Między nami dobrze jest
Dorota Masłowska
Dorota Masłowska w wywiadzie dla Dziennika: „Zderzyłam pokolenia: języki, sposoby myślenia,
funkcjonowania, inne codzienności, żeby wydobyć ten zgrzyt, ten brak czegoś takiego jak
„statystyczny Polak", brak platformy, na której to by się wszystko spotykało i moglibyśmy powiedzieć
„my". Wszystko to jest w tej sztuce dość makabryczne, przerysowane, ale wydaje mi się, że tutaj po raz
pierwszy mówię coś potencjalnie dobrego. Oczywiście nie formułuję wprost żadnego pozytywnego
przesłania, ale to pierwsza rzecz, którą napisałam nie pod hasłem: w jakim okropnym kraju żyjemy, a
jak tu szaro! Odwrotnie, jest tu moja afirmacja bycia Polką i polskości, totalnie dzisiaj wyszydzonej,
zmieszanej z błotem i traktowanej jako skaza, jako policzek wymierzony przez los, przynajmniej w
moim pokoleniu."
„Grzegorz Jarzyna uwypuklił wiele paradoksów rządzących losem rodzin niemieckich katów i polskich
ofiar. Przewrotnie wyreżyserował sceny pokazujące, że Polacy nie potrafią nic, jedzą to, co najgorsze,
ubierają się bez gustu i mówią same bzdury. Z jednej strony przedstawił w autoironicznym ujęciu
polskie kompleksy i naszą martyrologię, z drugiej zaś - zakpił z niemieckich stereotypów na nasz
temat."
Jacek Cieślak, Rzeczpospolita
Spektakl zrealizowany w koprodukcji TR Warszawa i Schaubühne am Lehniner Platz, przy wsparciu
programu Warszawa - Europejska Stolica Kultury 2016.

Premiera: 26 marca 2009
Czas trwania: 1 godzina 40 minut (bez przerw)

Kostiumy: Magdalena Musiał
Reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski
Opracowanie muzyczne: Piotr Domiński
Opracowanie muzyczne: Grzegorz Jarzyna
Reżyseria: Grzegorz Jarzyna
Wideo: Cókierek
Scenografia: Magdalena Maciejewska
Wideo: Pani K.
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Aktualności

2010-07-06
Po Festiwalu / fotorelacja
„Spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny i Krystiana Lupy. Do tego spektakle, o
których było bardzo głośno. Creme de la creme, śmietanka śmietanki."

2010-07-01
Sukces PIESZO
Spektakl Teatru Wybrzeże - PIESZO Mrożka - nagrodzony został w aż trzech kategoriach na
ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej!

2010-06-25
Warlikowski i Lupa w Teatrze Wybrzeże
III edycja Festiwalu Wybrzeże Sztuki będzie niepowtarzalną okazją do spotkania i rozmów z
twórcami niezwykle ważnymi dla współczesnego teatru polskiego.

2010-06-24
III edycja Wybrzeża Sztuki
Temperatura rośnie na Wybrzeżu Sztuki! Zapraszamy na III edycję przeglądu, która odbędzie się
w dniach od 26 czerwca do 4 lipca na scenach Teatru Wybrzeże w Gdańsku i Sopocie.

2010-06-14
Kończą się bilety na Festiwal
Do rozpoczęcia Festiwalu pozostały niecałe dwa tygodnie, a niemal wszystkie bilety zostały
sprzedane.
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