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Serdecznie zapraszamy na 6. Dyskusyjny Klub Teatralny poświęcony PANU TADEUSZOWI Adama
Mickiewicza. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 20.45 na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże. Wstęp
wolny.
Na spotkaniu obecni będą twórcy spektaklu: reżyser Jarosław Tumidajski oraz zespół aktorski.
Dyskusję moderować będzie dramaturg Teatru Wybrzeże, Jakub Roszkowski.
O SPEKTAKLU
Wszyscy znamy PANA TADEUSZA. Naszą epopeję narodową, w której nasz wieszcz Adam opisuje
wspaniałym trzynastozgłoskowcem piękno naszej ojczyzny. To prawda. Ale można też przeczytać
PANA TADEUSZA inaczej, odrzucić okrągłe zdania z lekcji polskiego i wnikliwiej przyjrzeć się jego
treści i sensom. Wtedy zapisany w nim obraz Polski wyda się nam zupełnie inny. Mickiewicz
przedstawia nasz kraj jako pole bitwy, miejsce permanentnego konfliktu, w którym spierają się
wszyscy i o wszystko. Opisuje patologie polskości. Otwiera pole do debaty, do krytycznej dyskusji
o narodzie. Za romansowo-sensacyjną fabułą i urzekającymi opisami przyrody kryje się ostry i bardzo
celnie naszkicowany portret nas samych, toczących wojnę o Polskę.
Adam Mickiewicz
PAN TADEUSZ
Adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne: Jarosław Tumidajski
Scenografia i wideo: Mirek Kaczmarek

Występują: Piotr Chys (Tadeusz), Jerzy Gorzko (Podkomorzy), Emilia Komarnicka (Chór / Zosia),
Łukasz Konopka (Hrabia), Michał Kowalski (Gerwazy), Jacek Labijak (Jankiel / Ryków), Krzysztof
Matuszewski (Sędzia), Robert Ninkiewicz (Robak / Jacek Soplica), Cezary Rybiński (Asesor), Maciej
Szemiel (Protazy), Marek Tynda (Rejent), Jarosław Tyrański (Wojski).
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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