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W Teatrze Wybrzeże trwają próby do spektaklu PER PROCURA Neila Simona. Reżyseruje Adam
Orzechowski, scenografię przygotowuje Magdalena Gajewska. Planowana prapremiera - 7 stycznia
2011 roku na Dużej Scenie, specjalny pokaz przedpremierowy - 31 grudnia 2010 roku w wieczór
sylwestrowy. Zapraszamy!
Per procura czyli z upoważnienia, w zastępstwie. Charlie Brock - wpływowy polityk z Nowego Jorku wraz z żoną Myrą wydają ekskluzywne przyjęcie z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. Wieczór,
zaczynają schodzić się zaproszeni goście. Tymczasem dom jest nieprzygotowany, produkty na
wspaniałe potrawy czekają spokojnie w lodówce, a gospodarzy... nie ma. Goście próbują więc na
własną rękę zrozumieć i wyjaśnić tę dziwną sytuację. Każdy na swój sposób. Nagle wszyscy w domu
zaczynają działać per procura. Ale w jakiej sprawie? W czyim zastępstwie? Czy istnieje jedno
satysfakcjonujące rozwiązanie tej tajemnicy?
PER PROCURA to pełna błyskotliwego dowcipu, niespodziewanych zwrotów akcji i ciętej satyry na
świat politycznych celebrytów, komedia napisana przez prawdziwego mistrza gatunku, jednego z
najczęściej wystawianych światowych dramatopisarzy, twórcy największych broadwayowskich hitów
- Neila Simona.
Adam Orzechowski o spektaklu: „PER PROCURA to porcja wyrafinowanego, najwyższej próby
humoru. Ale nie tylko. PER PROCURA to także sztuka o procesie zakłamywania, o fabrykowaniu
faktów, o tworzeniu mitów. Neil Simon, a za nim i my przyglądamy się światu drobnych polityków i
krążących wokół nich satelitów, zwanych szumnie przyjaciółmi. Obserwujemy brawurowo
zarysowany proces pączkowania oszustw - z jednego drobnego kłamstewka rośnie coraz większe,
dławiąc bohaterów zapędzających się, na własne życzenie, w coraz bardziej absurdalną spiralę
bredni. Takie drobne przekłamanie, niewinna plotka, błahe oszczerstwo, przekazywane z ust do ust
rośnie, potwornieje, staje się coraz bardziej groźne. Czyż z podobnymi mechanizmami nie spotykamy

się codziennie, na każdym niemal kroku?"
W spektaklu występują: Dorota Androsz, Monika Chomicka-Szymaniak, Grzegorz Gzyl, Anna Kociarz,
Łukasz Konopka, Joanna Kreft-Baka, Krzysztof Matuszewski, Zbigniew Olszewski, Karolina Piechota,
Dariusz Szymaniak.
Neil Simon (ur. 1927) - amerykański dramatopisarz, scenarzysta, wielokrotny laureat nagrody Tony
i nagrody Pulitzera. Od lat dostarcza przebojowych pozycji teatrom na całym świecie, a krytycy
filmowi zaliczają go do największych indywidualności kina w Stanach Zjednoczonych. Jako jedyny
żyjący pisarz ma na Broadway'u teatr swojego imienia. Do najbardziej znanych tytułów
wystawianych na deskach polskich teatrów należą: SŁONECZNI CHŁOPCY, DZIWNA PARA,
BOŻYSZCZE KOBIET.
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