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Dzisiaj o godzinie 21.00 na Scenie Kameralnej w Sopocie odbędzie się 10. Dyskusyjny Klub Teatralny
poświęcony spektaklowi NA POCZĄTKU BYŁ DOM Doris Lessing. Wezmą w nim udział twórcy
spektaklu, reżyserka Anna Augustynowicz oraz zespół aktorski. Dyskusję moderować będzie
dramaturg Teatru Wybrzeże, Jakub Roszkowski. Wstęp wolny. Zapraszamy!
NA POCZĄTKU BYŁ DOM to historia Myry (alter ego Doris Lessing), kobiety liberalnej, niezależnej,
kochającej wolność, która przez całe swoje życie walczyła o socjalistyczne ideały. Pewnego dnia musi
jednak zmierzyć się nie z kolejną niegodziwością świata, stającego na drodze ku wiecznej
szczęśliwości ale z prostym faktem, że jej syn Tony, mimo jej największych wysiłków i poświęceń, nie
podziela jej poglądów, a co więcej nie godzi się na podporządkowanie życia polityce. Dla Tony'ego
największą wartością jest stabilność i bezpieczeństwo, poczucie rodzinnego szczęścia, harmonii
i komfortu. Syn z lekkim zażenowaniem obserwuje swoją starzejącą się matkę protestującą
przeciwko testowaniu bomby wodorowej, a Myra nie może uwierzyć w to, że wychowała rasowego
konserwatystę, przykładowego reprezentanta tak zwalczanej przez nią klasy mieszczańskiej.
Anna Augustynowicz o sztuce - „Doris Lessing prowadzi ironiczny dialog ze społeczeństwem,
którego członkowie - dążąc do własnego szczęścia, pozostają w konflikcie z ideą powszechnej
szczęśliwości. Wybory „własne czy wspólne" i „być czy mieć" zdają się dotykać w takim samym
stopniu zarówno bohaterów brytyjskiego socjalizmu u progu rewolucji seksualnej, jak i jego
spadkobierców, marzących o bezpieczeństwie i spokoju. Fascynuje mnie w jej twórczości poczucie
humoru na temat zagorzałych wyznawców wszelkiej ideologii, a także tych, którzy buntują się

przeciw nim. Konflikt pokoleń Lessing przedstawia jako ciągłość uczestnictwa w „ludzkiej komedii",
skazującej bohaterów na „własne pustkowie", z którego nieustannie potrzebują się wyzwalać."
Doris Lessing
NA POCZĄTKU BYŁ DOM
Przekład: Małgorzata Semil
Reżyseria: Anna Augustynowicz
Scenografia: Marek Braun
Kostiumy: Wanda Kowalska
Opracowanie muzyczne: Jacek Wierzchowski
Reżyseria światła: Krzysztof Sendke
Występują: Mirosław Baka (Philip Durrant), Joanna Bogacka (Milly Boles), Piotr Chys (Sandy Bolles),
Piotr Domalewski (Tony Bolton), Krzysztof Gordon (Mike Ferris), Dorota Kolak (Myra Bolton), Emilia
Komarnicka (Rosemary)
Polska prapremiera: 28 października 2011 roku na Scenie Kameralnej
Czas: 1 godzina 40 minut (bez przerw)
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.
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