. [...] Nie widziałem
wszystkiego, ale TROJANKI Jana Klaty, ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA Radka Stępnia, a teraz FEDRA
Wiśniewskiego sprawiają, że w tym sezonie, przynajmniej dla mnie, Wybrzeże nie ma sobie równych.
Chyba już wiem, co powiem, gdy będą pytać o podsumowanie sezonu.”

Jacek Wakar, Kultura Liberalna
W spektaklu występują: Marek Tynda - Tezeusz, Katarzyna Figura - Fedra, Jakub Nosiadek - Hipolit,
Katarzyna Dałek - Arycja, Michał Jaros - Teramenes, Krzysztof Matuszewski - Enon, Agata Woźnicka Ismena, Piotr Witkowski - Panope.
Premiera: 6 kwietnia 2019 roku na Scenie Kameralnej
Czas: 2 godziny 15 minut (jedna przerwa)
2 maja, godz. 20:30, 3 maja, godz. 19:30, 4, 5 maja, godz. 20:00, Stara Apteka
Arthur Miller
ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA
Reżyseria: Radek Stępień
Choć od momentu powstania ŚMIERCI KOMIWOJAŻERA minęło ponad 70 lat, ten najsłynniejszy z
dramatów Arthura Millera i kamień milowy amerykańskiej dramaturgii do dziś stanowi niezwykle
trafną krytykę kapitalizmu i bezlitosne studium zjawiska mitomanii. Lomanowie żyją w pułapce mitu
- mitu stworzonego przez głowę rodziny, Willy’ego, szeregowego sprzedawcę, który w świecie
oferującym pozornie wspaniałe możliwości padł ofiarą propagandy sukcesu. Nie potrafi przyznać
przed najbliższymi, że mu się nie udało, że nic nie osiągnął, że sobie i innym wszystko popsuł. Ze
strachu i upokorzenia wymyśla swoje życie od nowa, tworzy opowieść, w której zwycięstwo wciąż
jest jeszcze możliwe. Nieumiejętność skonfrontowania się z własną porażką popycha go do kolejnych
konfabulacji, a porządki rzeczywistości i zmyślenia mieszają się ze sobą, by doprowadzić do
tragicznego finału. Oto przed czym przestrzega nas Arthur Miller: zostaniemy rozliczeni z naszych
marzeń.
„Jestem porażony prostotą tego przedstawienia, które jest po prostu smutne i nie sili się na więcej,
na głębiej, na mądrzej. […] Nie jest pustym artystowskim gestem – i mógłbym tak dalej opisywać ją
apofatycznie, to znaczy czym nie jest. Prosto: sceny montowane światłem, a w drugiej części meble
gdzieś zniknęły, najpewniej sprzedane, bo tak by wynikało z tekstu. Reżyser przeczytał tekst, dał
aktorom go zagrać, dał się widzom wzruszyć. Ja jestem zadowolony.”
Maciej Stroiński, Przekrój
W spektaklu występują: Mirosław Baka - Willy, Anna Kociarz - Linda, Piotr Biedroń - Biff, Piotr Chys Happy, Jarosław Tyrański - Charley, Cezary Rybiński - Ben, Marcin Miodek - Howard Wagner,
Justyna Bartoszewicz - Dziewczyna.
Premiera: 2 marca 2019 roku na scenie Stara Apteka
Czas: 2 godziny 10 minut (jedna przerwa)
1-5 maja, godz. 17:00, Duża Scena
Aleksander Fredro
DAMY I HUZARY albo Play Fredro
Reżyseria: Adam Orzechowski
DAMY I HUZARY, jedna z najczęściej wystawianych komedii Aleksandra Fredry, bywają odczytywane
jako jasny obraz przeszłości, kiedy w sercach Polaków żyła jeszcze poczciwość i wiara. Wystarczy
jednak przywołać intrygę, uknutą przez trzy siostry, żeby ujrzeć fałsz oraz obrzydliwość dawnych
stosunków rodzinnych. Pomimo tego w DAMACH I HUZARACH wielu krytyków dopatrywało się
motywów baśniowych, jak choćby „określenie nieokreślony” czas, czy umieszczenie akcji w
symbolicznej przestrzeni dworku szlacheckiego. W wyniku takiej tradycji myślenia o tej komedii, w
inscenizacjach nierzadko brakowało odwagi. W naszym odczytaniu DAMY I HUZARY są sztuką o

wzmagającym się szaleństwie i błędnych decyzjach, z których każda nieubłaganie prowadzi do
katastrofy. Wszystko kończy się jednak… szczęśliwie? Wzbogacając tekst komedii fragmentami
innych utworów Aleksandra Fredry, chcemy pokazać, że jest on nadal autorem nieodkrytym i
intrygującym.
„Zaś żeby nikt nie miał wątpliwości, co kryje się pod salonowymi zalotami, bohaterowie cytują
pikantne kawałki ze SZTUKI OBŁAPIANIA i PICZOMIRY, KRÓLOWEJ BRANLOMANII. Spektakl nie
należy do finezyjnych, ale broni się skuteczniej niż huzarzy - ciekawą myślą i świetnym aktorstwem.”
Aneta Kyzioł, Polityka
W spektaklu występują: Robert Ninkiewicz – Major, Michał Jaros - Stary Huzar, Marek Tynda –
Rotmistrz, Marcin Miodek – Porucznik, Jarosław Tyrański- Kapelan, Piotr Łukawski – Rembo, Monika
Chomicka - Pani Orgonowa, Marzena Nieczuja Urbańska - Pani Dyndalska, Magdalena Boć - Panna
Aniela, Agata Woźnicka – Zofia, Justyna Bartoszewicz - Józia.
Premiera: 11 sierpnia 2018 roku na Scenie Letniej
Czas: 1 godzina 35 minut (bez przerwy)
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