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Serdecznie zapraszamy na SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW Larsa von Triera w reżyserii Krzysztofa
Rekowskiego. Ta znakomita, błyskotliwa i aktualna realizacja tekstu kultowego reżysera zostanie
zaprezentowana w najbliższy wtorek i środę, 19 i 20 lipca o godzinie 19.00 na Dużej Scenie Teatru
Wybrzeże.
Mała firma informatyczna, a w niej szef, Ravn, wykorzystujący i manipulujący grupą swoich
pracowników. Może sobie na to bezkarnie pozwolić, gdyż wmówił im, że wszystkiemu winny jest jego
szef, który nakazuje mu tak bezlitosne postępowanie. Gdy jednak Ravn zechce sprzedać swoją firmę,
będzie musiał zawezwać swego nieistniejącego szefa, by ten podpisał umowę. Ratunku dla siebie
poszuka w teatrze.
Krzysztof Rekowski o spektaklu: „SZEF WSZYSTKICH SZEFÓW to opowieść o mechanizmach
manipulacji w firmie, o ludziach, którzy oddali się bez reszty życiu zawodowemu i o tych rejonach ich
osobowości, które powodują, że poddają się manipulacji, może wręcz jej pragną, wreszcie o
potrzebie posiadania szefa. Bo być może pełnej odpowiedzialności i pełnej wolności nie jesteśmy w
stanie udźwignąć i nawet szef potrzebuje szefa, choćby fikcyjnego. Ale także jest w tej historii
pytanie o granice manipulacji. Czy właśnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że potrafimy wykreować
rzeczywistość według swojego planu, ta rzeczywistość nie wymyka nam się spod kontroli i być może
sami ulegamy manipulacji innych, a może jest ktoś, kto ma nad nami władzę - reżyser spektaklu, albo
Reżyser Świata?"
Lars von Trier
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